บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิน ที่ แ สดงเงิ น ลงทุน ตามวิธี ส่วนได้ เสีย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี แ้ สดงฐานะ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษั ท ตะวันออกพาณิ ชย์ ลีสซิ่ง
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดาเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและผลการ
ดาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้ เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจ การ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษั ทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง
เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าใน
การตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรั บ งวดปั จ จุบัน
ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทั ้งนีข้ ้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซือ้ (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.4 และข้ อ 6 การตัง้ ค่าเผื่อ หนีส้ งสัยจะสูญ ของลูกหนีต้ าม
สัญ ญาเช่าซื ้อ บริ ษั ทฯ มีลกู หนี ้เช่าซื ้อรายย่อยจานวนมากและมีระยะเวลาผ่อนชาระเป็ นระยะเวลานาน โดยมี
ยอดคงค้ างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อในงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวนรวม 3,897.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
95.66 และร้ อยละ 95.60 ของยอดสิน ทรั พ ย์ รวม ตามลาดับ ) ดังนัน้ ผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งมี การพิ จารณาถึงความ
เพียงพอและเหมาะสมของการตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในหลายๆด้ าน เช่น พิจารณาจากค่าสถิติการเกิดหนี ้สูญที่
ผ่านมาในอดีต การประมาณมูลค่าของหลักประกัน ที่คาดว่าจะขายได้ นอกจากนี ้ในการรวบรวมข้ อมูลทางสถิติ
ดังกล่าวของลูกหนี ้เช่าซื ้อที่เป็ นรายย่อ ยจานวนมาก และมีการผ่อนชาระระยะเวลานาน จึงต้ องมีการควบคุม
ภายในในการรวบรวมข้ อ มูลดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจึงให้ ความสาคัญ กับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้ดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการแสดงค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ โดย
ทาความเข้ าใจและประเมินการออกแบบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตั ้งสารองค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ, การคานวณมูลค่าหลักประกัน และทดสอบหลักเกณฑ์การตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ของบริ ษัทฯ ว่าเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
ประเมินและสอบทานการควบคุมภายใน การรวบรวมข้ อมูลสถิติเกี่ยวกับหนี ้สูญของลูกหนี ้เช่าซื ้อจนจบ
สัญญาในอดีต
ตรวจสอบค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูลที่
นามาใช้ ในการคานวณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกต้ องของสถานะคงค้ างของลูกหนี ้
มูลค่าหลักประกัน การรับชาระเงินภายหลังวันสิ ้นงวด ความถูกต้ องของการจัดชั ้นและการคานวณค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญ
การรั บรู้ รายได้ ดอกผลจากสัญญาเช่ าซือ้ (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ)
บริ ษั ทฯ มี น โยบายรั บ รู้ รายได้ ดอกผลจากการเช่า ซือ้ ตามที่ ก ล่า วในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้ อ 3.1.1
(ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ ดอกผลเช่าซื ้อในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการจานวน 339.99 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 69.55 และร้ อยละ 70.16 ของรายได้ รวม ตามลาดับ) รายได้ ดอก
ผลเช่าซื ้อดังกล่าวเป็ นจานวนที่มีสาระสาคัญ และเป็ นดอกผลที่เกิดจากสัญ ญาเช่าซื ้อรายย่อยจานวนมาก และ
ระยะเวลาผ่อนชาระนานการรั บรู้ รายได้ ดอกผลเช่าซื ้อใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผล ข้ าพเจ้ า
จึงให้ ความสาคัญกับการตรวจสอบการรับรู้รายได้ ดอกผลเช่าซื ้อดังกล่าว
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ทาความเข้ าใจและประเมินการออกแบบระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ทฯ ที่เกี่ยวกับการปล่อ ย
สินเชื่อ การทาสัญญาเช่าซื ้อ การรับชาระเงิน การรับรู้รายได้ การหยุดรับรู้ รายได้ และทดสอบระบบการ
ควบคุมภายในทัว่ ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุม่ ตรวจสอบสัญญาเช่าซื ้อเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ และการรับรู้รายได้
ดอกผลเช่าซื ้อ และหยุดรั บรู้ดอกผล ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ ในสัญญา และสอดคล้ องกับนโยบาย
การรับรู้รายได้ ของบริ ษัทฯ
ตรวจสอบการกระทบยอดการรั บรู้ รายได้ ดอกผลตามรายงานการรั บรู้ รายได้ รอตัดแต่ละเดือ นกับการ
บันทึกบัญชีในบัญชีแยกประเภท
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ ข้ อ มูลอื่น ข้ อ มูลอื่นประกอบด้ วยข้ อ มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่ร วมถึง
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญ ชีที่อ ยู่ใน
รายงานประจาปี นั ้น ซึง่ คาดว่าจะถูกเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง
ข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรั บ ผิดชอบของข้ าพเจ้ า ที่ เกี่ยวเนื่อ งกับการตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เ สียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิน ที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู้ ที่ได้ จากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรื อ
ปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจาปี ตามที่กล่าวข้ างต้ นและหากสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าจะสื่อสารเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลทราบ เพื่อให้ มีการดาเนินการแก้ ไขที่
เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจ การเหล่านีโ้ ดยถูกต้ อ งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด

-4ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการผู้บริ หารรั บผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริ ษั ทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อ เนื่อ งตาม
ความเหมาะสม และใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตั ้งใจที่จะเลิกบริ ษัท
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่ สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธี ส่ว นได้ เสีย และงบการเงิน เฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ ขัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ งอันเป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของ
ข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อ มั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อ มั่นในระดับสูงแต่ไ ม่ได้ เป็ นการรั บประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่มีอ ยู่ได้ เสมอไป ข้ อ มูลที่ขัดต่อข้ อ เท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ ข้ อ ผิดพลาดและถือ ว่ามีสาระสาคั ญเมื่ อ
คาดการณ์ อ ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินที่
แสดงเงิ น ลงทุน ตามวิ ธี ส่วนได้ เสีย และงบการเงิน เฉพาะกิ จการไม่ ว่า จ ะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านั ้น และ
ได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความเสีย่ งที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่ วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั ้งใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อ มูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุม ภายในซึ่ งมี ผลกระทบต่อ การสอบบัญ ชีเพื่ อ ออกแบบวิธีก าร
ตรวจสอบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ วัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร

-5สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรั บการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุให้ เกิ ด ข้ อ สงสัย อย่า งมี นัยส าคัญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษั ท ในการ
ดาเนินงานต่อ เนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อ ง
กล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีของข้ าพเจ้ า โดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนือ้ หาของงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญ ชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้ อ มูลทางการเงินของเงินลงทุนที่
บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้
เสีย ข้ าพเจ้ ารั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุม ดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่สาคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญ ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญ ใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นอิสระและได้ สื่อ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัม พันธ์ ทั ้งหมดตลอดจนเรื่ อ งอื่นซึ่ง
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ ความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่
ข้ าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบัน และกาหนดเป็ นเรื่ อ ง
สาคัญ ในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อ ธิบายเรื่ องเหล่านีใ้ นรายงานของผู้สอบบัญ ชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อ ข้ อบังคับ
ห้ า มไม่ ใ ห้ เปิ ดเผยเรื่ อ งดั ง กล่า วต่ อ สาธารณะ หรื อ ในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ข้ า พเจ้ า พิ จ ารณาว่ า
ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดั งกล่ า วในรายงานของข้ า พเจ้ าเพราะการกระท าดั งกล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

48,562,686.80

6,192,178.69

48,562,686.80

6,192,178.69

เงินลงทุนชัว่ คราว

5

7,049.00

7,049.00

7,049.00

7,049.00

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

6

1,154,494,882.17

782,253,256.16

1,154,494,882.17

782,253,256.16

ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ มื และขายฝาก

7

27,607,564.22

34,154,254.60

27,607,564.22

34,154,254.60

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

8

12,878,322.52

9,557,362.52

12,878,322.52

9,557,362.52

ทรัพย์สินรอการขาย

9

10,515,399.22

6,981,344.41

10,515,399.22

6,981,344.41

1,254,065,903.93

839,145,445.38

1,254,065,903.93

839,145,445.38

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี

6

2,743,386,098.91

1,615,982,368.13

2,743,386,098.91

1,615,982,368.13

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

10

7,306,100.32

26,191,817.82

10,200,000.00

30,150,000.00

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

11

7,259,071.19

6,974,927.64

7,259,071.19

6,974,927.64

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

38,002,890.68

34,820,616.46

38,002,890.68

34,820,616.46

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

1,014,263.78

0.00

1,014,263.78

0.00

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30.3

22,614,502.97

18,944,987.10

22,614,502.97

18,944,987.10

เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน

14

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

877,505.00

676,505.00

877,505.00

676,505.00

2,820,526,432.85

1,703,657,222.15

2,823,420,332.53

1,707,615,404.33

4,074,592,336.78

2,542,802,667.53

4,077,486,236.46

2,546,760,849.71

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ ……………เมื่อวันที่…………………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-2บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

15

188,666,829.14

199,221,769.56

188,666,829.14

199,221,769.56

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

16

36,494,124.61

25,315,239.23

36,494,124.61

25,315,239.23

เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี

19

790,081,465.00

409,877,776.00

790,081,465.00

409,877,776.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

17.1

153,515,341.39

110,897,242.52

153,515,341.39

110,897,242.52

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

18

44,401,978.11

29,638,983.70

44,401,978.11

29,638,983.70

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

14,335,041.38

10,150,634.48

14,335,041.38

10,150,634.48

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

1,227,494,779.63

785,101,645.49

1,227,494,779.63

785,101,645.49

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

1,436,601,639.31

634,890,771.00

1,436,601,639.31

634,890,771.00

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

20

16,814,118.00

10,826,852.00

16,814,118.00

10,826,852.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30.3

12,916,612.70

7,560,440.49

12,916,612.70

7,560,440.49

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

1,466,332,370.01

653,278,063.49

1,466,332,370.01

653,278,063.49

รวมหนี้ สิน

2,693,827,149.64

1,438,379,708.98

2,693,827,149.64

1,438,379,708.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-3บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,110,614,740 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

21

1,110,614,740.00

หุน้ สามัญ 1,095,745,395 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

1,110,614,740.00
1,095,745,395.00

1,095,745,395.00

798,358,500.00

798,358,500.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 798,358,500 หุน้ หุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ สามัญ 923,619,591 หุน้ หุน้ ละ 1.00 บาท

923,619,591.00

923,619,591.00

ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

186,277,596.27

120,515,523.48

186,277,596.27

120,515,523.48

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

30,073,814.83

23,690,960.87

30,073,814.83

23,690,960.87

198,041,965.04

119,105,754.20

200,935,864.72

123,063,936.38

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,380,765,187.14

1,104,422,958.55

1,383,659,086.82

1,108,381,140.73

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

4,074,592,336.78

2,542,802,667.53

4,077,486,236.46

2,546,760,849.71

0.00

0.00

0.00

0.00

สารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย

23

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

รายได้
ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อ

339,987,447.38

222,725,891.59

339,987,447.38

222,725,891.59

3,483,241.00

4,449,908.00

3,483,241.00

4,449,908.00

480,200.49

740,287.81

480,200.49

740,287.81

90,668,744.85

52,715,445.00

90,668,744.85

52,715,445.00

6,264,694.06

4,424,702.96

6,264,694.06

4,424,702.96

6,541,052.99

0.00

2,258,166.77

0.00

41,426,003.37

25,445,982.85

41,426,003.37

25,445,982.85

488,851,384.14

310,502,218.21

484,568,497.92

310,502,218.21

(97,039,514.60)

(53,479,802.08)

(97,039,514.60)

(53,479,802.08)

(198,916,345.62)

(178,175,660.42)

(198,916,345.62)

(178,175,660.42)

(29,455,499.79)

(33,082,955.88)

(29,455,499.79)

(33,082,955.88)

(325,411,360.01)

(264,738,418.38)

(325,411,360.01)

(264,738,418.38)

กาไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

163,440,024.13

45,763,799.83

159,157,137.91

45,763,799.83

ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

(3,218,603.72)

(2,844,927.15)

0.00

0.00

160,221,420.41

42,918,872.68

159,157,137.91

45,763,799.83

(31,500,058.81)

(17,889,612.70)

(31,500,058.81)

(17,889,612.70)

128,721,361.60

25,029,259.98

127,657,079.10

27,874,187.13

(4,357,971.00)

(1,942,027.00)

(4,357,971.00)

(1,942,027.00)

871,594.20

388,405.40

871,594.20

388,405.40

(3,486,376.80)
125,234,984.80

(1,553,621.60)
23,475,638.38

(3,486,376.80)
124,170,702.30

(1,553,621.60)
26,320,565.53

ดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
หนี้สูญรับคืน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

30.1

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

31

0.1529

0.0345

0.1517

0.0384

กาไรต่อหุน้ ปรับลด

31

0.1374

0.0331

0.1363

0.0368

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

สารองส่วนทุนจากการ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

594,776,000.00

21,508,713.28

0.00

22,297,251.51

97,023,825.18

735,605,789.97

รับชาระค่าหุน้

203,582,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203,582,500.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

0.00

99,006,810.20

0.00

0.00

0.00

99,006,810.20

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

0.00

0.00

42,752,220.00

0.00

0.00

42,752,220.00

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

1,393,709.36

(1,393,709.36)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

0.00

0.00

0.00

0.00

25,029,259.98

25,029,259.98

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00
798,358,500.00

0.00
120,515,523.48

0.00
42,752,220.00

0.00
23,690,960.87

(1,553,621.60)
119,105,754.20

(1,553,621.60)
1,104,422,958.55

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

798,358,500.00

120,515,523.48

42,752,220.00

23,690,960.87

119,105,754.20

1,104,422,958.55

รับชาระค่าหุน้

125,261,091.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,261,091.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

0.00

65,762,072.79

0.00

0.00

0.00

65,762,072.79

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

6,382,853.96

(6,382,853.96)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(39,915,920.00)

(39,915,920.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

128,721,361.60

128,721,361.60

0.00
923,619,591.00

0.00
186,277,596.27

0.00
42,752,220.00

0.00
30,073,814.83

(3,486,376.80)
198,041,965.04

(3,486,376.80)
1,380,765,187.14

เงินปันผลจ่าย

24

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

สารองส่วนทุนจากการ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

594,776,000.00

21,508,713.28

0.00

22,297,251.51

98,137,080.21

736,719,045.00

รับชาระค่าหุน้

203,582,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203,582,500.00

0.00

99,006,810.20

0.00

0.00

0.00

99,006,810.20

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

0.00

0.00

42,752,220.00

0.00

0.00

42,752,220.00

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

1,393,709.36

(1,393,709.36)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

0.00

0.00

0.00

0.00

27,874,187.13

27,874,187.13

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00
798,358,500.00

0.00
120,515,523.48

0.00
42,752,220.00

0.00
23,690,960.87

(1,553,621.60)
123,063,936.38

(1,553,621.60)
1,108,381,140.73

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

798,358,500.00

120,515,523.48

42,752,220.00

23,690,960.87

123,063,936.38

1,108,381,140.73

รับชาระค่าหุน้

125,261,091.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,261,091.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

0.00

65,762,072.79

0.00

0.00

0.00

65,762,072.79

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

6,382,853.96

(6,382,853.96)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(39,915,920.00)

(39,915,920.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

127,657,079.10

127,657,079.10

0.00
923,619,591.00

0.00
186,277,596.27

0.00
42,752,220.00

0.00
30,073,814.83

(3,486,376.80)
200,935,864.72

(3,486,376.80)
1,383,659,086.82

เงินปันผลจ่าย

2.2

24

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

160,221,420.41

42,918,872.68

159,157,137.91

45,763,799.83

8,187,829.19

6,770,195.63

8,187,829.19

6,770,195.63

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

28,624,923.99

19,367,120.55

28,624,923.99

19,367,120.55

หนี้ สูญ
หนี้ สงสัยจะสู ญ

18,788,132.30

13,071,210.24

18,788,132.30

13,071,210.24

11,060,091.74

20,011,745.64

11,060,091.74

20,011,745.64

(392,724.25)

0.00

(392,724.25)

0.00

ปรับกระทบกาไรสุทธิ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย

หนี้ สงสัยจะสู ญกลับรายการ
(กาไร)ขาดทุนจากการขายหุน้ ราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด

0.00

42,752,220.00

0.00

42,752,220.00

(กาไร)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น - เงินลงทุนชัว่ คราว

0.00

(5,194.00)

0.00

(5,194.00)

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

0.00

185.50

0.00

185.50

3,218,603.72

2,844,927.15

0.00

0.00

865,426.31

(129,103.79)

865,426.31

(129,103.79)

(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย

1,687,751.86

691,974.29

1,687,751.86

691,974.29

(กาไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า

(6,541,052.99)

0.00

(2,258,166.77)

0.00

1,629,295.00

1,483,183.00

1,629,295.00

1,483,183.00

95,778,420.16

53,479,802.08

95,778,420.16

53,479,802.08

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย

323,128,117.44

203,257,138.97

323,128,117.44

203,257,138.97

(1,527,877,556.53)

(681,562,102.75)

(1,527,877,556.53)

(681,562,102.75)

4,756,810.00

7,083,700.00

4,756,810.00

7,083,700.00

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

(3,320,960.00)

3,483,402.92

(3,320,960.00)

3,483,402.92

ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง

(5,221,806.67)

51,066,040.01

(5,221,806.67)

51,066,040.01

(28,342,487.21)

0.00

(28,342,487.21)

0.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(201,000.00)

31,939.00

(201,000.00)

31,939.00

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

9,483,707.40

7,727,733.72

9,483,707.40

7,727,733.72

(1,227,595,175.57)

(408,912,148.13)

(1,227,595,175.57)

(408,912,148.13)

(94,148,736.00)

(53,419,808.48)

(94,148,736.00)

(53,419,808.48)

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ ตามสัญญาให้กยู้ มื และขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

(24,757,401.37)

(16,166,424.40)

(24,757,401.37)

(16,166,424.40)

(1,346,501,312.94)

(478,498,381.01)

(1,346,501,312.94)

(478,498,381.01)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-2บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับในการขายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

27,258,166.77

0.00

27,258,166.77

0.00

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

(5,050,000.00)

(22,650,000.00)

(5,050,000.00)

(22,650,000.00)

เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,068,000.00)

0.00

(1,068,000.00)

0.00

1,535,197.05

1,475,864.66

1,535,197.05

1,475,864.66

(13,716,990.55)

(6,518,393.90)

(13,716,990.55)

(6,518,393.90)

8,958,373.27

(27,692,529.24)

8,958,373.27

(27,692,529.24)

เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น(ลดลง)

(29,577,353.32)

24,977,366.35

(29,577,353.32)

24,977,366.35

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

536,187,000.00

470,284,000.00

536,187,000.00

470,284,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(517,718,000.00)

(452,000,000.00)

(517,718,000.00)

(452,000,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

295,000,000.00

227,000,000.00

295,000,000.00

227,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(252,000,000.00)

(245,000,000.00)

(252,000,000.00)

(245,000,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

80,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

70,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(65,000,000.00)

(70,000,000.00)

(65,000,000.00)

(70,000,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,810,000,000.00

610,000,000.00

1,810,000,000.00

610,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(628,085,442.69)

(431,691,126.00)

(628,085,442.69)

(431,691,126.00)

จ่ายเงินปั นผล

(39,915,920.00)

0.00

(39,915,920.00)

0.00

รับเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน

191,023,163.79

302,589,310.20

191,023,163.79

302,589,310.20

1,379,913,447.78

506,159,550.55

1,379,913,447.78

506,159,550.55

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

42,370,508.11

(31,359.70)

42,370,508.11

(31,359.70)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,192,178.69
48,562,686.80

6,223,538.39
6,192,178.69

6,192,178.69
48,562,686.80

6,223,538.39
6,192,178.69

เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-1บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1. บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจด
ทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547
1.2. ส านัก งานใหญ่ ต้ ัง อยู่เ ลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริ มคลองสามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
1.3. มีสาขา 6 แห่ง
สาขาที่ 1 : เลขที่ 728/10 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 2 : เลขที่ 307 ถนนท่าแฉลบ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สาขาที่ 3 : เลขที่ 75 ถนนราษฎร์ บารุ ง ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 4 : เลขที่ 624/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
สาขาที่ 5 : เลขที่ 131/36 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 6 : เลขที่ 25/177 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
1.4. บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิ จเกี่ยวกับการให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรู ปแบบของการให้
เช่าซื้ อรถยนต์ สัญญากูย้ ืมเงินและสัญญารับขายฝากรถยนต์
1.5. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
1.5.1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาร่ วมทุนในบริ ษทั อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วิส จากัด
เพื่อประกอบธุรกิจบารุ งรักษายานยนต์ ซึ่ งถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 51

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-22. เกณฑ์ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ อง
ก าหนดรายการย่ อ ที่ ต้ อ งมี ใ นงบการเงิ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามกฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยตราสารทุน
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (PP) ในราคาที่
ต่ากว่าราคาตลาด ให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง (นิ ติบุคคลต่างประเทศ) โดยมีสัญญาร่ วมมือทางธุรกิ จระหว่างกัน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 2 รายการ ดัง กล่ าวถื อ เป็ นการจ่ ายโดยใช้หุ้ น เป็ นเกณฑ์
กาหนดให้บริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ากว่าราคายุติธรรม ต้องบันทึกส่ วนต่างระหว่างราคาขาย
หุ้น กับราคายุติธรรมเป็ นค่ าใช้จ่ ายพร้ อ มกับ รั บรู้ ส่ ว นทุ นจากการจ่ ายโดยใช้หุ้ น เป็ นเกณฑ์ ในส่ ว นของ
ผูถ้ ือหุ้น
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ดงั กล่าว คานวณโดยที่ปรึ ก ษาทางการเงิ น
อิสระโดยคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ซึ่ ง
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นเท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น ราคาขายเท่ากับ 1.54 บาทต่อหุ้น เกิ ดส่ วนต่างจ านวน 0.21
บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเงิ น 42,752,220.00 บาท โดยบริ ษทั ฯ บันทึกไว้ในบัญชีขาดทุนจากการขายหุ้นเพิ่ ม
ทุนต่ากว่าราคาตลาดเป็ นค่าใช้จ่ายบริ หารพร้อมกับรับรู้ สารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ใน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นในจานวนเดียวกัน
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-32.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ ว นใหญ่เป็ นการปรั บ ปรุ ง ถ้อ ยคาและคาศัพท์ การตี ความและการให้แนว
ปฏิบตั ิท างการบัญชีก ับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จ จุ บ ัน สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ได้ป ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ จัดให้มีข้ ึ นเพื่ อ ให้มีเนื้ อหาเท่าเทีย มกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 บริ ษทั ฯ รับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้ อ เป็ นดอกผลที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และรับรู้เป็ นรายได้ตามจานวน
งวดการผ่อนชาระ ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective interest rate method) ตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซื้ อแต่ละสัญญา
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-43. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
การบันทึกรายได้จากการผ่อนชาระจะหยุดรับรู้เมื่อค้างชาระเกิ น 4 งวด ซึ่ งแตกต่างจากวิธีปฏิบตั ิทาง
บัญชีเกี่ยวกับการหยุดรับรู้รายได้และการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับธุรกิจ consumer finance ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดร่ วมกับสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยปัจจุบนั เป็ นสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ หยุดรับรู้
รายได้จากการผ่อนชาระเมื่อลูกหนี้คา้ งชาระ 3 งวดขึ้นไป ตามหนังสื อที่ กลต.ชส. (ว) 2/2547 ลงวันที่
30 เมษายน 2547 เนื่องจากข้อมูลในอดีต ณ วันสิ้ นปี ย้อนหลัง 5 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้คงค้างที่
ค้างชาระไม่เกิ นกว่า 4 เดือ น เฉลี่ ยประมาณร้ อ ยละ 90.00 จะสามารถกลับมาจ่ายชาระหนี้ ได้ท้ งั นี้
ณ วั น ที่ 31 ธั น ว าค ม 2560 แ ล ะ 2559 บ ริ ษั ท ฯ มี ลู ก ห นี้ เช่ าซื้ อ ที่ ค้ า ง ช าร ะ ง ว ด ที่ 4
ที่ ยงั คงรั บรู้ รายได้ จ านวน 107,589,605.95 บาท และ 83,125,319.58 บาท ตามล าดับ หากบริ ษทั ฯ
หยุดรับรู้ รายได้ตามวิธีปฏิบตั ิแล้ว รายได้และลูก หนี้ ของบริ ษทั ฯ จะลดลงจานวน 718,054.51 บาท
และ 656,528.85 บาท ตามลาดับ
3.1.2 บริ ษทั ฯ รับรู้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายฝากตามเกณฑ์คงค้าง
3.1.3 บริ ษทั ฯ รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
3.1.4 ค่านายหน้ารอตัดจ่าย
บริ ษทั ฯ บันทึกค่านายหน้าเริ่ มแรกของสัญญาเช่าซื้ อใหม่ ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 โดยบันทึก
เป็ นค่านายหน้ารอตัดจ่ายและตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้ อตามสัดส่วน
ของการรับรู้ ร ายได้ดอกเบี้ ยรั บในแต่ล ะงวดสัญญา ในกรณี ที่ สัญญาเช่าซื้ อสิ้ นสุ ดลงก่ อ นวันครบ
กาหนดตามสัญญา ค่านายหน้ารอตัดจ่ายคงเหลือจะถูกตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจานวน
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดหมายถึง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพ
คล่ อ งสู ง ซึ่ งถึ ง ก าหนดจ่ า ยคื น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ไ ด้ม า และไม่ มี ข้อ จ ากัด
ในการเบิกใช้
3.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
กองทุนเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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-53. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญในอัตราที่ เพิ่มขึ้นตามงวดค้างชาระของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อคงเหลือ
ลูกหนี้ ตามสัญญาขายฝากคงเหลือและลูก หนี้ ระหว่างดาเนิ นคดีคงเหลือ หักด้วยดอกผลเช่าซื้ อรอตัดบัญชี
และหลักประกัน ถ้ามีซ่ ึ งหลักประกันคานวณมูลค่าประมาณร้อยละ 30 - 80 ของเงิ นให้สินเชื่อคงเหลือ โดย
พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บถึ ง โอกาสในการได้รั บ ช าระคื น จากลู ก หนี้ และจากการขายหลัก ประกัน ในอดี ต
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะพิ จารณาถึงความสามารถการจ่ ายชาระของลูกหนี้ เป็ นรายๆ สาหรับลูกหนี้ ระหว่าง
ดาเนิ น คดี ที่ค้างชาระเกิ น 6 งวด ลูก หนี้ ตามสัญ ญาขายฝากที่ ค้างชาระเกิ น 1 งวด และลูก หนี้ ตามสัญ ญา
ประนอมหนี้ที่คา้ งชาระเกิน 12 งวด
โดยมีหลักเกณฑ์อตั ราการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ ลูกหนี้ ตามสัญญาขายฝาก
และลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดีในแต่ละงวดดังนี้
ร้ อยละ
หัก ดอกผลเช่าซื้ อรอตัดบัญชีและหลักประกัน
ลูกหนี้ปกติและค้างชาระ 1 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 2-3 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 4-6 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 7-12 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระเกิน 12 งวด

1
2
20
50 – 100
100

นโยบายดังกล่าวข้างต้นแตกต่างจากวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับธุรกิ จ
consumer finance ที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดร่ ว มกับสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญ ชี รั บ
อนุญาตแห่ งประเทศไทย (ปั จจุบนั เป็ น สภาวิชาชีพบัญชี) ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เต็มจานวน โดยไม่นาหลัก ประกันมาหัก แต่บริ ษทั ฯ ได้นาหลัก ประกันมาหัก เนื่ อ งจากบริ ษทั ฯ กาหนด
แนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่ต่ากว่าสถิติของหนี้ สูญที่เกิ ดขึ้นจริ งในอดีต
จากช่ว ง 5 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งจากสถิ ติบริ ษทั ฯ มี หนี้ สูญที่ เกิ ดขึ้ นจริ งสาหรั บลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ (ลูก หนี้
ดาเนิ นคดี) และลูกหนี้ ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก เฉลี่ยปี ละประมาณร้อยละ 70 – 100 ของหนี้สงสัยจะ
สูญที่ต้งั ตามแนวทางนโยบายบัญชีดงั กล่าว
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-63. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.5 เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนที่กิจการลงทุนในกิ จการใดๆ ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนราย
อื่นในกิ จการนั้นหรื อไม่ หากกิ จการมีการควบคุมร่ วมกับผูล้ งทุนรายอื่นในกิ จการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือ
ว่า (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกาหนดประเภทของการร่ วมการงานนั้น
ว่าเป็ น การด าเนิ น งานร่ ว มกัน กิ จ การนั้น เป็ นการร่ ว มการงาน (Joint operation) หรื อ การร่ ว มค้า (Joint
venture) และบันทึกส่วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือหากเป็ น
การดาเนิ นงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของ
การดาเนิ นงานร่ ว มกันตามส่ วนที่ตนมีสิทธิ ตามสัญญาในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของตน แต่หากเป็ นการ
ร่ วมค้าให้กิจการรับรู้ เงิ นลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ย และรับรู้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และบริ ษทั ฯ จะบันทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ คานวณค่าเสื่ อ มราคาสาหรั บสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานประมาณของสิ นทรัพย์
ดังนี้
จำนวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
20
อาคารชัว่ คราว
2–3
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3–5
เครื่ องใช้สานักงาน
5
ยานพาหนะ
5
บริ ษทั ฯ รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการรื้ อถอนการขนย้ายและการบูรณะสภาพของสิ นทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิดค่าเสื่ อมราคา
สาหรับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญ
เมื่ อ เที ย บกับ ต้น ทุ นทั้งหมดของทรั พย์สิ นนั้น ต้อ งมี ก ารประมาณด้ว ยมูล ค่ าที่ กิ จ การคาดว่าจะได้รั บ ใน
ปัจจุบนั จากสิ นทรัพย์น้ นั หากมีอายุ และสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบนั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ตอ้ งทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลืออย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
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3.7 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษ ัทฯ พิ จ ารณาการด้อ ยค่าของสิ นทรัพ ย์ ประเภททรั พย์สินรอการขาย ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนต่างๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า สิ นทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์หากมี ราคาต่ากว่าราคาตามบัญชีถื อว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า ซึ่ ง จะรับรู้ ผลขาดทุน
จากการด้อ ยค่าดังกล่าวในงบก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ และบริ ษทั ฯ จะบัน ทึ ก กลับ รายการจากการด้อ ยค่ า
ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังมีอยูแ่ ต่เป็ นไปตามทางที่ลดลง โดยบันทึกในบัญชี
"รายได้อื่น"
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน แล้วแต่ราคา
ใดจะสูงกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
3.8 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ซึ่ งยึดคืนจากลูก หนี้ ที่ผิดนัดชาระหนี้ ตีร าคาด้วยลูกหนี้ คงเหลือ ตามบัญชีสุทธิ หรื อ
มูลค่าสุ ท ธิ ที่จะได้รับจากการขายทรัพย์สินแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ซึ่ งมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประเมินราคา
โดยคณะจัดการประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษทั โดยเทียบกับราคารถมือสองในท้องตลาดและสถิติของ
ราคาที่เคยขายได้ในอดีต
3.9 ผลประโยชน์พนักงาน
3.9.1 บริ ษทั ฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
3.9.2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการ
จ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ
ได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รั บเงิ นสะสมเข้า
กองทุน จากพนักงานและเงิ น สมทบจากบริ ษ ัท เงิ นจ่ ายสมทบกองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พบันทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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3.9.3 ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯ จัดให้ มีผ ลประโยชน์ ของพนักงานหลัง การเลิ กจ้าง เพื่ อ จ่ ายให้ แ ก่ พ นัก งานเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดง
ฐานะการเงิ นโดยการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่ งคานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รั บ
อนุญาต โดยใช้เทคนิ คการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial Technique) อัน
เป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคานวณคิด
ลดโดยใช้อ ตั ราดอกเบี้ ย ของพัน ธบัตรรั ฐบาลที่ มีก าหนดเวลาใกล้เคี ย งกับ ระยะเวลาของหนี้ สิ น
ดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้น ประมาณการจากเงินเดือน
พนักงานอัตราการลาออก อายุงานและปัจจัยอื่น กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จะรับรู้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ข้อสมมติฐาน
อัตราคิดลด

ร้อยละ 2.56

อัตราการเพิ่มเงินเดือน

ร้อยละ 5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

ร้อยละ 0 – 17

อัตราการมรณะภาพ

ตารางมรณะไทย ปี 2560
จาแนกตามเพศชายและเพศหญิง
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3.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ โดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ จะประเมินสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู้ใหม่ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการรับรู้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู้ น้ นั ได้ตามจานวนที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตที่จะทาให้ได้รับประโยชน์ในอนาคตในสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอ
การตัดบัญชีดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ จะบันทึ ก รายการภาษี เงิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี โ ดยตรงไปยังส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ้ น หากภาษี ที่ เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ จะนารายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาหัก
กลบกัน หากบริ ษ ัท ฯ มี สิท ธิ ตามกฎหมายในการน าสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ปัจ จุ บนั และหนี้ สิ นภาษี เงิ น ได้
ปัจจุบนั มาหักกลบกันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั เกี่ยวข้องกับหน่วยภาษีเดียวกันและหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้เป็ นหน่วยงานเดียวกัน
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3.11 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้ง
ข้อ สมมติฐานบางประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ จานวนเงิ นที่ แสดงไว้ในงบการเงิ น และการเปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจานวนเงินที่ประมาณไว้
3.12 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะ
ส่ ง ผลให้ต้อ งเกิ ด การไหลออกของทรั พ ยากร เพื่ อ จ่ ายชาระภาระผูก พัน และจ านวนที่ ต้อ งจ่ ายสามารถ
ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือรายจ่ายที่ได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาด
ว่าจะได้รับอย่างแน่นอน เมื่อได้จ่ายชาระประมาณหนี้สินไปแล้ว
3.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมิน
มูลค่า ซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ
3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมิ นมูล ค่ามี การทบทวนข้อ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูล ค่าที่ มีนัยสาคัญอย่าง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการ
จัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน บริ ษทั ฯ ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี้
ข้อมูล ระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 11 3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
หากข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อ หนี้ สินถูก จัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ รับรู้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
3.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุม โดยบริ ษ ัท ฯ ไม่ ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อ มหรื อ อยู่ภายใต้ก ารควบคุม เดี ย วกัน กับ บริ ษ ัท ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึง บริ ษทั ร่ ว ม และบุคคลซึ่ งมี อิ ทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารคนสาคัญกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.15 สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิ จการมี
สิ ท ธิ ตามกฎหมายที่ จ ะนาสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จ จุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี เงิ นได้ของงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่วยภาษี เดียวกัน
หรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กาไรเพื่อเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมีจานวนเพีย งพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริ ง
3.16 กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคานวณโดยการ
หารยอดกาไรขาดทุนสาหรับงวดด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไรต่อหุ้นปรับลด คานวณโดยหารกาไรขาดทุนสาหรับงวด ด้วยผลรวมของจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักที่ ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่ อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้น
ปี หรื อ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
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3.17 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจ และการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่เกิ ดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่ำเผือ่ หนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ แต่ละประเภท ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเมื่อมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนั้น
ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการ

ตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
925,428.00
118,522.00
29,611,254.28
5,660,002.31
18,026,004.52
413,654.38
48,562,686.80
6,192,178.69

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม
5. เงินลงทุนชัว่ คราว

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
บวก ส่วนเพิ่มขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม

1,855.00
5,194.00

1,855.00
5,194.00

7,049.00

7,049.00

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ – สุทธิ

1,523,660,188.27 1,020,830,038.70

3,205,405,972.97

1,880,521,515.16

(359,154,218.28) (225,922,498.17)

(448,282,476.91)

(253,052,222.18)

สุทธิ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,164,505,969.99
(10,011,087.82)

794,907,540.53 2,757,123,496.06 1,627,469,292.98
(12,654,284.37) (13,737,397.15) (11,486,924.85)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ – สุทธิ

1,154,494,882.17

782,253,256.16

2,743,386,098.91

1,615,982,368.13
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ลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสูญ
จะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 1 งวด 12,628
ค้างชาระ 2-3 งวด
1,506
ค้างชาระ 4-6 งวด
280
ค้างชาระ 7-12 งวด
73
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
15
รวม
14,502

3,422,359,858.95
390,112,707.64
86,401,238.11
20,727,594.16
2,028,067.19
3,921,629,466.05

684,471,971.79
1%
78,022,541.53
2%
17,280,247.62
20%
14,509,315.91 50 – 100%
2,028,067.19
100%
796,312,144.04

6,844,719.72
1,560,450.83
3,456,049.52
9,859,197.71
2,028,067.19
23,748,484.97

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสูญ
จะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
รวม

7,450
863
161
86
13
8,573

2,109,617,365.72
228,625,340.63
50,605,334.53
29,875,204.36
3,653,588.27
2,422,376,833.51

421,923,473.14
1%
45,725,068.13
2%
10,121,066.91
20%
20,912,643.04 50 – 100%
3,653,588.27
100%
502,335,839.49

4,219,234.73
914,501.36
2,024,213.38
13,329,671.48
3,653,588.27
24,141,209.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี้ เช่าซื้ อ(ก่อนหักดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)บางส่วน จานวน 3,861,035,040.31
บาท ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้ เช่าซื้ อบางส่ วน จ านวน 1,999,990,587.14 บาท ได้นาไปเป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 15 และหมายเหตุ 19)
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ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
29,465,890.00
34,222,700.00
29,465,890.00
34,222,700.00
(1,858,325.78)
(68,445.40)
27,607,564.22
34,154,254.60

ลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสู ญ
จะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 2 งวด
ค้างชาระ 3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
รวม

63
0
0
0
5
68

27,662,890.00
0.00
0.00
0.00
1,803,000.00
29,465,890.00

5,532,578.00
0.00
0.00
0.00
1,803,000.00
7,335,578.00

1%
2%
20%
70%
100%

55,325.78
0.00
0.00
0.00
1,803,000.00
1,858,325.78

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสูญ
จะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 2 งวด
ค้างชาระ 3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
รวม

81
0
0
0
0
81

34,222,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,222,700.00

6,844,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,844,540.00

1%
2%
20%
70%
100%

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

68,445.40
0.00
0.00
0.00
0.00
68,445.40

- 16 7. ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้เงิ นให้กยู้ ืมแก่บุคคลอื่น 12 ราย โดยทาเป็ นสัญญาขายฝากรถยนต์และ
สัญญาให้กยู้ ืม อายุสญ
ั ญา 1 - 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 7.20 - 12.00 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
14 ราย)
8. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้คา้ งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมพนักงาน
อื่นๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
3,635,116.33
2,691,720.79
2,108,861.78
2,388,872.38
1,918,821.00
1,975,331.00
5,215,523.41
2,501,438.35
12,878,322.52
9,557,362.52

9. ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า – ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย – สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
17,237,622.74
12,015,816.07
(6,722,223.52)
(5,034,471.66)
10,515,399.22
6,981,344.41

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 17 10. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า – บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ลักษณะ

ทุนชาระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

ความสัมพันธ์

(พันบาท)

(ร้อยละ)

2560
1
2

บจ.อีเอซี โฮลดิ้ง
บจ.อีสเทิร์น พรี เมี่ยม
เซอร์วิส

ให้สินเชื่อ-เงินกู้
การบารุ งรักษายานยนต์
การซ่อมและพ่นสี ตวั ถังรถ

กิจการร่ วมค้า
กิจการร่ วมค้า

2559

2560

2559

0.00

45,000.00

0.00

50.00

20,000.00

15,000.00

51.00

51.00

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
(บาท)
2560

2559
0.00 20,074,356.48

7,306,100.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
(บาท)
2560

2559
0.00 22,500,000.00

6,117,461.34 10,200,000.00

7,650,000.00

7,306,100.32 26,191,817.82 10,200,000.00 30,150,000.00

10.1 บริ ษทั อีเอซี โฮลดิ้ง จากัด เป็ นกิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) เนื่ องจากเป็ นการร่ วมการงานซึ่ งผูท้ ี่มีการควบคุมร่ วมมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานนั้น
และได้รับส่ วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากผลการดาเนิ นงานตามสัดส่ วนการลงทุน โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (ECL) และบริ ษทั แอสเซท
แมเนจเมนท์ โฮลดิ้ง จากัด (AMH) ได้ทาสัญญาเข้าร่ วมทุน เพื่อประกอบธุรกิ จให้บริ การสิ นเชื่อ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 อายุสญ
ั ญาร่ วมทุน 2 ปี ตกลงร่ วมลงทุน
ฝ่ ายละ 50% และกรรมการผูม้ ีอานาจฝ่ ายละเท่ากัน และแต่งตั้งกิจการแห่งหนึ่งเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจ
ในระหว่างงวดบริ ษทั ฯได้มีการขายเงิ นลงทุนในกิจการร่ วมค้า - บริ ษทั อีเอซี โฮลดิ้ง จากัด ให้แก่บริ ษทั เอเอเอ็ม แคปปิ ตอล เซอร์ วิส จากัด ทั้งจานวน โดยมีกาไรจาก
การขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 2.26 ล้านบาท และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย จานวน 6.54 ล้านบาท
10.2 บริ ษทั อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วิส จากัด เป็ นกิจการร่ วมค้า (Joint Venture) เนื่ องจากเป็ นการร่ วมการงานซึ่ งผูท้ ี่มีการควบคุมร่ วมมีสิทธิ ในทรัพย์สินสุ ทธิของการร่ วม
การงานนั้น และได้รับส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากผลการดาเนินงานตามสัดส่ วนการลงทุน โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (ECL) และบริ ษทั พรี
เมี่ยม กรุ๊ ป จากัด (PG) และ ไรซิ่ ง ซัน เทรดเดอร์ ลิมิเต็ด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ตกลงร่ วมลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจบารุ งรักษายานยนต์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2559 ใน
อัตราส่วนร้อยละ 51 : 36 : 13 โดยมีตวั แทนจากบริ ษทั ร่ วมทุนเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ร่ วมค้าดังกล่าว

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 18 10. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ บันทึกเงิ นลงทุนในกิ จการร่ วมค้า ตามวิธีราคาทุนในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
และบริ ษทั ฯ บันทึกรับรู้ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในกิจการร่ วมค้าดังกล่าว สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวน 3.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.50 ของกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ย
11. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
59,893,598.45
56,879,269.31
(55,369,231.07)
(50,909,053.50)
4,524,367.38
5,970,215.81
9,939,664.23
4,354,600.47
(7,527,222.53)
(3,349,174.74)
2,412,441.70
1,005,425.73
6,936,809.08
6,975,641.54
1,349,977.11
395,015.10
(1,027,715.00)
(395,729.00)
7,259,071.19
6,974,927.64

ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้ – สุทธิ
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
จานวนราย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้หลังหักดอกเบี้ย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราร้อยละค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

74

66

59,893,598.45

56,879,269.31

59,893,598.45

56,879,269.31

70 - 100%
(55,369,231.07)

70 - 100%
(50,909,053.50)

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 19 11. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสี ยและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวน ลูกหนีห้ ลังหัก ลูกหนีท้ ี่ใช้ ในกำร อัตรำค่ำเผือ่ ค่ำเผือ่ หนี้สงสั ย
รำย ดอกเบีย้ ที่ยังไม่ ถือ คำนวณค่ำเผือ่ หนี้ หนี้สงสั ย
จะสู ญ
เป็ นรำยได้
สงสั ยจะสู ญ
จะสู ญ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด
ค้างชาระ 4-11 งวด
ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป

21
2
1

9,407,564.79
242,202.05
289,897.39

9,407,564.79
242,202.05
289,897.39

รวม

24

9,939,664.23

9,939,664.23

75%
75%
100%

7,055,673.60
181,651.54
289,897.39
7,527,222.53

ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสี ยและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวน ลูกหนีห้ ลังหัก ลูกหนีท้ ี่ใช้ ในกำร อัตรำค่ำเผือ่ ค่ำเผือ่ หนี้สงสั ย
รำย ดอกเบีย้ ที่ยังไม่ ถือ คำนวณค่ำเผือ่ หนี้ หนี้สงสั ย
จะสู ญ
เป็ นรำยได้
สงสั ยจะสู ญ
จะสู ญ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด
ค้างชาระ 4-11 งวด
ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป

9
4
1

2,943,310.57
1,078,392.51
332,897.39

2,943,310.57 70 – 75%
1,078,392.51 75 – 100%
332,897.39
100%

2,207,482.96
808,794.39
332,897.39

รวม

14

4,354,600.47

4,354,600.47

3,349,174.74

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 20 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รำคำตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
สานักงาน

ที่ดิน

อาคาร

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารชัว่ คราว

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

398,686.00
957,796.03
313,500.00
0.00
1,669,982.03

1,855,607.60
735,222.50
683,577.50
0.00
3,274,407.60

14,779,391.26
3,311,589.58
(6,943,708.09)
(476,545.50)
10,670,727.25

1,514,085.07 31,537,464.40
687,734.80 6,881,690.14
6,573,708.09
0.00
(262,139.79) (4,880,195.00)
8,513,388.17 33,538,959.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,495,563.94
448,771.50
0.00
0.00
6,944,335.44

80,481.58
52,049.71
0.00
0.00
132,531.29

715,302.59
797,123.33
0.00
0.00
1,512,425.92

8,806,727.77
1,671,301.60
(3,550,307.81)
(475,825.48)
6,451,896.08

1,229,316.14 14,375,172.06
891,623.94 4,273,222.89
3,180,308.81
0.00
(262,099.79) (2,480,332.66)
5,039,149.10 16,168,062.29

0.00 31,702,564.08
0.00 8,134,092.97
0.00
(369,999.00)
0.00 (3,218,257.93)
0.00 36,248,400.12

7,324,162.50

2,482,219.77

318,204.42

1,140,305.01

5,972,663.49

284,768.93 17,162,292.34

136,000.00 34,820,616.46

7,324,162.50

2,033,448.27

1,537,450.74

1,761,981.68

4,218,831.17

3,474,239.07

ยานพาหนะ

17,370,897.25

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

136,000.00
1,142,957.50
(997,077.50)
0.00
281,880.00

66,523,180.54
13,716,990.55
(370,000.00)
(5,618,880.29)
74,251,290.80

281,880.00 38,002,890.68

- 21 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้ อ
ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

31 ธันวาคม 2559
อาคารชัว่ คราว
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
สานักงาน

ยานพาหนะ

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

ที่ดิน

อาคาร

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

189,336.00
732,996.00
0.00
(523,646.00)
398,686.00

654,051.62
689,267.98
0.00
512,288.00
1,855,607.60

9,933,994.69
5,318,443.00
(473,046.43)
0.00
14,779,391.26

1,396,581.93 35,512,064.40
107,221.50
235,400.00
(1,076.36) (4,210,000.00)
11,358.00
0.00
1,514,085.07 31,537,464.40

0.00 63,987,974.85
136,000.00 7,219,328.48
0.00 (4,684,122.79)
0.00
0.00
136,000.00 66,523,180.54
0.00 27,568,795.79
0.00 6,770,195.63
0.00 (2,636,427.34)
0.00
0.00
0.00 31,702,564.08

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รำคำตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,046,675.80
448,888.14
0.00
0.00
6,495,563.94

69,146.48
110,494.53
0.0
(99,159.43)
80,481.58

408,633.22
207,603.01
0.00
99,066.36
715,302.59

7,810,439.19
1,332,240.40
(335,951.82)
0.00
8,806,727.77

1,146,203.84 12,087,697.26
84,094.59 4,586,874.96
(1,075.36) (2,299,400.16)
93.07
0.00
1,229,316.14 14,375,172.06

7,324,162.50

2,931,107.91

120,189.52

245,418.40

2,123,555.50

250,378.09 23,424,367.14

0.00

36,419,179.06

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7,324,162.50

2,482,219.77

318,204.42

1,140,305.01

5,972,663.49

284,768.93 17,162,292.34

136,000.00

34,820,616.46

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 22 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 8,134,092.97 บาท และ 6,770,195.63
บาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรั พย์ถ าวรที่ หักมูล ค่าหมดแล้ว แต่ย งั ใช้งานอยู่ ซึ่ งมีราคาทุน จ านวน
7,582,010.85 บาท ราคาทุนสุทธิ 786.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 7,713,965.81 บาท ราคาทุนสุทธิ
797.00 บาท)
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ได้นาไปจดทะเบียนจานองเป็ นหลักทรัพย์ ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวธนาคารแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 15 และหมายเหตุ 19
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หน่ วย : บำท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.00
1,068,000.00
370,000.00
0.00
1,438,000.00

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.00
53,736.22
370,000.00
0.00
423,736.22

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,014,263.78

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

53,736.22

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 23 14. เงินฝากสถาบันการเงิน – มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจา จานวน 66,000.00 บาท ใช้เป็ นหลักประกันการค้ าประกันการ
ใช้ไฟฟ้ าโดยธนาคาร ตามหมายเหตุ 32 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินฝากประจา จานวน 66,000.00 บาท)
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงิน
รวม

31 ธันวาคม 2559

79,829.14

29,657,182.46

188,587,000.00

169,564,587.10

188,666,829.14

199,221,769.56

15.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ัทฯ มี ว งเงิ นเบิ ก เกิ นบัญ ชี ก ับ ธนาคาร 4 แห่ ง เป็ นวงเงิ น 80 ล้านบาท จด
จานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั
ธนาคาร 4 แห่ง เป็ นวงเงิน 55 ล้านบาท จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 12)
15.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร 2 แห่ ง โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ
บริ ษทั หลักทรัพย์หนึ่งแห่ ง โดยออกตัว๋ แลกเงิ น ครบกาหนดตามระยะเวลา วงเงินรวม 240 ล้านบาท และ 30
ล้านบาท ตามลาดับ ดังนี้
15.2.1 ธนาคารแห่ ง ที่ 1 วงเงิ น จ านวน 40 ล้า นบาท บริ ษัท ฯ มี ก ารเบิ ก ใช้ว งเงิ น กู้ ท้ ัง จ านวนแล้ ว
อัตราดอกเบี้ย Market Rate ต่อปี ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ บางส่ ว น ตาม
หมายเหตุ 6
15.2.2 ธนาคารแห่ ง ที่ 2 วงเงิ น จานวน 200 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มี ก ารเบิ ก ใช้วงเงิ นกู้แล้ว และมี ภาระหนี้
คงเหลือ 148.59 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ MLR-1.125 ต่อปี ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
15.2.3 บริ ษทั หลัก ทรั พย์แห่ งหนึ่ ง โดยออกตัว๋ แลกเงิ น จานวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้ อ ยละ 3.60
ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนแล้วในระหว่างปี

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 24 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

เจ้าหนี้สินเชื่อ

3,231,871.53

1,157,113.96

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

2,169,717.85

474,539.87

เงินทดรองรับ

13,708,867.73

12,231,117.57

เจ้าหนี้กรมสรรพากร

10,699,811.82

7,066,045.57

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,277,431.61

1,658,562.53

อื่นๆ

4,406,424.07

2,727,859.73

36,494,124.61

25,315,239.23

รวม
17. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้นจากรายการตามบัญชีกบั บุคคลและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้เป็ นรายการและเงื่อนไขดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
นายปรี ชา วีระพงษ์

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ลักษณะรำยกำรและนโยบำยรำคำ

เป็ น ผู้ ถื อหุ้ น รายให ญ่ แล ะเป็ น เป็ น เงิ น กู้ ยื ม ค รบ ก าห น ด ต าม
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลา จ่ า ยดอกเบี้ ยล่ ว งหน้ า
ตามอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี

นางสุมาลี วีระพงษ์

เป็ นผูถ้ ื อ หุ้น รายใหญ่ และเป็ นญาติ เป็ น เงิ น กู้ ยื ม ค รบ ก าห น ด ต าม
สนิทของประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ระยะเวลา จ่ า ยดอกเบี้ ยล่ ว งหน้ า
ตามอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี

นางสาวบังอรสิ ริ วีระพงษ์

เป็ นผูถ้ ื อ หุ้น รายใหญ่ และเป็ นญาติ เป็ น เงิ น กู้ ยื ม ค รบ ก าห น ด ต าม
สนิทของประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ระยะเวลา จ่ า ยดอกเบี้ ยล่ ว งหน้ า
ตามอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 25 17. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะควำมสั มพันธ์

นายประภากร วีระพงษ์

ลักษณะรำยกำรและนโยบำยรำคำ

เป็ นผู้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ แ ละเป็ นกรรมการ เป็ นค่ า เช่ า คิ ด ตามราคาที่ ตกลง
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ

ร่ วมกันราคาถัวเฉลี่ ยจากผูป้ ระเมิ น
ราคาอิสระ

Premium Financial Services Co., Ltd. เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท สั ด ส่ ว น ค่าตอบแทนตามสัญญาร่ วมธุรกิจ
(สัญชาติญี่ปน)
ุ่

ร้อยละ 30.49

บริ ษทั พีเอฟเอส (ประเทศไทย) จากัด

ถื อ หุ้ น โดยบริ ษั ท Premium Group Co., รายได้ค่ า เช่ า คิ ด ตามราคาที่ ต กลง
Ltd. สัดส่วนร้อยละ 48

ร่ วมกัน และใกล้เคียงกับราคาพื้นที่
เดียวกัน

บริ ษทั อีเอชี โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ

-

(ขายเงินลงทุน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560)
บริ ษทั อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วิส จากัด บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ

เงินทดรองจ่าย

17.1 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2560

นายปรี ชา วีระพงษ์

80,000,000.00

นางสุมาลี วีระพงษ์

32,000,000.00

80,000,000.00

(72,000,000.00)

40,000,000.00

0.00

20,000,000.00

(10,000,000.00)

10,000,000.00

285,000,000.00 (242,000,000.00)

155,000,000.00

นางสาวบังอรสิ ริ วีระพงษ์
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

112,000,000.00
(1,102,757.48)

185,000,000.00 (160,000,000.00)

(5,684,321.83)

(5,302,420.70)

110,897,242.52

105,000,000.00

(1,484,658.61)
153,515,341.39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี เงิ นกู้ยืมจากบุคคลที่ เกี่ ยวข้อ งกัน จานวน 3 ราย โดยออกตัว๋ แลกเงิ น
ครบกาหนดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 26 17. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
17.2 ค่าเช่า
บริ ษทั ฯ มี สัญญาเช่าที่ ดินเพื่ อเป็ นสถานที่ จอดรถและมีสัญญาเช่าพื้ นที่ อาคารเพื่ อเป็ นสานักงานสาขาจาก
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
แปลง
สถานที่ต้งั
เนื้อที่
อายุสญ
ั ญา
ระยะเวลา
อัตราค่าเช่า/เดือน
(เฉลี่ยเท่ากับ)
1
2

กรุ งเทพมหานคร 280 ตารางวา
ชลบุรี
244.05 ตาราเมตร

3 ปี
3 ปี

1 กันยายน 2560 – 31 สิ งหาคม 2563
1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2563

48,505.26
44,817.54

17.3 รายได้และค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั พีเอฟเอส (ประเทศไทย) จากัด
รายได้ค่าเช่า
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าตอบแทนความสัญญาร่ วมธุรกิจ

360,000.00

246,000.00

7,200,000.00

4,880,000.00

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 27 18. เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บุคคลธรรมดา
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
สุทธิ

เงินต้น
ครบกาหนด
45,000,000.00 30 เมษายน 2561 ถึง
21 พฤษภาคม 2561
(598,021.89)

เงินต้น
ครบกาหนด
30,000,000.00 2, 22 พฤษภาคม 2560

44,401,978.11

29,638,983.70

(361,016.30)

บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลธรรมดา จานวน 5 ราย โดยออกตัว๋ แลกเงินอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.00 ต่อปี
ครบกาหนดตามระยะเวลา
19. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคาร 6 แห่ง ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

แห่งที่ 1
แห่งที่ 2

(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน วงเงินคงเหลือ
500
80.12
1,820
-

แห่งที่ 3
แห่งที่ 4
แห่งที่ 5
แห่งที่ 6

1,150
50
100
150

479.33
-

รวม

3,770

559.45

อัตราดอกเบี้ย
4.50 - 5.50%, MLR-1.75%
THBFIX 1M + (3.17%),
THBFIX 6M + (2.85 - 3.30%),
Fixed Rate (IRS)
MLR – (1.50% - 2.25%)
4%, (MLR - 1.50%)
MLR - 2.00%
BBL’s MLR – 1.70%

หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
419,881,000.00
262,620,000.00
1,120,725,000.00
407,886,000.00

447,088,771.00
40,520,000.00
55,760,000.00
142,708,333.31

237,182,547.00
47,720,000.00
89,360,000.00
0.00

2,226,683,104.31

1,044,768,547.00

(790,081,465.00)

(409,877,776.00)

1,436,601,639.31

634,890,771.00

สัญญาเงินกูย้ ืมมีขอ้ จากัดหลายประการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามได้แก่ การดารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็ นต้น

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 28 19. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงเงินกูย้ ืมระยะยาวสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ ืมยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รับเงินกูเ้ พิ่มในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
เงินกูย้ ืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,044,768,547.00
1,810,000,000.00
(628,085,442.69)
2,226,683,104.31

19.1 แห่งที่ 1 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวนเงิน 500 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีการเบิกใช้เงิ นกูแ้ ล้ว เมื่อมีการ
ช าระคื น สามารถน าวงเงิ น กู้ม าใช้ไ ด้ใ หม่ ค้ าประกัน โดยโอนสิ ท ธิ ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ าซื้ อบางส่ ว น
ตามหมายเหตุ 6
19.2 แห่ งที่ 2 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 1,820 ล้านบาท เป็ นการทยอยเบิกเงิ นกู้แต่ละครั้งไม่เกิ น
ร้อยละ 75 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายใน
ระยะเวลา 3 - 4 ปี นั บ แต่ ว ั น ที่ มี การรั บ เงิ นกู้ ยื ม วงเงิ น กู้ ร วมจ านวน 1,820 ล้ า นบ าท แบ่ งเป็ น
ว ง เงิ น จ าน ว น 1,000 ล้ า น บ า ท แ ล ะ ว ง เงิ น จ าน ว น 820 ล้ า น บ า ท เบิ ก ใ ช้ แ ล้ ว ทั้ ง จ าน ว น
ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ เรี ย กร้ องลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ และค้ าประกันโดยจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้าง ตามหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 12
19.3 แห่ งที่ 3 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 1,150 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ทยอยเบิกใช้เงินกู้แต่ละครั้ง
ไม่เกิ นร้อยละ 75 ของยอดลูกหนี้ เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
ภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่ว นั ที่ มี ก ารรั บเงิ น กู้ยืม วงเงิ นกู้ร วมจ านวน 1,150 ล้านบาท แบ่ง เป็ นวงเงิ น
จานวน 750 ล้านบาท (วงเงินคงเหลือ 220.00 ล้านบาท) และส่วนวงเงินจานวน 400 ล้านบาท (วงเงินคงเหลือ
259.33 ล้านบาท) บริ ษทั ฯ มีก ารเบิ กใช้วงเงิ นกู้แล้ว เมื่อมีก ารชาระคื นสามารถนาวงเงิ นกู้มาใช้ได้ใหม่ ค้ า
ประกันโดยโอนสิ ทธิลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
19.4 แห่ งที่ 4 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นกู้ยืมจากธนาคาร จานวน 50 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน กาหนดจ่ายคืนเงินต้น
พร้ อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนทุกเดือน ภายในระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ที่มีการรับเงิ นกู้ยืมค้ าประกันโดยโอน
สิ ทธิลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6
19.5 แห่ งที่ 5 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นกู้ยืมจากธนาคาร จานวน 100 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน ค้ าประกันโดยโอน
สิ ทธิตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 6

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 29 19. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
19.6 แห่ งที่ 6 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นกู้ยืมจากธนาคาร จานวน 150 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน โดยบริ ษทั ฯ ทยอย
เบิกใช้เงินกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกิ นร้อยละ 80 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมาย
เหตุ 6
20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเป ลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งาน ส าห รั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนรับรู้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ส่วนรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10,826,852.00

7,401,642.00

1,629,295.00

1,483,183.00

4,357,971.00

1,942,027.00

16,814,118.00

10,826,852.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รับรู้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
สมมติฐานทางการเงิน
418,447.00
1,663,827.00
สมมติฐานประชากร
(1,559,150.00)
(397,870.00)
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
5,498,674.00
676,070.00
รวม
4,357,971.00
1,942,027.00
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 30 20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
2560
อัตราร้อยละต่อปี
2.56
5.00%
ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการมรณะ

2559
อัตราร้อยละต่อปี
3.54
0.00 – 5.00%
ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
928,422.00
(998,884.00)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
(931,052.00)
876,762.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)
(347,983.00)
384,667.00
21. ทุนจดทะเบียน
รายการกระทบยอดหุ้นสามัญ
หุ ้นสามัญจดทะเบียน
จานวนหุ ้น
(หุ ้น)

จานวน
(บาท)

หุ ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว
จานวนหุ ้น
(หุ ้น)

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1,095,745,395 1,095,745,395.00 798,358,500
จดทะเบียนเพิ่มทุน
14,869,345
14,869,345.00
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
- 125,261,091

798,358,500.00
-

120,515,523.48
-

125,261,091.00

65,762,072.79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

923,619,591.00

186,277,596.27

1,110,614,740 1,110,614,740.00 923,619,591

21.1 การลดทุนระหว่างงวด
เมื่ อ วันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อ หุ้นประจ าปี 2559 มี มติ อ นุ มตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั จากเดิมทุนจดทะเบียน 892,164,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 892,163,395.00 บาท โดยการ
ตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 605 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าว
แล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 31 21 ทุนจดทะเบียน (ต่อ)
21.2 การเพิ่มทุนระหว่างงวด
21.2.1 เมื่ อ วัน ที่ 20 มี น าคม 2557 บริ ษัท ฯ กับ Premium Financial Services Co., Ltd. ("PFS") ได้เ ข้า ท า
สัญญาร่ วมมือทางธุรกิ จ และเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2559 "PFS" ได้แจ้งความประสงค์จะเข้าซื้ อหุ้น
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จากเดิมทุนจดทะเบียน 892,163,395.00 บาท เป็ น 1,095,745,395.00 บาท โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาที่ ต่ากว่าราคาตลาด
โด ยก ารอ อ ก หุ้ น ส ามั ญ ให ม่ ให้ แก่ Premium Financial Services Co., Ltd. ("PFS") จ าน ว น
203,582,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ขายในราคาหุ้นละ 1.54 บาท โดยมีมูลค่ายุติธรรม (ราคาตลาด)
เท่ากับหุ้นละ 1.75 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับชาระค่าหุ้นสามัญแล้ว และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนและทุนที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
21.2.2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีการเพิ่มทุนชาระแล้วของบริ ษทั จากเดิมทุน ชาระแล้ว 798,358,500.00
บาท เป็ น 923,619,591.00 บาท โดยการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญ ECL-W2
จานวน 125,261,091 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ขายในราคาหุ้นละ 1.525 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับชาระ
ค่าหุ้นสามัญแล้ว และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
21.2.3 เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ป ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มี มติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบีย น
ของบริ ษทั จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,095,745,395.00 บาท เป็ น 1,110,614,740.00 บาท โดยการออก
หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ จ านวน 14,869,345 หุ้ น มู ล ค่ าหุ้ น ละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ECL-W2 และบริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนการเปลี่ ยนแปลงทุนจดทะเบี ยนแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
22. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ้น
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ฯได้ทาการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น
สามัญ ECL-W2 จากเดิมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.60 บาท
ต่อหุ้นเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญได้ 1.050 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.525 บาทต่อ หุ้น
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจากัด (PP)
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ECL-W2 คงเหลื อ เท่ ากับ 178,090,617 หน่ ว ย อายุข องสิ ท ธิ
ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
กระทบยอดใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้
ใบคัญแสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
297,386,895
ลดลงจากการใช้สิทธิ
119,296,278
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
178,090,617
23. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อ ยละ5 ของก าไรสุ ทธิ ประจ างวดหลัง จากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุน
สารองนี้ จะมี จ านวนไม่น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบี ย น สารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนาไปจ่ ายเป็ น
เงินปันผลไม่ได้
24. เงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสุ ทธิ สาหรับ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ านวน 39.92 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผล
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
25. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพชื่อ "กองทุนสารองเลี้ยงชีพกรุ งไทย มาสเตอร์
พูล ฟั นด์" ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนด้วย
ความสมัครใจรายเดือนในอัตราร้ อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 3 - 10 โดย
มี เงื่ อนไขตามอายุงาน และจะจ่ ายให้แก่พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จานวน 4,022,833.00 บาท
และ 2,514,594.00 บาท ตามลาดับ
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26.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ
26.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะ
ในฐานะผูบ้ ริ หาร และให้แก่ผบู้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์ อัน
ได้แก่ กรรมการผูจ้ ัดการหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อ จากผูจ้ ัดการลงมา และผูซ้ ่ ึ งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
27. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการในส่ วนงานธุรกิจเดียว ธุรกิ จการให้บริ การสิ นเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรู ปแบบ
ของการให้ เช่าซื้ อ และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นงานทางภูมิ ศ าสตร์ เดี ย วในประเทศไทย ดัง นั้น รายได้ ก าไรและ
สิ นทรัพย์ท้งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
28. เครื่ องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่าย
ที่ เกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3
28.2 ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงดังกล่าวเกิ ดจากการที่ ลูกค้าไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์ปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงที่ให้ไว้ก ับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯไม่มีความเสี่ ยงที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นเชื่อ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่อเป็ นรายๆ
และป้ องกันความเสี่ ยงโดยจัดให้มีบุคคลค้ าประกันและวางเงินดาวน์จากลูกหนี้เช่าซื้ อแต่ละราย
28.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่ งเกิ ดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยง
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมระยะยาว ทั้งที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
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28.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
28.5 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและเงินฝาก ลูกหนี้ ทรัพย์สิน
รอการขาย หนี้ สินทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เงิ นเบิกเกิ นบัญชี เงิ นกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้ผบู้ ริ หาร
เชื่อว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีนยั สาคัญ
29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญมีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่านายหน้าตัดจ่าย
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
81,805,556.45
56,843,155.16
5,836,800.00
4,825,000.00
27,143,552.00
18,301,372.00
8,187,829.19
6,770,195.63
28,624,923.99
19,367,120.55
18,788,132.30
13,071,210.24
10,667,367.49
20,011,745.64
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30.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

28,941,808.27

20,332,436.63

2,558,250.54
31,500,058.81

(2,442,823.93)
17,889,612.70

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(871,594.20)
(388,405.40)
30.2 รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
รายการต้องห้ามทางภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดง
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

160,221,420.41
20%

42,918,872.68
20%

159,157,137.91
20%

45,763,799.83
20%

32,044,284.08

8,583,774.54

31,831,427.58

9,152,759,97

(3,102,475.81)

11,748,662.09

(2,889,619.31)

11,179,676.66

2,558,250.54
31,500,058.81

(2,442,823.93)
17,889,612.70

2,558,250.54
31,500,058.81

(2,442,823.93)
17,889,612.70

19.66%

41.68%

19.79%

39.09%

30. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 36 30.3 ส่ ว นประกอบของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัดบัญ ชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้เช่าซื้ อ
4,749,696.99
4,828,241.84
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก
371,665.16
13,689.08
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้คดี
11,073,846.21
10,181,810.70
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้ประนอมหนี้
1,505,444.51
669,834.95
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้อื่น
205,543.00
79,145.80
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน - รถยึด
1,344,444.70
1,006,894.33
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
3,362,823.60
2,165,370.40
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
1,038.80
0.00
รวม
22,614,502.97
18,944,987.10
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่านายหน้าสิ นเชื่อรอตัดจ่าย
12,916,612.70
7,559,401.69
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
0.00
1,038.80
รวม
12,916,612.70
7,560,440.49
สุทธิ
9,697,890.27
11,384,546.61
31. กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
ก าไรต่อ หุ้น ปรั บลดค านวณโดยการหารก าไรสาหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อ หุ้น ของบริ ษทั ฯ (ไม่ร วมก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญที่ บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ้นสามัญ โดย
สมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 37 31. กาไรต่อหุ้น (ต่อ)
กาไรต่อ หุ้นขั้น พื้ นฐานและก าไรต่อ หุ้ นปรั บลดสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงการ
คานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวาคม 2560
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด
กาไรต่อหุ ้นปรับลด

จานวนหุ ้น

31 ธันวาคม 2559
กาไรต่อหุ ้น กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุ ้น

กาไร(ขาดทุน)
ต่อหุ ้น

128,721,361.60 841,599,315.00

0.1529

25,029,259.98 726,047,859

0.0345

- 95,212,850.00
- 936,812,165.00

0.1374

- 30,486,556
- 756,534,415

0.0331
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559
กาไร(ขาดทุน)

กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

จานวนหุ ้น

กาไรต่อหุ ้น กาไร(ขาดทุน)

127,657,079.10 841,599,315.00

0.1517

95,212,850.00

-

- 936,812,165.00

0.1363

จานวนหุ ้น

27,874,187.13 726,047,859

ต่อหุ ้น
0.0384

ผลกระทบของหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด
กาไรต่อหุ ้นปรับลด

-

-

30,486,556

-

- 756,534,415

0.0368

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน
การใช้ไฟฟ้ าเป็ นวงเงิน 66,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในวงเงิน 66,000.00 บาท)
32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า ภายใน 1 ปี จานวน 5.70
ล้านบาท และส่วนที่เกินกว่า 1 ปี จานวน 7.36 ล้านบาท
32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาการร่ วมมือทางธุรกิ จ
ภายใน 1 ปี จานวน 2.40 ล้านบาท
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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- 38 33 สัญญาสาคัญ
สัญญาการร่ วมมือทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 21.2 ได้ทา
สัญญาร่ วมมือทางธุรกิ จโดยมีอายุสัญญา 2 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาธุรกิ จของ
บริ ษทั จากการนาความรู้เชิงปฏิบตั ิการ (Know-How) ของ PFS มาใช้ และมีการแต่งตั้งตัวแทนของ PFS เข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั และมีระดับพนักงานเข้าทางานในบริ ษทั ฯ โดยกาหนดค่าตอบแทนเดือนละ 600,000.00 บาท
(ไม่รวมภาษี/เงินจานวนนี้ได้รวมถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จะชาระให้แก่ตวั แทนของ PFS ที่ได้มา
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ)
34. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารทางการเงิ นคื อ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ น งานอย่าง
ต่อเนื่องและการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.95
1.95
35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ขออนุ ม ัติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้ น ในอัต ราหุ้ น ละ 0.04 บาท จ านวน
923,619,591.00 หุ้น รวมเป็ นเงิ น 36.94 ล้านบาท (ทั้งนี้ ยงั ไม่รวมถึงการใช้สิทธิ จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กาหนด
อายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 185,237,653.00 หุ้น เป็ นเงิน 7.41 ล้านบาท) รวมเงิ น
ปันผลทั้งสิ้ น จานวน 44.35 ล้านบาท กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
36. การจัดประเภทบัญชีใหม่
งบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ที่ น ามาแสดงเปรี ย บเที ย บได้จ ัด ประเภทรายการใหม่ ให้
สอดคล้องกับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ก่อนจัดประเภทใหม่
หลังจัดประเภทใหม่
เดบิต/(เครดิต)
จัดประเภทใหม่
เดบิต/(เครดิต)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ลูกหนี้อื่น
16,532,290.16
(16,532,290.16)
0.00
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
0.00
9,557,362.52
9,557,362.52
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
0.00
6,974,927.64
6,974,927.64
37. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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