บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการ สาหรับ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆของบริ ษทั
ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จ การเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบ
การเงิ น ระหว่ า งกาลเหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส่ ว นข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรั บอนุญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีก ารสอบถามบุคลากรซึ่ ง
ส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบ
ทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะ
พบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงิ น
ระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่ พ บสิ่ ง ที่ เ ป็ นเหตุใ ห้ เชื่ อ ว่ างบการเงิ น ระหว่างกาลดัง กล่ าวไม่ แ สดงฐานะทางการเงิ น ของ บริ ษ ัท
ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผลการดาเนิ นงาน สาหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และกระแสเงิ นสด สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

บริ ษทั ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ

สินทรั พย์

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

64,513,258.60

26,713,411.68

64,513,258.60

26,713,411.68

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

5

1,853,595,594.38

1,669,947,613.10

1,853,595,594.38

1,669,947,613.10

ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ มื และขายฝาก

6

25,099,155.09

24,621,348.62

25,099,155.09

24,621,348.62

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

7

34,735,323.77

32,311,554.29

34,735,323.77

32,311,554.29

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า

8

150,000,000.00

136,000,000.00

150,000,000.00

136,000,000.00

ทรัพย์สินรอการขาย

9

35,451,485.57

31,270,204.94

35,451,485.57

31,270,204.94

2,163,394,817.41

1,920,864,132.63

2,163,394,817.41

1,920,864,132.63

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อที่ครบกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่ งปี

5

4,523,795,157.31

4,288,677,778.94

4,523,795,157.31

4,288,677,778.94

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

10

54,573,038.49

40,955,865.21

56,400,000.00

44,400,000.00

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

11

13,803.00

31,576.67

13,803.00

31,576.67

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่การร่ วมค้า

8

64,000,000.00

64,000,000.00

64,000,000.00

64,000,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

53,384,163.45

43,832,341.70

53,384,163.45

43,832,341.70

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

5,274,591.20

907,522.94

5,274,591.20

907,522.94

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30.3

46,462,524.00

34,287,631.96

46,462,524.00

34,287,631.96

เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน

14

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

2,109,891.00

2,077,791.00

2,109,891.00

2,077,791.00

4,749,679,168.45

4,474,836,508.42

4,751,506,129.96

4,478,280,643.21

6,913,073,985.86

6,395,700,641.05

6,914,900,947.37

6,399,144,775.84

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

)

-2บริ ษทั ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

15

356,589,725.43

301,853,815.24

356,589,725.43

301,853,815.24

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

16

67,714,521.88

77,742,300.86

67,714,521.88

77,742,300.86

เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี

18

1,417,646,784.00

1,212,746,784.00

1,417,646,784.00

1,212,746,784.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

17.2

198,300,169.95

173,666,599.10

198,300,169.95

173,666,599.10

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

26,475,708.51

19,731,941.49

26,475,708.51

19,731,941.49

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

2,066,726,909.77

1,785,741,440.69

2,066,726,909.77

1,785,741,440.69

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

18

2,377,706,135.74

2,215,941,525.82

2,377,706,135.74

2,215,941,525.82

หุ้นกู้

19

598,502,568.46

597,191,689.77

598,502,568.46

597,191,689.77

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

20

26,046,308.52

18,986,993.04

26,046,308.52

18,986,993.04

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30.3

21,447,973.28

20,245,262.97

21,447,973.28

20,245,262.97

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

3,023,702,986.00

2,852,365,471.60

3,023,702,986.00

2,852,365,471.60

รวมหนีส้ ิ น

5,090,429,895.77

4,638,106,912.29

5,090,429,895.77

4,638,106,912.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

)

-3บริ ษทั ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,110,614,740 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

21

หุ้นสามัญ 1,663,285,866 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

21

1,110,614,740.00
1,663,285,866.00

1,110,614,740.00
1,663,285,866.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,108,857,244 หุ ้น หุ ้นละ 1.00 บาท

1,108,857,244.00

1,108,857,244.00

1,108,857,244.00

1,108,857,244.00

279,957,364.10

279,957,364.10

279,957,364.10

279,957,364.10

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

40,386,170.72

37,214,511.31

40,386,170.72

37,214,511.31

350,691,091.27

288,812,389.35

352,518,052.78

292,256,524.14

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,822,644,090.09

1,757,593,728.76

1,824,471,051.60

1,761,037,863.55

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6,913,073,985.86

6,395,700,641.05

6,914,900,947.37

6,399,144,775.84

0.00

(0.00)

0.00

(0.00)

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
สารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย

23

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้
ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้ อ
ดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
หนี้สูญรับคืน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
30.1
กาไรสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

31

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561
165,564,607.74
728,795.00
3,295,861.41

115,192,232.86
678,685.00
1,176,498.84

165,564,607.74
728,795.00
3,295,861.41

115,192,232.86
678,685.00
1,176,498.84

36,981,570.24
3,168,530.84
10,695,247.95
220,434,613.18

29,644,404.83
2,077,167.84
10,383,983.95
159,152,973.32

36,981,570.24
3,168,530.84
10,695,247.95
220,434,613.18

29,644,404.83
2,077,167.84
10,383,983.95
159,152,973.32

(55,688,583.98)
(102,095,837.04)
(28,420,014.45)
(186,204,435.47)
34,230,177.71

(33,874,873.35)
(63,119,768.23)
(23,256,003.15)
(120,250,644.73)
38,902,328.59

(55,688,583.98)
(102,095,837.04)
(28,420,014.45)
(186,204,435.47)
34,230,177.71

(33,874,873.35)
(63,119,768.23)
(23,256,003.15)
(120,250,644.73)
38,902,328.59

91,085.91
34,321,263.62
(7,401,974.28)
26,919,289.34
26,919,289.34

(215,507.46)
38,686,821.13
(7,966,953.24)
30,719,867.89
30,719,867.89

0.00
34,230,177.71
(7,401,974.28)
26,828,203.43
26,828,203.43

0.00
38,902,328.59
(7,966,953.24)
30,935,375.35
30,935,375.35

0.0243

0.0317

0.0242

0.0319

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้
ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้ อ
ดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
หนี้สูญรับคืน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
30.1
กาไรสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
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หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561
324,417,154.71
1,456,144.00
6,060,516.37

222,296,658.91
1,235,382.00
1,232,518.07

324,417,154.71
1,456,144.00
6,060,516.37

222,296,658.91
1,235,382.00
1,232,518.07

79,001,008.68
5,851,309.87
21,636,434.54
438,422,568.17

56,461,618.10
5,481,056.80
22,192,883.24
308,900,117.12

79,001,008.68
5,851,309.87
21,636,434.54
438,422,568.17

56,461,618.10
5,481,056.80
22,192,883.24
308,900,117.12

(108,738,976.65)
(187,829,018.00)
(61,539,021.86)
(358,107,016.51)
80,315,551.66

(65,198,762.16)
(122,698,348.36)
(43,557,014.75)
(231,454,125.27)
77,445,991.85

(108,738,976.65)
(187,829,018.00)
(61,539,021.86)
(358,107,016.51)
80,315,551.66

(65,198,762.16)
(122,698,348.36)
(43,557,014.75)
(231,454,125.27)
77,445,991.85

1,617,173.28
81,932,724.94
(16,882,363.61)
65,050,361.33
65,050,361.33

(790,136.66)
76,655,855.19
(14,603,790.18)
62,052,065.01
62,052,065.01

0.00
80,315,551.66
(16,882,363.61)
63,433,188.05
63,433,188.05

0.00
77,445,991.85
(14,603,790.18)
62,842,201.67
62,842,201.67

0.0587

0.0641

0.0572

0.0649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

สารองส่ วนทุนจากการ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

923,619,591.00

186,277,596.27

42,752,220.00

30,073,814.83

198,041,965.04

1,380,765,187.14

รับชาระค่าหุน้

185,237,653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185,237,653.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

0.00

93,679,767.83

0.00

0.00

0.00

93,679,767.83

จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,142,110.08
0.00

(3,142,110.08)
(44,352,573.76)

0.00
(44,352,573.76)

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

0.00
1,108,857,244.00
0.00
0.00
1,108,857,244.00

0.00
279,957,364.10
0.00
0.00
279,957,364.10

0.00
42,752,220.00
0.00
0.00
42,752,220.00

0.00
33,215,924.91
3,998,586.40
0.00
37,214,511.31

62,052,065.01
212,599,346.21
(3,998,586.40)
80,211,629.54
288,812,389.35

62,052,065.01
1,677,382,099.22
0.00
80,211,629.54
1,757,593,728.76

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

1,108,857,244.00
0.00
0.00
1,108,857,244.00

279,957,364.10
0.00
0.00
279,957,364.10

42,752,220.00
0.00
0.00
42,752,220.00

37,214,511.31
3,171,659.41
0.00
40,386,170.72

288,812,389.35
(3,171,659.41)
65,050,361.33
350,691,091.27

1,757,593,728.76
0.00
65,050,361.33
1,822,644,090.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

สารองส่ วนทุนจากการ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

923,619,591.00

186,277,596.27

42,752,220.00

30,073,814.83

200,935,864.72

1,383,659,086.82

รับชาระค่าหุน้

185,237,653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185,237,653.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

0.00

93,679,767.83

0.00

0.00

0.00

93,679,767.83

จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,142,110.08
0.00

(3,142,110.08)
(44,352,573.76)

0.00
(44,352,573.76)

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

0.00
1,108,857,244.00
0.00
0.00
1,108,857,244.00

0.00
279,957,364.10
0.00
0.00
279,957,364.10

0.00
42,752,220.00
0.00
0.00
42,752,220.00

0.00
33,215,924.91
3,998,586.40
0.00
37,214,511.31

62,842,201.67
216,283,382.55
(3,998,586.40)
79,971,727.99
292,256,524.14

62,842,201.67
1,681,066,135.56
0.00
79,971,727.99
1,761,037,863.55

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

1,108,857,244.00
0.00
0.00
1,108,857,244.00

279,957,364.10
0.00
0.00
279,957,364.10

42,752,220.00
0.00
0.00
42,752,220.00

37,214,511.31
3,171,659.41
0.00
40,386,170.72

292,256,524.14
(3,171,659.41)
63,433,188.05
352,518,052.78

1,761,037,863.55
0.00
63,433,188.05
1,824,471,051.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

81,932,724.94

76,655,855.19

80,315,551.66

77,445,991.85

5,725,770.14

4,389,779.75

5,725,770.14

4,389,779.75

28,328,037.64

18,990,477.83

28,328,037.64

18,990,477.83

21,037,095.72
40,501,926.14
0.00

20,729,629.54
22,827,385.21
(7,049.00)

21,037,095.72
40,501,926.14
0.00

20,729,629.54
22,827,385.21
(7,049.00)

(1,617,173.28)
(265,725.85)

790,136.66
(152,017.75)

0.00
(265,725.85)

0.00
(152,017.75)

13,313,218.56
1,310,878.69
7,059,315.48
103,931,178.82
301,257,247.00
(471,659,085.14)
(478,764.00)

1,387,690.59
0.00
1,086,437.52
63,191,191.26
209,889,516.80
(831,513,148.97)
(699,806.00)

13,313,218.56
1,310,878.69
7,059,315.48
103,931,178.82
301,257,247.00
(471,659,085.14)
(478,764.00)

1,387,690.59
0.00
1,086,437.52
63,191,191.26
209,889,516.80
(831,513,148.97)
(699,806.00)

ปรับกระทบกาไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กู้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิม่ ขึ้น )ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ มื และขายฝาก(เพิม่ ขึ้น )ลดลง
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึ้น )ลดลง

(2,423,769.48)

(10,202,340.16)

(2,423,769.48)

(10,202,340.16)

ทรัพย์สินรอการขาย(เพิม่ ขึ้น )ลดลง
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิม่ ขึ้น )ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน

(17,494,499.19)
(36,954,602.81)
(32,100.00)
(9,462,049.32)
(237,247,622.94)

(6,622,780.90)
(26,862,639.52)
(176,000.00)
23,002,603.79
(643,184,594.96)

(17,494,499.19)
(36,954,602.81)
(32,100.00)
(9,462,049.32)
(237,247,622.94)

(6,622,780.90)
(26,862,639.52)
(176,000.00)
23,002,603.79
(643,184,594.96)

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

(104,863,337.63)
(21,110,778.32)
(363,221,738.89)

(62,180,221.52)
(15,043,933.37)
(720,408,749.85)

(104,863,337.63)
(21,110,778.32)
(363,221,738.89)

(62,180,221.52)
(15,043,933.37)
(720,408,749.85)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

)

-2บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

0.00

14,098.00

0.00

14,098.00

เงินสดจ่ายในการให้กยู้ มื แก่การร่ วมค้า

(14,000,000.00)

(102,500,000.00)

(14,000,000.00)

(102,500,000.00)

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า

(12,000,000.00)

(34,200,000.00)

(12,000,000.00)

(34,200,000.00)

(4,420,000.00)

0.00

(4,420,000.00)

0.00

3,251,618.12

768,742.06

3,251,618.12

768,742.06

(18,210,552.42)

(5,980,602.90)

(18,210,552.42)

(5,980,602.90)

(45,378,934.30)

(141,897,762.84)

(45,378,934.30)

(141,897,762.84)

เงินเบิกเกินบัญชีเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

(23,590,089.81)

16,491,402.04

(23,590,089.81)

16,491,402.04

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

687,194,000.00

209,693,000.00

687,194,000.00

209,693,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(608,868,000.00)

(243,019,000.00)

(608,868,000.00)

(243,019,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

200,000,000.00

143,000,000.00

200,000,000.00

143,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

(175,000,000.00)

(155,000,000.00)

(175,000,000.00)

(155,000,000.00)

0.00

(15,000,000.00)

0.00

(15,000,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,070,000,000.00

1,100,000,000.00

1,070,000,000.00

1,100,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(703,335,390.08)

(450,743,404.41)

(703,335,390.08)

(450,743,404.41)

จ่ายเงินปันผล

0.00

(44,352,573.76)

0.00

(44,352,573.76)

รับเงินค่าหุน้ เพิม่ ทุน

0.00

278,917,420.83

0.00

278,917,420.83

เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

446,400,520.11

839,986,844.70

446,400,520.11

839,986,844.70

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

37,799,846.92

(22,319,667.99)

37,799,846.92

(22,319,667.99)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

26,713,411.68
64,513,258.60

48,562,686.80
26,243,018.81

26,713,411.68
64,513,258.60

48,562,686.80
26,243,018.81

เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

)

-1บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
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 9 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
สาขาที่ 7 : เลขที่ 987-989 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
สาขาที่ 8 : เลขที่ 18/42 หมูท่ ี่ 4 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 9 : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
1.4. บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิ จเกี่ยวกับการให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรู ปแบบของการให้
เช่าซื้ อรถยนต์ สัญญากูย้ ืมเงินและสัญญารับขายฝากรถยนต์
1.5. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
1.5.1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาร่ วมทุนในบริ ษทั อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วิส จากัด
เพื่อประกอบธุรกิ จบารุ งรักษายานยนต์ ซึ่ งถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 51 และในวันที่ 6 กันยายน 2561
มีการเพิ่มทุน ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ้นจากเดิมอัตราส่วนร้ อยละ 51 เป็ นอัตราส่วนร้ อย
ละ 54.55 โดยภายใต้สัญญาร่ วมธุรกิจ ที่บริ ษทั ตกลงร่ วมกับผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ ายหนึ่งมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั
และผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ ายหนึ่งมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าวร่ วมกัน
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-21.5. เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
1.5.2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาร่ วมทุนในบริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้สินเชื่อจานอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 60 โดย
ภายใต้สญ
ั ญาร่ วมธุรกิ จ ที่บริ ษทั ตกลงร่ วมกับผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ ายหนึ่ งมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั และผูร้ ่ วมทุน
อีกฝ่ ายหนึ่งมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าวร่ วมกัน
2. 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 ยกเว้น รายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ น
ที่ มีร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อ หลัง วันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อ ปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รั บการปรั บปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่ อให้มีเนื้ อ หาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้

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

-32.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน สาหรับการ
รับรู้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ ทากับลูกค้า โดยกิ จ การจะรับรู้ รายได้ในจานวนเงิ นที่ สะท้อ นถึ งสิ่ ง ตอบ
แทนที่ กิ จ การคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รั บ จากการแลกเปลี่ ย นสิ นค้าหรื อ บริ ก ารที่ ได้ส่ง มอบให้แก่ ลูก ค้า และ
กาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ใหม่ ซึ่ งจะมี ผ ลบัง คับใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

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

-42.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสัญญาและแผนธุ ร กิ จของกิ จ การ (Business Model) หลัก การ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิ น และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ถูก
ยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินหากนามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ได้กาหนดหลักการสาหรับการรับรู้รายการ การ
วัดมูลค่าการนาเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า ซึ่ งกาหนดให้ผเู้ ช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า การบัญชี
สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัด ประเภทสัญ ญาเช่ าเป็ นสัญ ญาเช่ าด าเนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น โดยใช้ห ลัก การเช่ น เดี ย วกัน กับ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 ใช้แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี
ดังต่อไปนี้
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-52.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561) สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ปั จจุบ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิ นของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่จะมีผลใช้บงั คับในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น
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
การบันทึกรายได้จากการผ่อนชาระจะหยุดรับรู้เมื่อค้างชาระเกิ น 4 งวด ซึ่ งแตกต่างจากวิธีปฏิบตั ิทาง
บัญชีเกี่ยวกับการหยุดรับรู้รายได้และการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับธุรกิจ consumer finance ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดร่ วมกับสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแห่ งประเทศไทย ปั จจุ บนั เป็ นสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ หยุด
รับรู้รายได้จากการผ่อนชาระเมื่อลูกหนี้คา้ งชาระ 3 งวดขึ้นไป ตามหนังสื อที่ กลต.ชส. (ว) 2/2547 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2547 เนื่องจากข้อมูลในอดีต ณ วันสิ้ นปี ย้อนหลัง 5 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้คง
ค้างที่คา้ งชาระไม่เกินกว่า 4 เดือน เฉลี่ยประมาณร้อยละ 90.00 จะสามารถกลับมาจ่ายชาระหนี้ได้ท้งั นี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้เช่าซื้ อที่คา้ งชาระงวดที่ 4 ที่
ยังคงรั บรู้ รายได้ จ านวน 249,468,605.74 บาท และ 204,517,603.69 บาท ตามล าดับ หากบริ ษ ัท ฯ
หยุดรับรู้รายได้ตามวิธีปฏิบตั ิแล้ว รายได้และลูกหนี้ ของบริ ษทั ฯ จะลดลงจานวน 1,940,120.67 บาท
และ 1,455,726.74 บาท ตามลาดับ
3.1.2 บริ ษทั ฯ รับรู้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายฝากตามเกณฑ์คงค้าง
3.1.3 บริ ษทั ฯ รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามเกณฑ์คงค้าง
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-63. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
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
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 ที่ ค้างชาระเกิ น 6 งวด ลูก หนี้ ตามสัญ ญาขายฝากที่ ค้างช าระเกิ 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
1
ลูกหนี้คา้ งชาระ 2-3 งวด
2
ลูกหนี้คา้ งชาระ 4-6 งวด
20
ลูกหนี้คา้ งชาระ 7-12 งวด
50 – 100
ลูกหนี้คา้ งชาระเกิน 12 งวด
100
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3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
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 ที่ผ่านมา ซึ่ ง จากสถิติ บริ ษทั ฯ มีหนี้ สูญที่เกิ ดขึ้นจริ งสาหรั บลูก หนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ (ลูก หนี้
ดาเนิ นคดี) และลูกหนี้ ตามสัญญาให้กู้ยืมและขายฝาก เฉลี่ยปี ละประมาณร้อยละ 70 – 100 ของหนี้สงสัยจะ
สูญที่ต้งั ตามแนวทางนโยบายบัญชีดงั กล่าว
3.5 เงินลงทุนในการร่ 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) และบันทึกส่ วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือ หาก
เป็ นการดาเนิ นงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู้ ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
ของการดาเนิ นงานร่ วมกันตามส่ วนที่ตนมีสิทธิ ตามสัญญาในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของตน แต่หากเป็ น
การร่ วมค้าให้กิจการรับรู้ เงิ นลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี 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
จานวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
20
อาคารชัว่ คราว
2–3
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
3–5
เครื่ องใช้สานักงาน
5
ยานพาหนะ
5
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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
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 ที่ ผิดนัดชาระหนี้ ตีร าคาด้วยลูกหนี้ คงเหลือ ตามบัญชีสุทธิ หรื อ
มูลค่าสุ ทธิ 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 2.57

อัตราการเพิ่มเงินเดือน

ร้อยละ 5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

ร้อยละ 0 – 17

อัตราการมรณะภาพ

ตารางมรณะไทย ปี 2560
จาแนกตามเพศชายและเพศหญิง
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3.10 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษี เงินได้ปัจจุบนั 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 สินทรัพย์ภาษีเงิ 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 ัทฯ มี สิท ธิ ตามกฎหมายในการน าสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ปัจ จุ บนั และหนี้ สิ นภาษี เงิ น ได้
ปัจจุบนั มาหักกลบกันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั เกี่ยวข้องกับหน่วยภาษีเดียวกันและหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้เป็ นหน่วยงานเดียวกัน
3.11 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการและตั้ง
ข้อ สมมติฐานบางประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อ จานวนเงิ นที่ แสดงไว้ในงบการเงิ น และการเปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างไปจากจานวนเงินที่ประมาณไว้
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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
หากข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูล ค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อ หนี้ สินถูก จัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ รับรู้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
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3.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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 ทธิ 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 รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริ ง
3.16 กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคานวณโดยการ
หารยอดก าไร(ขาดทุ น)สาหรั บ งวดด้ว ยจ านวนหุ้นสามัญที่ อ อกจ าหน่ ายและเรี ยกชาระแล้ว ถัว เฉลี่ ย ถ่ว ง
น้ าหนัก
กาไรต่อหุ้นปรับลด คานวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)สาหรับ งวด ด้วยผลรวมของจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ย
ถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้น
ปี หรื อ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
3.17 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจ และการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่เกิ ดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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(
)

- 13 3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
ค่าเผือ่ หนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ แต่ละประเภท ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเมื่อมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนั้น
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู้ จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

459,930.00
55,577,375.75
8,475,952.85

90,577.00
25,134,727.75
1,488,106.93

64,513,258.60

26,713,411.68

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ – สุทธิ

2,480,915,976.87 2,237,574,385.11

5,322,203,849.27

5,040,014,196.47

(597,903,474.15) (549,155,331.27)

(758,245,294.84)

(724,793,240.66)

สุทธิ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,883,012,502.72 1,688,419,053.84 4,563,958,554.43 4,315,220,955.81
(29,416,908.34) (18,471,440.74) (40,163,397.12) (26,543,176.87)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ – สุทธิ

1,853,595,594.38 1,669,947,613.10

4,523,795,157.31

4,288,677,778.94

ลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสูญ
จะสูญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 1 งวด 22,330
ค้างชาระ 2-3 งวด
2,663
ค้างชาระ 4-6 งวด
503
ค้างชาระ 7-12 งวด
291
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
37

5,500,049,069.27 1,100,009,813.85
1%
693,588,727.58 138,717,745.52
2%
143,114,727.29
28,622,945.46
20%
102,663,807.46
71,864,665.22 50 – 100%
7,554,725.55
7,554,725.55
100%

11,000,098.14
2,774,354.91
5,724,589.09
42,526,537.77
7,554,725.55

รวม

6,446,971,057.15 1,346,769,895.60

69,580,305.46

25,824
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสูญ
จะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 1 งวด 19,993
ค้างชาระ 2-3 งวด
2,175
ค้างชาระ 4-6 งวด
472
ค้างชาระ 7-12 งวด
222
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
8
รวม
22,870

5,212,405,994.06 1,042,481,198.81
1%
583,262,771.19 116,652,554.24
2%
145,167,338.82
29,033,467.77
20%
58,828,361.92
41,179,853.33 50 – 100%
3,975,543.66
3,975,543.66
100%

10,424,811.99
2,333,051.08
5,806,693.56
22,474,517.32
3,975,543.66

6,003,640,009.65 1,233,322,617.81

45,014,617.61

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลูกหนี้เช่าซื้ อ(ก่อนหักดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)บางส่วน จานวน 5,988,307,092.26
บาท ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 18 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลูก หนี้ เช่าซื้ อ บางส่ ว น จ านวน 5,342,054,983.30 บาท ได้นาไปเป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันเงิ นกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร ตามหมายเหตุ 18)
6. ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก

ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
25,149,454.00
24,670,690.00
25,149,454.00
24,670,690.00
(50,298.91)
(49,341.38)
25,099,155.09
24,621,348.62

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

- 16 6. ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก (ต่อ)
ลูกหนี้แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสูญ
จะสูญ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 2 งวด
ค้างชาระ 3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
รวม

45
0
0
0
0
45

25,149,454.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,149,454.00

5,029,890.80
0.00
0.00
0.00
0.00
5,029,890.80

1%
2%
20%
70%
100%

50,298.91
0.00
0.00
0.00
0.00
50,298.91

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนี้หลังหัก ลูกหนี้ที่ใช้ในการ อัตราค่าเผื่อ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ราย ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ คานวณค่าเผื่อหนี้ หนี้สงสัย
จะสูญ
เป็ นรายได้ – สุทธิ
สงสัยจะสูญ
จะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 2 งวด
ค้างชาระ 3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
รวม

50
0
0
0
0
50

24,670,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,670,690.00

4,934,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,934,138.00

1%
2%
20%
70%
100%

49,341.38
0.00
0.00
0.00
0.00
49,341.38

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น 8 ราย โดยทาเป็ นสัญญาขายฝากรถยนต์และ
สัญญาให้กยู้ ืม อายุสัญญา 1 - 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.20 - 12.00 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน
9 ราย)

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

- 17 7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้คา้ งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมพนักงาน
ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
6,101,335.73
5,310,697.09
7,402,299.49
8,381,052.25
1,970,000.00
1,813,337.00
7,828,041.89
8,240,252.44
11,575,646.66
8,566,215.51
34,877,323.77
32,311,554.29
(142,000.00)
0.00
34,735,323.77
32,311,554.29

8. เงินให้กยู้ ืมแก่การร่ วมค้า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
150,000,000.00
136,000,000.00
64,000,000.00
64,000,000.00
214,000,000.00
200,000,000.00

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีเงิ นให้กู้ยืมกับบริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด (การร่ วมค้า) เพื่อนาไปดาเนิ น
ธุรกิจให้สินเชื่อจานอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน อายุสญ
ั ญา 3 - 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 – 6.50 ต่อปี
9. ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า – ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย – สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
66,581,584.59
49,087,085.40
(31,130,099.02)
(17,816,880.46)
35,451,485.57
31,270,204.94

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

- 18 10. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า – บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ลาดับ

1
2

ชื่อบริ ษทั

บจ.อีสเทิร์น พรี เมี่ยม
เซอร์วิส
บจ.อีซีแอล แอสเซท

ประเภทกิจการ

การบารุ งรักษายานยนต์
การซ่อมรถยนต์
ให้สินเชื่อจานอง ขายฝาก
ทรัพย์สินที่เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะ

ทุนชาระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

ความสัมพันธ์

(พันบาท)

(ร้อยละ)
30 มิ.ย. 62 31 ธ.ค. 61

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
(บาท)
30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
(บาท)

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

37,400.00

37,400.00

54.55

54.55

80,000.00

40,000.00

60.00

60.00 46,430,683.56 28,465,813.10 36,000,000.00 24,000,000.00

รวม

54,573,038.49 40,955,865.21 56,400,000.00 44,400,000.00

กิจการร่ วมค้า
8,142,354.93 12,490,052.11 20,400,000.00 20,400,000.00

กิจการร่ วมค้า

10.1 บริ ษทั อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วิส จากัด เป็ นการร่ วมค้า (Joint Venture) 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 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราส่วนร้อยละ
51 : 36 : 13 โดยมีตวั แทนจากบริ ษทั ร่ วมทุนเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ร่ วมค้าดังกล่าว
10.2 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 บริ ษทั อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วิส จากัด มีการเพิ่มทุน โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (ECL) และบริ ษทั พรี เมี่ยม กรุ๊ ป
จากัด (PG) ได้ลงทุนเพิ่ม จึงทาให้อตั ราส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงเป็ นร้อยละ 54.55 : 38.50 : 6.95

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

- 19 10. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
10.3 บริ ษทั อี ซีแอล แอสเซท จากัด เป็ นการร่ วมค้า (Joint Venture) โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด
(มหาชน) (ECL) และบริ ษทั โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท โลน จากัด ได้ตกลงร่ วมทุน เพื่อประกอบธุรกิ จ
ให้สินเชื่อจานอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในอัตราส่ วนร้ อยละ
60 : 40 โดยมีตวั แทนจากบริ ษทั ร่ วมทุนเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ร่ วมค้าดังกล่าว
10.4 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั อี ซีแอล แอสเซท จากัด มีการเพิ่มทุน โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลี
สซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) (ECL) และบริ ษ ัท โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท แลนด์ จ ากัด ได้ล งทุ น เพิ่ ม ใน
อัตราส่วนการลงทุนเดิม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ บันทึกเงิ นลงทุนในการร่ วมค้า จานวน 2 บริ ษทั ตามวิธีราคาทุนในงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการและบริ ษทั ฯ บันทึกรับรู้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนในการร่ วมค้าดังกล่าว สาหรับงวดสามเดือนและหก
เดื อ น สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 จ านวน 0.09 ล้านบาท และ 1.62 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็ นร้ อ ยละ 0.34
และร้อยละ 2.49 ตามลาดับ ของกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
11. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
96,109,456.54
79,716,896.94
(96,109,456.54)
(79,716,896.94)
0.00
0.00
8,986,957.55
9,444,236.39
(8,986,957.55)
(9,444,236.39)
0.00
0.00
0.00
0.00
280,997.00
440,770.67
(267,194.00)
(409,194.00)
13,803.00
31,576.67

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
จานวนราย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้หลังหักดอกเบี้ย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตราร้อยละค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

124

96

96,109,456.54

79,716,896.94

96,109,456.54

79,716,896.94

100%
(96,109,456.54)

100%
(79,716,896.94)

ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนีห้ ลังหัก ลูกหนีท้ ี่ใช้ ในการ อัตราค่าเผือ่ ค่าเผือ่ หนี้สงสั ย
ราย ดอกเบีย้ ที่ยังไม่ ถือ คานวณค่าเผือ่ หนี้ หนี้สงสั ย
จะสู ญ
เป็ นรายได้
สงสั ยจะสู ญ
จะสู ญ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด 11
2,571,537.83
2,571,537.83
100%
2,571,537.83
ค้างชาระ 4-11 งวด
13
5,000,048.26
5,000,048.26
100%
5,000,048.26
ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป
4
1,415,371.46
1,415,371.46
100%
1,415,371.46
รวม
28
8,986,957.55
8,986,957.55
8,986,957.55
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน ลูกหนีห้ ลังหัก ลูกหนีท้ ี่ใช้ ในการ อัตราค่าเผือ่ ค่าเผือ่ หนี้สงสั ย
ราย ดอกเบีย้ ที่ยังไม่ ถือ คานวณค่าเผือ่ หนี้ หนี้สงสั ย
จะสู ญ
เป็ นรายได้
สงสั ยจะสู ญ
จะสู ญ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด 19
5,897,927.10
5,897,927.10
100%
5,897,927.10
ค้างชาระ 4-11 งวด
6
3,410,825.61
3,410,825.61
100%
3,410,825.61
ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป
1
135,483.68
135,483.68
100%
135,483.68
รวม
26
9,444,236.39
9,444,236.39
9,444,236.39
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 21 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
สานักงาน

ยานพาหนะ

38,055,359.67
7,545,533.43
0.00
(7,772,914.34)
37,827,978.76

0.00 87,390,615.97
3,326,064.28 18,210,552.42
(3,184,560.00)
0.00
0.00 (7,836,414.34)
141,504.28 97,764,754.05

6,274,903.61 17,664,118.79
751,142.27 2,051,067.35
0.00
0.00
(63,498.00) (4,787,024.07)
6,962,547.88 14,928,162.07

0.00 43,558,274.27
0.00 5,672,838.40
0.00
0.00
0.00 (4,850,522.07)
0.00 44,380,590.60

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

1,972,952.03
0.00
0.00
0.00
1,972,952.03

5,947,921.60
3,214,690.00
3,184,560.00
0.00
12,347,171.60

14,480,312.47
1,416,527.10
0.00
0.00
15,896,839.57

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,392,945.48
222,461.45
0.00
0.00
7,615,406.93

223,621.35
48,883.33
0.00
0.00
272,504.68

3,131,538.59
1,089,808.77
0.00
0.00
4,221,347.36

8,871,146.45
1,509,475.23
0.00
0.00
10,380,621.68

7,324,162.50

1,584,838.23

1,749,330.68

2,816,383.01

5,609,166.02

4,357,220.38

20,391,240.88

0.00 43,832,341.70

7,324,162.50

1,362,376.78

1,700,447.35

8,125,824.24

5,516,217.89

6,313,813.72

22,899,816.69

141,504.28 53,384,163.45

10,632,123.99
2,707,737.61
0.00
(63,500.00)
13,276,361.60

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

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

- 22 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
สานักงาน

ยานพาหนะ

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

1,669,982.03
302,970.00
0.00
0.00
1,972,952.03

3,274,407.60
1,888,904.90
784,609.10
0.00
5,947,921.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,944,335.44
448,610.04
0.00
0.00
7,392,945.48

132,531.29
91,090.06
0.00
0.00
223,621.35

1,512,425.92
1,619,112.67
0.00
0.00
3,131,538.59

6,451,896.08
2,575,686.94
0.00
(156,436.57)
8,871,146.45

5,039,149.10 16,168,062.29
1,302,474.64 3,331,950.13
0.00
0.00
(66,720.13) (1,835,893.63)
6,274,903.61 17,664,118.79

7,324,162.50

2,033,448.27

1,537,450.74

1,761,981.68

4,218,831.17

3,474,239.07

17,370,897.25

281,880.00 38,002,890.68

7,324,162.50

1,584,838.23

1,749,330.68

2,816,383.01

5,609,166.02

4,357,220.38

20,391,240.88

0.00 43,832,341.70

10,670,727.25 8,513,388.17 33,538,959.54
3,970,936.58 2,187,178.37 7,464,526.43
0.00
0.00
0.00
(161,351.36)
(68,442.55) (2,948,126.30)
14,480,312.47 10,632,123.99 38,055,359.67

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

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

281,880.00
502,729.10
(784,609.10)
0.00
0.00

74,251,290.80
16,317,245.38
0.00
(3,177,920.21)
87,390,615.97

0.00 36,248,400.12
0.00 9,368,924.48
0.00
0.00
0.00 (2,059,050.33)
0.00 43,558,274.27

- 23 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่ อ มราคาสาหรั บ งวดหกเดื อ น สิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 และ 2561 จ านวน 5,672,838.40 บาท และ
4,336,847.99 บาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่หกั ค่าเสื่ อมราคาจนเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคา
ทุนจ านวน 9,192,083.24 บาท ราคาทุนสุ ทธิ 926.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 7,817,699.96 บาท
ราคาทุนสุทธิ 815.00 บาท)
ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง ได้นาไปจดทะเบียนจานองเป็ นหลักทรัพย์ ค้ าประกันวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 15 และหมายเหตุ 18
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หน่ วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างทา

รวม

1,438,000.00
0.00
0.00
0.00
1,438,000.00

0.00
4,420,000.00
0.00
0.00
4,420,000.00

1,438,000.00
4,420,000.00
0.00
0.00
5,858,000.00

530,477.06
52,931.74
0.00
0.00
583,408.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

530,477.06
52,931.74
0.00
0.00
583,408.80

907,522.94
854,591.20

0.00
4,420,000.00

907,522.94
5,274,591.20

52,931.74
52,931.76

0.00
0.00

52,931.74
52,931.76

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

- 24 13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,438,000.00
0.00
0.00
0.00
1,438,000.00

ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

423,736.22
106,740.84
0.00
0.00
530,477.06

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,014,263.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

907,522.94

ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

106,740.84
53,736.22

14. เงินฝากสถาบันการเงิน – มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีเงิ นฝากประจา จานวน 66,000.00 บาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการใช้
ไฟฟ้ ากับธนาคารแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 32 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินฝากประจา จานวน 66,000.00 บาท)

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

- 25 15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลกเงิน
รวม

31 ธันวาคม 2561

4,676,725.43

28,266,815.24

351,913,000.00

273,587,000.00

356,589,725.43

301,853,815.24

15.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชีกบั ธนาคาร 5 แห่ ง วงเงิน 100 ล้านบาท จดจานอง
โดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง ตามหมายเหตุ 12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มี วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชีก ับ
ธนาคาร 5 แห่ง วงเงิน 100 ล้านบาท จดจานองโดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 12)
15.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร 3 แห่ ง โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ น ครบกาหนด
ตามระยะเวลา วงเงิ นรวม 540 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มี วงเงิ นกู้ยืมจากธนาคาร 3 แห่ ง
โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ครบกาหนดตามระยะเวลา วงเงินรวม 390 ล้านบาท) ดังนี้
15.2.1 ธนาคารแห่ ง ที่ 1 วงเงิ นจ านวน 200 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มี ก ารเบิ ก ใช้วงเงิ นกู้แล้ว และมี ภาระหนี้
คงเหลือ 51.91 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.125 ต่อปี ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 5
15.2.2 ธนาคารต่างประเทศ แห่งที่ 2 วงเงินจานวน 300 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีการเบิกใช้วงเงิ นกูแ้ ล้ว และมี
ภาระหนี้คงเหลือ 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ค้ าประกันโดยกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในต่างประเทศ
15.2.3 ธนาคารแห่งที่ 3 วงเงินจานวน 40 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.80 ต่อปี ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 5

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

- 26 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
2,826,193.21
4,457,990.44
8,549,792.54
9,115,522.20
24,723,159.67
30,839,945.31
16,080,925.72
14,726,473.30
7,550,203.41
3,596,774.32
7,984,247.33
15,005,595.29
67,714,521.88
77,742,300.86

เจ้าหนี้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
17. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้นจากรายการตามบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้เป็ นรายการและเงื่อนไขดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ลักษณะความสั มพันธ์
ลักษณะรายการและนโยบายราคา
นายปรี ชา วีระพงษ์
เป็ นผู้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ แ ละเป็ นประธาน เป็ นเงิ นกู้ ยื ม ครบ ก าห นดตาม
กรรมการบริ ษทั ฯ
ระยะเวลา จ่ า ยดอกเบี้ ยล่ ว งหน้ า
ตามอัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี
นายประภากร วีระพงษ์
เป็ นผู้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ แ ละเป็ นกรรมการ เป็ นค่ า เช่ า คิ ด ตามราคาที่ ต กลง
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
ร่ วมกันราคาถัวเฉลี่ยจากผูป้ ระเมิน
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 25.40
ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ า ประกัน เงิ น
กูย้ ืมอัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี

บริ ษทั พีเอฟเอส (ประเทศไทย) จากัด

ถือหุ้นโดยบริ ษทั Premium Group Co., Ltd. รายได้ค่ าเช่ าคิ ด ตามราคาที่ ต กลง
สัดส่วนร้อยละ 48

ร่ วมกั น และใกล้ เ คี ย งกั บ ราคา
ตลาด

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

- 27 17. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการและนโยบายราคา
เงิ น ให้ กู้ ยื ม อั ต ราดอกเบี้ ยตาม
ต้นทุน ของบริ ษ ัทฯ บวกเพิ่ ม ไม่ต่ า
กว่ า ร้ อ ยละ 1.50 (อัต ราดอกเบี้ ย
รวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.75)

มีผูถ้ ือ หุ้นและกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันกับ ขายที่ดินให้กบั บริ ษทั อีซีแอล แอส

บริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จากัด

บ ริ ษั ท อี ซี แ อ ล แ อ ส เซ ท จ า กั ด เซท จากัด (การร่ วมค้า) ในราคา 35
(การร่ วมค้า)

ล้านบาท ซึ่ งต่ ากว่าราคาประเมิ น ผู้
ประเมินอิสระ(ราคาประเมิ น 85.20
ล้านบาท)

17.1 ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั อี ซีแอล แอสเซท จ ากัด(การร่ ว มค้า) มี การซื้ อที่ ดินจาก บริ ษทั เอ็นเอ็นซี ว นั
จากัด ในราคา 35 ล้านบาท ซึ่ งต่ ากว่าราคาประเมิ นผูป้ ระเมิ นอิ สระ (ราคาประเมิ น 85.20 ล้านบาท) และ
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด (การร่ วมค้า) ได้ให้กยู้ ืมโดยการทาสัญญาเช่าซื้ อในการขายที่ดินแปลงดังกล่าว
ให้ก ับบุคคลธรรมดารายหนึ่ งในราคา 50 ล้านบาท ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราร้ อยละ 15 ต่อปี และชาระ
เงินต้นเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 2 ปี การกู้ยืมดังกล่าวได้จ่ายชาระเงิ นสดจานวน 15 ล้านบาท ให้กบั ผูก้ ู้ยืม
ส่ วนที่ เหลื อจานวนเงิ น 35 ล้านบาท ได้ซ้ื อ ที่ ดินแปลงดังกล่าวคืนจากบริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จ ากัด ที่ บุคคล
ดังกล่าวได้ขายฝากไว้

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

- 28 17. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
17.2 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
30 มิถุนายน 2562
นายปรี ชา วีระพงษ์
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

175,000,000.00
175,000,000.00
(1,333,400.90)

200,000,000.00 (175,000,000.00)
200,000,000.00 (175,000,000.00)
(3,759,513.41) (3,393,084.26)

173,666,599.10

200,000,000.00
200,000,000.00
(1,699,830.05)
198,300,169.95

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีเงิ นกู้ยืมจากบุคคลที่ เกี่ ย วข้องกัน จานวน 1 ราย โดยออกตัว๋ แลกเงิ น
ครบกาหนดเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี
17.3 ค่าเช่า
บริ ษทั ฯ มี สัญญาเช่าที่ ดินเพื่ อเป็ นสถานที่ จอดรถและมีสัญญาเช่าพื้ นที่ อาคารเพื่ อเป็ นสานักงานสาขาจาก
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
แปลง

สถานที่ต้งั

เนื้อที่

อายุสญ
ั ญา

ระยะเวลา

อัตราค่าเช่า/เดือน
(เฉลี่ยเท่ากับ)

1

กรุ งเทพมหานคร

2

ชลบุรี

280 ตารางวา

3 ปี

1 กันยายน 2560 – 31 สิ งหาคม 2563

48,505.26

244.05 ตาราเมตร

3 ปี

1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2563

44,817.54

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

- 29 17. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
17.4 ลูกหนี้อื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม

890,788.56

960,669.56

17.5 รายได้และค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน 2561
บริ ษทั พีเอฟเอส (ประเทศไทย) จากัด
รายได้ค่าเช่า
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด
รายได้ค่าเช่า
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าตอบแทนความสัญญาร่ วมธุรกิจ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม

0.00

90,000.00

40,000.00

0.00

1,800,000.00
300,000.00
568,353.59

1,800,000.00
100,000.00
0.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน 2561
บริ ษทั พีเอฟเอส (ประเทศไทย) จากัด
รายได้ค่าเช่า
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด
รายได้ค่าเช่า
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าตอบแทนความสัญญาร่ วมธุรกิจ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม

120,000.00

210,000.00

40,000.00

0.00

3,600,000.00
600,000.00
1,125,233.00

3,600,000.00
100,000.00
0.00

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

- 30 18. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคาร 7 แห่ง ประกอบด้วย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน วงเงินคงเหลือ
อัตราดอกเบี้ย

30 มิถุนายน 2562

แห่งที่ 1
แห่งที่ 2

500
3,790

157.88
800.00

342,116,000.00 439,212,000.00
1,839,701,000.00 1,458,576,000.00

แห่งที่ 3
แห่งที่ 4
แห่งที่ 5
แห่งที่ 6
แห่งที่ 7
รวม

1,550
50
100
150
1,000

103.75
400.00

7,140

1,461.63

4.40 ถึง 4.92%, MLR–1.75%
THBFIX 1M + (3.17%),
THBFIX 6M +(2.85 ถึง 3.30%),
Fixed Rate (IRS)(4.40 ถึง 4.58%)
MLR – (2.25% ถึง 2.625%)
4%, (MLR – 1.50%)
MLR – 2.00%
BBL’s MLR – 1.70%
MLR – 1.50%

หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561

1,038,190,920.00 949,093,310.00
9,800,000.00
18,200,000.00
5,360,000.00
22,160,000.00
86,458,333.13 105,208,333.19
473,726,666.61 436,238,666.63
3,795,352,919.74 3,428,688,309.82
(1,417,646,784.00) (1,212,746,784.00)
2,377,706,135.74 2,215,941,525.82

สัญญาเงินกูย้ ืมมีขอ้ จากัดหลายประการ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามได้แก่ การดารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงเงินกูย้ ืมระยะยาว สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ ืมยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3,428,688,309.82
รับเงินกูเ้ พิ่มในระหว่างงวด
1,070,000,000.00
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างงวด
(703,335,390.08)
เงินกูย้ ืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
3,795,352,919.74

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

- 31 18. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
18.1 แห่งที่ 1 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคารจานวนเงิน 500 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีการเบิกใช้เงินกูแ้ ล้ว เมื่อมีการ
ชาระคื นสามารถนาวงเงิ นกู้มาใช้ได้ใหม่ ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ลูก หนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ บางส่ ว น
ตามหมายเหตุ 5
18.2 แห่ งที่ 2 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารจานวน 3,790 ล้านบาท เป็ นการทยอยเบิกเงิ นกู้แต่ละครั้งไม่เกิ น
ร้อยละ 75 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายใน
ระยะเวลา 3 - 4 ปี นับแต่วนั ที่มีการรับเงิ นกู้ยื ม วงเงิ นกู้รวมจ านวน 3,790 ล้านบาท แบ่งเป็ นวงเงิ นจานวน
800 ล้านบาท (วงเงิ น คงเหลื อ 800 ล้านบาท) และวงเงิ น จ านวน 2,990 ล้านบาท เบิ ก ใช้แล้ว ทั้ง จ านวน
ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ และค้ าประกันโดยจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้าง ตามหมายเหตุ 5 และหมายเหตุ 12
18.3 แห่ งที่ 3 บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 1,550 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ทยอยเบิกใช้เงินกู้แต่ละครั้ง
ไม่เกิ นร้อยละ 75 ของยอดลูกหนี้ เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
ภายในระยะเวลา 4 ปี นับ แต่ ว นั ที่ มี ก ารรั บ เงิ นกู้ยืม วงเงิ น กู้ร วมจ านวน 1,550 ล้านบาท แบ่ ง เป็ นวงเงิ น
จานวน 650 ล้านบาท และวงเงิ นจานวน 500 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน และส่วนวงเงินจานวน 400 ล้าน
บาท (วงเงินคงเหลือ 103.75 ล้านบาท) บริ ษทั ฯ มีการเบิกใช้วงเงินกูแ้ ล้ว เมื่อมีการชาระคืนสามารถนาวงเงิ น
กูม้ าใช้ได้ใหม่ ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 5
18.4 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 5
18.5 แห่ งที่ 5 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นกู้ยืมจากธนาคาร จานวน 100 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน ค้ าประกันโดยโอน
สิ ทธิตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่วน ตามหมายเหตุ 5
18.6 แห่ งที่ 6 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นกู้ยืมจากธนาคาร จานวน 150 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน โดยบริ ษทั ฯ ทยอย
เบิกใช้เงินกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกิ นร้อยละ 80 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ ยเป็ นรายเดื อ น ภายในระยะเวลา 4 ปี ค้ าประกั น โดยโอนสิ ทธิ ต ามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อบางส่ ว น
ตามหมายเหตุ 5
18.7 แห่ ง ที่ 7 บริ ษทั ฯ มี ว งเงิ น กู้ยืมจากธนาคาร จ านวน 1,000 ล้านบาท แบ่ งเป็ นวงเงิ นจ านวน 500 ล้านบาท
(วงเงินคงเหลือ 400 ล้านบาท) และวงเงินจานวน 500 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน โดยบริ ษทั ฯ ทยอยเบิก
ใช้เงินกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 75-80 ของยอดลูกหนี้ เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ ยเป็ นรายเดื อ น ภายในระยะเวลา 4 ปี ค้ าประกั น โดยโอนสิ ทธิ ต ามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อบางส่ ว น
ตามหมายเหตุ 5

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

- 32 19. หุ้นกู้
บริ ษทั ฯได้ออกหุ้นกู้ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ ือ หุ้นกู้ ซึ่ งมี รายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ ้นกู้
หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2561

อัตราดอกเบี้ย

อายุ

ครบกาหนด

ร้อยละ 4.40 ต่อปี

2 ปี

5 ตุลาคม 2563

30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
600,000,000.00

600,000,000.00

รวมหุ ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า

600,000,000.00

600,000,000.00

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ ้นกูร้ อตัดจ่าย

(1,497,431.54)

(2,808,310.23)

หุ ้นกู้

598,502,568.46

597,191,689.77

ทั้งนี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหน้าที่บางประการ
ซึ่ งรวมถึง การดารงอัตราส่ ว นหนี้ สินเฉพาะที่ มีภาระดอกเบี้ ยจ่ายต่อส่ ว นของผูถ้ ือหุ้น (Interest Bearing Debt to
Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 ตลอดอายุของหุ้นกู้
20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จ จุบ นั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดหกเดือ น สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน 2561
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนรับรู้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต และดอกเบี้ย
ส่วนรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

18,986,993.04

16,814,118.00

1,396,009.48
5,663,306.00

1,086,437.52
0.00

0.00

0.00

26,046,308.52

17,900,555.52
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- 33 20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สาหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562 และ 2561 รับรู้ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สมมติฐานหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการมรณะ

2562
อัตราร้อยละต่อปี
2.58
5.00%
ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

2561
อัตราร้อยละต่อปี
2.56
5.00%
ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(647,155.50)
778,107.00
(400,679.50)

693,098.50
(730,681.50)
439,059.50

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกาศลงใน
ราชกิ จจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป “ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณี เลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ ร้อยวัน”
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 5.66
ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ รับรู้ตน้ ทุนบริ การในอดีต เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับไตรมาส
ปัจจุบนั
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- 34 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 2562 1,110,614,740 1,110,614,740.00 1,108,857,244 1,108,857,244.00
จดทะเบียนลดทุน
(1,757,496)
(1,757,496.00)
จดทะเบียนเพิ่มทุน
554,428,622 554,428,622.00
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
-

279,957,364.10
-

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 1,663,285,866 1,663,285,866.00 1,108,857,244 1,108,857,244.00

279,957,364.10

-

21.1 การลดทุนระหว่างงวด
21.1.1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯจากเดินทุนจดทะเบียน 1,110,614,740.00 บาท เป็ น 1,108,857,244.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่
ยังไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 1,757,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการลด
ทุนดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
21.2 การเพิ่มทุนระหว่างงวด
21.2.1 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 มี ก ารเพิ่ มทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯจากเดิ ม ทุ น ช าระแล้ ว
923,619,591.00 บาท เป็ น 1,108,857,244.00 บาท โดยการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อ
หุ้นสามัญ ECL-W2 จานวน 185,237,653 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ขายในราคาหุ้นละ 1.525 บาท ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้รับชาระค่าหุ้นสามัญแล้ว และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ชาระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
21.2.2 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,108,857,244.00 บาท เป็ น 1,663,285,866.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ECL-W3 และบริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนการเปลี่ย นแปลงทุนจดทะเบียนแล้วกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
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- 35 22. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ้น
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมตั ิให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ้นสามัญ (ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 3 (ECL-W3)) จานวน 554,428,622 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ือ หุ้นเดิ ม โดยไม่คิ ด
มูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และมีสิทธิซ้ื อหุ้นสามัญในราคา หุ้นละ 1.85 บาท
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสุ ทธิ สาหรับ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมจานวน 44.35 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
25. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพชื่อ "กองทุนสารองเลี้ยงชีพกรุ งไทย มาสเตอร์
พูล ฟั นด์" ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนด้วย
ความสมัครใจรายเดือนในอัตราร้ อยละ 3 - 15 ของเงิ นเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 3 - 10 โดย
มี เงื่ อนไขตามอายุงาน และจะจ่ายให้แก่พนัก งานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษัท ฯ จ่ า ยเงิ น สมทบเข้ากองทุ น ส าหรั บ งวดหกเดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 และ 2561 จ านวน
2,964,158.00 บาท และ 2,499,019.00 บาท ตามลาดับ
26. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
26.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ
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- 36 26. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร (ต่อ)
26.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะ
ในฐานะผูบ้ ริ หาร และให้แก่ผบู้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ อัน
ได้แก่ กรรมการผูจ้ ัดการหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อ จากผูจ้ ัดการลงมา และผูซ้ ่ ึ งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
27. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการในส่วนงานธุรกิ จเดียว ธุรกิ จการให้บริ การสิ นเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลในรู ปแบบ
ของการให้ เช่ าซื้ อ และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นงานทางภูมิ ศาสตร์ เดี ย วในประเทศไทย ดัง นั้น รายได้ ก าไรและ
สิ นทรัพย์ท้งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
28. เครื่ องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้การวัดมูลค่าและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับสิ 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 เนื่ องจากไม่มีรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
28.5 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้ว ย เงิ นสดและเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
ลูกหนี้ ทรัพย์สินรอการขาย หนี้ สินทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกิ น
บัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม นอกจากนี้ผบู้ ริ หารเชื่อ
ว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ ยงจากเครื่ องมือทางการเงินที่มีนยั สาคัญ
29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2561

41,605,888.20

28,554,166.20

77,363,135.69

54,975,210.63

ค่าตอบแทนกรรมการ

2,240,000.00

2,035,800.00

4,480,000.00

3,663,200.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

8,489,100.00

7,619,011.00

17,332,200.00

15,238,022.00

ค่าเสื่ อมราคา

2,986,586.35

2,261,143.20

5,725,770.14

4,389,779.75

ค่านายหน้าตัดจ่าย

14,583,760.61

9,901,487.55

28,328,037.64

18,990,477.83

หนี้สูญ

14,453,885.36

15,756,229.47

21,037,095.72

20,729,629.54

หนี้สงสัยจะสูญ

13,966,129.09

7,499,773.68

40,501,926.14

22,827,385.21
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30.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน 2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
27,854,545.34
16,813,197.14
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(10,972,181.73)
(2,209,406.96)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
16,882,363.61
14,603,790.18
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

0.00

0.00

30.2 รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน 2561
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
รายการต้องห้ามทางภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่แสดง
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561

81,932,724.94
20%

76,655,855.19
20%

80,315,551.66
20%

77,445,991.85
20%

16,386,544.99

15,331,171.04

16,063,110.33

15,489,198.37

11,468,000.35

1,482,026.10

11,791,435.01

1,323,998.77

(10,972,181.73)

(2,209,406.96)

(10,972,181.73)

(2,209,406.96)

16,882,363.61

14,603,790.18

16,882,363.61

14,603,790.18

20.61%

19.05%

21.02%

18.86%
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30.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้เช่าซื้ อ
13,916,061.09
9,002,923.52
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้ตามสัญญาให้กยู้ ืมและขายฝาก
10,059.78
9,868.28
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้คดี
18,276,299.51
15,943,379.38
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้ประนอมหนี้
1,797,391.51
1,888,847.28
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้อื่น
81,838.80
81,838.80
สารองค่าเผื่อหนี้สูญ – ลูกหนี้คดี Car loan
945,591.80
0.00
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน - รถยึด
6,226,019.80
3,563,376.09
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
5,209,261.70
3,797,398.61
รวม
46,462,524.00
34,287,631.96
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่านายหน้าสิ นเชื่อรอตัดจ่าย
21,447,973.28
20,245,262.97
รวม
21,447,973.28
20,245,262.97
สุทธิ
25,014,550.72
14,042,368.99
31. กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อ หุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กาไรต่อ หุ้นปรั บลดคานวณโดยการหารก าไรสาหรับ งวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ้นสามัญ โดย
สมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
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กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 แสดงการคานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

จานวนหุ ้น

26,919,289.34 1,108,857,244

30 มิถุนายน 2561
กาไรต่อหุ ้น

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุ ้น

0.0243

30,719,867.89

968,675,143

กาไรต่อหุ ้น
0.0317
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

จานวนหุ ้น

26,828,203.43 1,108,857,244

30 มิถุนายน 2561
กาไรต่อหุ ้น

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุ ้น

0.0242

30,935,375.35

968,675,143

กาไรต่อหุ ้น
0.0319

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 แสดงการคานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

จานวนหุ ้น

65,050,361.33 1,108,857,244

30 มิถุนายน 2561
กาไรต่อหุ ้น

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุ ้น

0.0587

62,052,065.01

968,675,143

กาไรต่อหุ ้น
0.0641
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

จานวนหุ ้น

63,433,188.05 1,108,857,244

30 มิถุนายน 2561
กาไรต่อหุ ้น

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุ ้น

0.0572

62,842,201.67

968,675,143
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- 41 32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
32.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน
การใช้ไฟฟ้ าเป็ นวงเงิน 66,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวงเงิน 66,000.00 บาท)
32.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า ภายใน 1 ปี จานวน 10.18
ล้านบาท และส่วนที่เกินกว่า 1 ปี จานวน 10.42 ล้านบาท
32.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันในการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาการร่ วมมือทางธุรกิ จ
ภายใน 1 ปี จานวน 7.10 ล้านบาท
33. สัญญาสาคัญ
สัญญาการร่ วมมือทางธุรกิจ
33.1 บริ ษทั ฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ทาสัญญาร่ วมมือทางธุรกิ จโดยมีอายุสญ
ั ญา
2 ปี และต่อ อายุอี ก คราวละ 1 ปี วัตถุประสงค์หลัก เพื่ อ พัฒ นาธุ รกิ จ ของบริ ษทั ฯ จากการนาความรู้ เชิ ง
ปฏิบตั ิการ (Know-How) ของ PFS มาใช้ และมีการแต่งตั้งตัวแทนของ PFS เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
และมีระดับพนักงานเข้าทางานในบริ ษทั ฯ โดยกาหนดค่าตอบแทนเดือนละ 600,000.00 บาท (ไม่รวมภาษี/
เงินจานวนนี้ได้รวมถึงเงิ นเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จะชาระให้แก่ตวั แทนของ PFS ที่ได้มาเป็ น
พนักงานของบริ ษทั ฯ)
33.2 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ทาสัญญาที่ปรึ กษา
ของธุ รกิ จ Warrantyโดยมี อ ายุสัญญา 1 ปี และต่ออายุอีก คราวละ 1 ปี โดยก าหนดค่าตอบแทนเดื อ นละ
100,000.00 บาท
34. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในการบริ ห ารทางการเงิ นคื อ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ น งานอย่าง
ต่อเนื่องและการดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2.79

2.79
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ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีการทาข้อตกลงในการจะซื้ อจะขายหุ้นของบริ ษทั อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์ วิส
จากัด ให้แก่ บริ ษทั พี เอฟเอส (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวนหุ้น 147,900 หุ้น หุ้น ละ 51 บาท เป็ นจานวนเงิ น
7,542,900.00 บาท ได้รับชาระเงินค่าหุ้นแล้ว วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทาให้สดั ส่ วนเงิ นลงทุนของบริ ษทั ฯ ลดลง
จากร้อยละ 54.55 เหลือร้อยละ 15.00
36. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562

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

