
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและเรื่องอ่ืน ๆ 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 เกณฑในการแสดงความเห็น  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค                

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท

ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ

งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ีขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 
 
ความเพียงพอของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3, 6 และ 7 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  วิธีที่ใชในการตรวจสอบ  

บริษัทมีลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาการเงิน และสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชา

ดําเนินงาน ซึ่งมีมูลคารวมกันประมาณรอยละ 90.6 ของ

สินทรัพยรวม เน่ืองจากการใชวิจารณญาณของผูบริหารใน

การประมาณการ และความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีอาจ

มีสาระสําคัญตองบการเงิน ขาพเจากําหนดเรื่องน้ีเปนเรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบ การประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญตองอาศัยการพิจารณาความสามารถในการชําระเงินของ

ลูกหน้ี และมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขาย/ใหเชาตอ

ของสินทรัพยท่ีรับคืน 

 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- ทําความเข าใจการประเ มินสมมติฐาน  และความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชีในการพิจารณาต้ังคาเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญของบริษัท 

- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ก า ร พิ จ า ร ณ า

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีคาเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน

ของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระ

หน้ีของลูกหน้ีในอดีต และสถานะทางการเงินของลูกหน้ี

ในปจจุบัน 

- การประเมินความเปนไปไดในการไดรับคืนสินทรัพยให

เชาและประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

ใหเชาโดยอางอิงราคาจากแหลงขอมูลภายนอกของตลาด 

และ/หรือมูลคาจากรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งมูลคาดังกลาวจะถูก

ปรับปรุงตามแผนการจัดการสินทรัพยท่ีไดรับคืนจาก

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชา

การเงิน และ  

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของ

บริ ษัท ท่ี เ ก่ีย วของ กับลูก หน้ีค า เช า ต า มสัญญา เช า

ดําเนินงาน และลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินของบริษัท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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มูลคาของสินคาคงเหลือ 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 9 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  วิธีที่ใชในการตรวจสอบ  

บริษัทมีความเสี่ยงเก่ียวกับมูลคาของสินคาคงเหลือ 

เน่ืองจากความผันผวนในราคาตลาดรถยนตมือสอง

กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ

ของสินคาคงเหลือ ขาพเจาใหความสําคัญในเรื่องน้ี

เน่ืองจากการประมาณการมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของ

สินคาคงเหลือขึ้นอยูกับการประมาณการราคาขายใน

อนาคต 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- การประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินคาคงเหลือ โดย

การประเมินความเหมาะสมของการวางแผนการจัดการและ

ประมาณการราคาท่ีคาดวาจะขายไดของรถยนตท่ีหมดสัญญา

เชาของบริษัท และเปรียบเทียบกับราคาขายจริงสําหรับ

รถยนต ท่ี ถูกขายภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  และ

เปรียบเทียบกับราคาขายจากแหลงขอมูลภายนอกของตลาด

สําหรับรถยนตท่ียังไมถูกจําหนายเพื่อทดสอบวาราคาขายมี

มูลคาสูงกวามูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นป

หรือไม และ 

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของบริษัท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และ 14 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  วิธีที่ใชในการตรวจสอบ  

บริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชี ท่ี

คํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ี

ยังไมไดใชซึ่งคาดวาจะไดรับคืน 

การใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีท่ีรับรูจะพิจารณาจากความสามารถของบริษัทท่ี

จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช

ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษี

(กอนวันท่ีขาดทุนทางภาษีหมดอายุ) 

ขาพเจากําหนดเรื่องน้ีเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เน่ืองจากความไมแนนอนในการประมาณการจํานวน

เงินและระยะเวลาของกําไรทางภาษี และการกลับ

รายการของผลแตกตางชั่วคราว 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ประกอบดวย 

- การสอบถามผูบริหารผูซึ่งรับผิดชอบในการจัดทําประมาณ

การกําไรทางภาษีในอนาคตของบริษัท  

- การประเมินและทดสอบการใชดุลยพินิจของผูบริหาร ขอ

สมมติท่ีใชในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต โดย

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต 

เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง และแผนการ

ดําเนินงาน ประกอบกับความรูความเขาใจของขาพเจาท่ีมีตอ

บริษัท อุตสาหกรรมของบริษัท และความออนไหวในการ

เปล่ียนแปลงของการประมาณการกําไรในอนาคต เพื่อ

พิจารณาความสมเหตุสมผลของกระบวนการจัดทําประมาณ

การกําไรทางภาษีในอนาคตของผูบริหาร 

- ทดสอบการคํานวณตามประมาณการ และ  

- การพิจารณาความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของบริษัท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ขอมูลอ่ืน 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอ่ืนตามท่ีระบุขางตนเม่ือจัดทําแลว 

และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 

หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่อง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแต

ผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี

ของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ท่ีสําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความ

เปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งขาพเจาเชื่อวามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ     
งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบ

บัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 
 

 

 

 

(บุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7900 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพันธ 2561 
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 214,791,962 77,622,641 

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 6 201,541,906 205,722,102 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 915,014,953 800,400,037 

ลูกหนี้อื่น 4, 8 466,624,013 310,763,705 

สินคาคงเหลือ 9 92,160,766 86,199,315 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 10 742,043 24,892,664 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,555,460 28,983,084 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,913,431,103 1,534,583,548 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 7 1,281,358,007 1,195,790,678 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4 - -

อาคารและอุปกรณ 4, 11 9,686,506,048 10,225,574,524 

ทรัพยสินรอการขาย 12 23,992,453 23,992,453 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,743,574 3,290,715 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 293,576,618 238,065,316 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,836,759 8,392,180 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 11,298,013,459 11,695,105,866 

รวมสินทรัพย 13,211,444,562 13,229,689,414 

(บาท)

31 ธันวาคม
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15.1 827,785,635 1,752,743,043 

เจาหนี้การคา 4, 16 223,123,310 107,766,163 

เจาหนี้อื่น 17 192,918,916 182,553,750 

หุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนภายในหนึ่งป 15.2 1,749,780,935 1,899,672,945 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15.3 877,522,000 577,700,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,871,130,796 4,520,435,901 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หุนกู 15.2 4,896,791,340 4,946,319,517 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15.3 1,198,262,000 717,910,000 

เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา 178,278,661 141,307,852 

คาเชารับลวงหนา 151,509,267 101,779,079 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 18 53,364,526 49,723,467 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,478,205,794 5,957,039,915 

รวมหนี้สิน 10,349,336,590 10,477,475,816 

(บาท)

31 ธันวาคม
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2560 2559

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 19

   ทุนจดทะเบียน 646,200,489 646,200,489 

   ทุนที่ออกและชําระแลว 596,492,874 596,492,753 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 19 645,118,416 645,118,058 

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว

       ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 64,620,049 64,558,515 

   ยังไมไดจัดสรร 1,555,876,633 1,446,044,272 

รวมสวนของผูถือหุน 2,862,107,972 2,752,213,598 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 13,211,444,562 13,229,689,414 

(บาท)

31 ธันวาคม
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559

รายได

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 4 2,661,526,372    2,868,188,092    

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 142,001,910       107,846,903       

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 1,005,780,254    1,150,297,793    

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

    และทรัพยสินรอการขาย - 1,545,603            

รายไดอื่น 4, 23 47,742,336         46,547,667          

รวมรายได 3,857,050,872    4,174,426,058    

คาใชจาย 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 4, 26 2,124,465,633    2,236,390,154    

ตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 26 1,012,250,578    1,088,555,894    

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 4,680,902           -

คาใชจายในการบริหาร 4, 24, 26 251,375,020       263,002,809       

หนี้สงสัยจะสูญ 6, 7, 8, 26 13,420,600         157,320,087       

ตนทุนทางการเงิน 285,078,797       320,791,868       

รวมคาใชจาย 3,691,271,530    4,066,060,812    

กําไรกอนภาษีเงินได 165,779,342       108,365,246       

รายไดภาษีเงินได 27 (56,110,076)        (111,806,081)      

กําไรสําหรับป 221,889,418       220,171,327       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 18 1,672,625           (7,633,602)          

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (334,525)             1,526,721            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 1,338,100           (6,106,881)          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - สุทธิจากภาษี 223,227,518       214,064,446       

กําไรตอหุน 28

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.37                    0.37                     

กําไรตอหุนปรับลด 0.37                    0.37                     

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไมได รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ กฎหมาย จัดสรร ของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 596,492,753 645,118,058 53,549,949 1,344,392,160 2,639,552,920 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

      การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุนของบริษัท

      เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 29 -                  -                   -                  (101,403,768) (101,403,768)    

     รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุนของบริษัท -                  -                   -                  (101,403,768)    (101,403,768)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไร -                  -                   -                  220,171,327 220,171,327 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                   -                  (6,106,881)        (6,106,881)        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                  -                   -                  214,064,446 214,064,446 

โอนไปสํารองตามกฏหมาย -                  -                   11,008,566     (11,008,566)      -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 596,492,753 645,118,058 64,558,515 1,446,044,272 2,752,213,598 

(บาท)

กําไรสะสม



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

บริษัท ภัทรลิสซิง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงสวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารองตาม ยังไมได รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ กฎหมาย จัดสรร ของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 596,492,753 645,118,058 64,558,515 1,446,044,272 2,752,213,598 

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

      เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

      หุนทุนออกใหตามสิทธิ 121                 358                  -                  -                    479                   

      เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 29 -                  -                   -                  (113,333,623) (113,333,623)    

     รวมเงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุนของบริษัท 121                 358                  -                  (113,333,623)    (113,333,144)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

กําไร -                  -                   -                  221,889,418 221,889,418 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                   -                  1,338,100         1,338,100         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                  -                   -                  223,227,518 223,227,518 

โอนไปสํารองตามกฏหมาย -                  -                   61,534            (61,534)             -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 596,492,874 645,118,416 64,620,049 1,555,876,633 2,862,107,972 

กําไรสะสม

(บาท)
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 221,889,418       220,171,327       

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,715,791,744    1,823,153,280    

ตนทุนทางการเงิน 285,078,797       320,791,868       

หนี้สงสัยจะสูญ 13,420,600         157,320,087       

ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 174,437              (486,660)             

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

   และทรัพยสินรอการขาย (36,696)               (912,803)             

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,313,683           4,168,812           

รายไดภาษีเงินได (56,110,076)        (111,806,081)      

2,185,521,907    2,412,399,830    

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 2,973,734           (18,426,785)        

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 230,923,446       (288,399,989)      

ลูกหนี้อื่น 7,689,170           (22,084,568)        

สินคาคงเหลือ 1,012,250,578    1,088,555,894    

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 24,150,621         (10,182,033)        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,427,625           (20,386,000)        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (5,449,829)          (1,845,877)          

เจาหนี้การคา 120,207,709       (152,094,241)      

เจาหนี้อื่น 15,087,227         45,570,648         

เงินรับลวงหนาเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเชา 36,970,809         19,850,920         

คาเชารับลวงหนา 49,730,187         38,874,178         

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 3,686,483,184    3,091,831,977    

เงินสดจายซื้อสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (2,626,991,942)   (2,799,060,337)   

จายภาษีเงินได (173,761,561)      (116,949,455)      

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 885,729,681       175,822,185       

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (2,607,714)          (3,899,276)          

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (170,900)             (164,000)             

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย และทรัพยสินรอการขาย 2,135,664           4,894,392           

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (642,950)             831,116              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน (284,758,266)      (339,581,055)      

เงินปนผลจายใหผูถือหุนของบริษัท (113,333,623)      (101,403,768)      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,920,000,000    7,805,000,000    

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (5,850,000,000)   (6,545,000,000)   

เงินสดรับจากการออกหุนกู 1,700,000,000    2,200,000,000    

เงินสดจายเพื่อชําระคืนหุนกู (1,900,000,000)   (2,200,000,000)   

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,500,000,000    -                      

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (719,826,000)      (998,180,000)      

เงินสดรับจากหุนทุนออกใหตามสิทธิ 479                     -                      

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (747,917,410)      (179,164,823)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 137,169,321       (2,511,522)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 77,622,641         80,134,163         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 214,791,962       77,622,641         

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6  ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

7  ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 

8  ลูกหน้ีอ่ืน 

9  สินคาคงเหลือ 

10  สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

11  อาคารและอุปกรณ 

12  ทรัพยสินรอการขาย 

13  สินทรัพยไมมีตัวตน 

14  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

15  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16  เจาหน้ีการคา 

17  เจาหน้ีอ่ืน 

18  ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

19  ทุนเรือนหุน 

20  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

21  ทุนสํารองตามกฎหมาย 

22  สวนงานดําเนินงาน 

23  รายไดอ่ืน 

24  คาใชจายในการบริหาร 

25  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

26  คาใชจายตามลักษณะ 

27  ภาษีเงินได 

28  กําไรตอหุน 

29  เงินปนผล 

30  เครื่องมือทางการเงิน 

31  ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

32  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

   



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยู

เลขท่ี 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2539 

 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 10.00) ซึ่งเปน          

นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่งซึ่งเปนการใหบริการในรูปแบบการใหเชาทรัพยสิน

กับผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคลเปนหลัก 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา

วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี

เก่ียวของ  

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม 2560 ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีออกและปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง การเปล่ียนแปลงน้ี

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี  

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี 

 

รายการ เกณฑการวัดมูลคา 

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนท่ี

กําหนดไว ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 3 (ฑ) 

 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไว

เปนอยางอ่ืน 

 

(ง) การใชวิจารณญาณและประมาณการ  

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ 

สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง  การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 
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ขอมูลเก่ียวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณท่ีสําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญท่ีเปนเหตุให

ตองมีการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และ 27 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และภาษีเงินได 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 การตีมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 

 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน บริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี  

• ขอมูลระดับ 1   

เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2   

เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยน้ัน

หรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3   

เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

 

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 การตีมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

 (ก) เงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี

เกิดรายการ  

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคาบันทึกในกําไร

หรือขาดทุน 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

(ข) การปองกันความเส่ียง   

 

การปองกันความเสี่ยงจากรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีจะมีในอนาคต 

 

กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีถูกใชในการปองกันความเสี่ยงของรายการท่ีเปน

เงินตราตางประเทศท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  จะถูกบันทึกรอไวในบัญชีจนกวารายการท่ีคาดไวเกิดขึ้น  หาก

รายการท่ีไดรับการปองกันความเสี่ยงไดรับการรับรูเปนสินทรัพยหรือหน้ีสิน รายการดังกลาวจะไดรับการแปลงคา

โดยใชอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาตามสัญญา 

 

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีคาเปนเงินตราตางประเทศ และไดรับการปองกันความเสี่ยงดวยสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา  บันทึกเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนลวงหนาตามสัญญา 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท              

เผื่อเรียก  

 

(ง) ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน และลูกหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคายอดคงคางสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายไดหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

บริษัทต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวนเทากับผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได โดย

การวิเคราะหประเภทและการพิจารณาฐานะของลูกหน้ีในปจจุบัน  

 

 ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานคํานวณเปนอัตรารอยละของลูกหน้ีท่ีคาง

ชําระโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 0 เดือน ถึง 1 เดือน รอยละ 1 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน รอยละ 2 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป รอยละ 100 

 

บริษัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญขางตน  โดยพิจารณานําเงินประกันการเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ  รวมถึงพิจารณาเพ่ิมเติมถึง

ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีแตละรายสําหรับลูกหน้ีท่ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 

อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานหลังจากหักเงินประกันการเชาแลว หากบริษัท

ไดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลคาแลวก็จะไมพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไป

เพิ่มอีก  
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ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน  

 

การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินคํานวณเปนอัตรารอยละของลูกหน้ีท่ีคางชําระโดย

มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 0 เดือน ถึง 1 เดือน รอยละ 1 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน รอยละ 2 

ลูกหน้ีคางชําระมากกวา 3 เดือนขึ้นไป รอยละ 100 

 

บริษัทจะต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับยอดหน้ีคงเหลือสําหรับลูกหน้ีแตละรายตามอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ี    

สงสัยจะสูญขางตนโดยพิจารณาหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยใหเชามาหักจากยอดหน้ีคงเหลือแตละราย 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีกเปนจํานวนเทากับ 

อัตรารอยละ 5 ของยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินหลังจากการหักเงินประกันการเชาและประมาณ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยใหเชา หากบริษัทไดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลคาแลวก็จะไม

พิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในลักษณะสํารองท่ัวไปเพิ่มอีก  

 

(จ) สินคาคงเหลือ 

 

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานถูกโอนเปนสินคาคงเหลือเม่ือวันท่ีไดหยุดการใหเชาและถือไวเพื่อขาย   

วัดมูลคาดวยราคาตามบัญชี ณ วันท่ีสินทรัพยดังกลาวไดหยุดการใหเชาหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ

ตํ่ากวา 

 

ตนทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยใชวิธีราคาเจาะจง 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปน

โดยประมาณในการขาย 
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(ฉ) สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

 

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย ประกอบดวยสังหาริมทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีบริษัทคาดวาจะขาย

ภายใน 1 ป วัดมูลคาราคาดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ผล

ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูใน

กําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 

 

(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  

 

การจําหนายเงินลงทุน 

 

เ ม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีจะถูกบันทึกใน                  

กําไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีที่บริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

(ซ) อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
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ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ

กอสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย           

การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากน้ีตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการ

ปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้ออาคารและอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  

 

สวนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ

สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนาย

กับมูลคาตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ               

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัด

มูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงอาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ

ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรพัยแสดงไดดังน้ี 
 

อาคารชุดสาํนักงานและระบบสาธารณูปโภค  40 ป 

เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5, 7 และ 10  ป 
ยานพาหนะ     5 ป 
สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ตามอายุสัญญาเชา 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

24 

สินทรัพยรอใหเชาจะคิดคาเสื่อมราคาเม่ือเริ่มมีการเชา 

 

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพยและมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ

ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

 (ฌ) ทรัพยสินรอการขาย 

 

ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีบริษัทคาดวาจะขายเกินกวา 1 ป วัดมูลคาราคาดวย

จํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับราคาประเมินท่ีคาดวาจะจําหนายไดหักตนทุนในการขาย และจัดประเภท

เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจาก

การวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 

 

 (ญ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด วัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ

ขาดทุนจากการดอยคาสะสม   

 

          คาตัดจําหนาย   

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี

ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี 

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร  3 - 10 ป 
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วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนและมูลคาคงเหลือจะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ฎ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมี

ขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด 

เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน  

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ี

ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมี

การบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 

(ฏ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระมีดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ

บันทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกําหนดไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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 (ฐ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฑ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ  ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว  ผลจากการคํานวณอาจทําใหบริษัทมีสินทรัพย

เกิดขึ้น ซึ่งการรับรูเปนสินทรัพยจะใชมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรับคืนใน

อนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิง

เศรษฐกิจไดมีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการตาง ๆ ของบริษัท   

 

ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที บริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของหน้ีสิน

ผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดย

คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจาย

ชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไร

หรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ี

เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี

พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 

 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ และมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึง

ภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน   

 

(ณ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา  

 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาท่ีใหเชา 

 

รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 

 

บริษัทรับรูรายไดจากสัญญาเชาการเงินตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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บริษัทหยุดรับรูรายไดคาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงานและรายไดจากสัญญาเชาการเงินในกําไรหรือขาดทุนเม่ือ

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงานและลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินคางชําระเกินกวาสามเดือน 

 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (สินคาคงเหลือ) รับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความ

เสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินทรัพยดังกลาวท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลวและจะไมรับรู

รายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินทรัพยดังกลาวท่ีขายไปแลวน้ันหรือมีความไมแนนอนท่ีมี

นัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินทรัพยดังกลาว ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและ

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินทรัพย 

 

 รายไดจากการจําหนายอุปกรณ และสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

 

รายไดจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายตามสัญญาเชาการเงิน รับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือได 

โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินทรัพยดังกลาวท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว 

 

รายไดอ่ืน 

 

รายไดอ่ืนจากการดําเนินงานและดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 

(ด) ตนทุนทางการเงิน 

 

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบ้ียจายของเงินกูยืม รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

(ต) สัญญาเชาดําเนินงานดานผูเชา 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับ

ตามสัญญาเชา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเชา 

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา 
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 (ถ) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได

ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู

โดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอน ๆ  

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินสําหรับความมุงหมายทางรายงานทางการเงินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี   

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีบริษัท

คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดย

ใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน  

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  บริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบ

ของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ บริษัท

เชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพื้นฐานการ

ประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหม ๆ อาจจะ

ทําใหบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู  การเปล่ียนแปลงในภาษี

เงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือบริษัทมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษี    

เงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน    
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สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวย

ยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง  

 

(ท) กําไรตอหุน  

 

บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับหุนสามัญ  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดย

การหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนาย

ระหวางป กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญท่ีปรับปรุงดวยจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายและปรับปรุงดวยผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามัญปรับ

ลดท้ังหมด 
 

(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน) จะ

แสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล 

รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการรายไดจากกการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

ตนทุนขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน คาใชจายในการบริหาร ตนทุนทางการเงิน และสินทรัพยภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชี 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท  หากบริษัท

มีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคลหรือกิจการ

ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยู

ภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 

 

 

 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับผูบริหารสําคัญ และกิจการท่ีเก่ียวของกัน มีดังน้ี  

 

ช่ือกิจการ/บุคคล ประเทศที่จัดต้ัง/ สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบริหารสําคัญ  ไทย บุ ค ค ล ท่ี มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบการวางแผน-สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของ

กิ จกา ร  ไม ว าทา งตรงหรื อ

ทางออม ท้ังน้ีรวมถึงกรรมการ

ของบริษัท กรรมการผู จัดการ

บริษัท ผูบริหารบริษัท 4 รายแรก 

และ   ผูดํารงตําแหนงเทียบเทา

ผูบริหารรายท่ี 4 ทุกราย  ตอจาก

กรรมการผูจัดการบริษัท (ไมวา

จะทําหนาท่ีในระดับบริหาร

หรือไม) 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุนรอยละ 10.00 ในบริษัท และ              

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

ไทย ถือหุนรอยละ 8.89 ในบริษัท และ              

มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)  ไทย บริษัทถือหุนรอยละ 0.39 และมี

กรรมการรวมกัน 

 

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

คาเบ้ียประกันจาย อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

 

 

 

 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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รายการท่ีสําคัญกับผูบริหารสําคัญ และกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังน้ี  

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน    

คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน  43,721  40,941 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน  10,167  9,321 

คาเบ้ียประกันจาย  85,701  93,177 

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  

 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทประกอบดวย

คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงินไดแกเงินเดือน ผลประโยชนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพันผลประโยชน

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และคาตอบแทนกรรมการ  

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ผลประโยชนระยะสั้น  46,347  43,126 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  2,791  2,612 

รวม 49,138  45,738 

 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอื่น - คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา    

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  45,067  42,317 

    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)    

   (สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวน 4.1 ลานบาท) -  - 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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 2560  2559 

 (พันบาท) 

    

อาคารและอุปกรณ - สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน    

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  133,487  119,999 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  52,454  53,185 

    

เจาหน้ีการคา - คาเบ้ียประกันภัยคางจาย    

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  4,064  4,324 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ  133  134 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  80,353  14,855 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  134,306  62,634 

รวม  214,792  77,623 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เปนสกุลเงินบาท 

 

6 ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน 205,222  208,196 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 73,732  73,732 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (77,412)  (76,206) 

รวมลูกหน้ี 201,542  205,722 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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 2560  2559 

 (พันบาท) 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป 1,206  69,053 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน วิเคราะหแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีปกติ    

     ยังไมครบกําหนดชําระ 134,282  148,225 

     เกินวันครบกําหนดชําระ:    

         นอยกวา 3 เดือน 

            3 - 6 เดือน 

63,965 

793 

 48,026 

 1,268 

            6 - 12 เดือน 255  4,757 

เกินกวา 12 เดือน 5,927  5,920 

รวมลูกหน้ีปกติ 205,222  208,196 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 73,732  73,732 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาดําเนินงาน 278,954  281,928 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (77,412)  (76,206) 

สุทธ ิ 201,542  205,722 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทคือ 30 วัน 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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7 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน  

 

 ที่ถึงกําหนดชําระ  ที่ถึงกําหนดชําระ   

 ภายในหนึ่งป  เกินหนึง่ปแตไมเกินหาป  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้ปกต ิ  

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 945,927  843,906  1,410,974  1,297,881  2,356,901  2,141,787 

หัก  ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได (89,544)  (102,987)  (124,680)  (98,043)  (214,224)  (201,030) 

รวมลูกหนี้ปกต ิ 856,383  740,919  1,286,294  1,199,838  2,142,677  1,940,757 

ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี ้ 108,476  108,476  -  -  108,476  108,476 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 964,859  849,395  1,286,294  1,199,838  2,251,153  2,049,233 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (49,844)  (48,995)  (4,936)  (4,047)  (54,780)  (53,042) 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

   สุทธิ 

 

915,015 

  

800,400 

  

1,281,358 

  

1,195,791 

 

 

 

2,196,373 

  

1,996,191 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป 1,738  51,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน วิเคราะหแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีปกติ    

     ยังไมครบกําหนดชําระ 2,304,237  2,103,067 

     เกินวันครบกําหนดชําระ:    

      นอยกวา 3 เดือน 

            3 - 6 เดือน 

24,381 

2,269 

 18,817 

4,352 

            6 - 12 เดือน 3,919  4,856 

เกินกวา 12 เดือน 22,095  10,695 

รวมลูกหน้ีปกติ 2,356,901  2,141,787 

ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 108,476  108,476 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 2,465,377  2,250,263 

หัก  ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (214,224)  (201,030) 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (54,780)  (53,042) 

สุทธ ิ 2,196,373  1,996,191 

 

โดยปกติระยะเวลาในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทคือ 30 วัน 

 

ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาการเงินท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เปนสกุลเงินบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญาเชาการเงินและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ลูกหน้ีตองจายตามสัญญาเชาการเงิน มีดังน้ี 
 

 2560  2559 

 ผลรวมของ 

เงินลงทุน 

ขั้นตน 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 มูลคาปจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีลูกหน้ีตองจาย 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 ผลรวมของ 

เงินลงทุน

ขั้นตน 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 มูลคาปจจุบันของ 

จํานวนเงินขั้นตํ่า 

ท่ีลูกหน้ีตองจาย 

ตามสัญญาเชา

การเงิน 

 (พันบาท) 

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,054,403  964,859  952,382  849,395 

ท่ีถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป        

     แตไมเกินหาป 1,410,974  1,286,294  1,297,881  1,199,838 

รวม 2,465,377  2,251,153  2,250,263  2,049,233 

หัก ดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได (214,224)    (201,030)   

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน 

   ตามสัญญาเชาการเงินสุทธิ 

 

2,251,153 

    

2,049,233 

  

 

8 ลูกหน้ีอื่น  
 

 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

คาเบ้ียประกันจายลวงหนา      

   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  4 45,067  42,317 

   - กิจการอ่ืน   55,236  54,348 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย   173,761  116,949 

คาใชจาย  41,009  41,275 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน  -  11,466 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร   117,214  10,505 

ลูกหน้ีอ่ืน ๆ   133,975  123,065 

รวม   566,262  399,925 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (99,638)  (89,161) 

สุทธ ิ  466,624  310,764 

    



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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2560 2559 

 (พันบาท) 

หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป 10,477  37,251 

 

9 สินคาคงเหลือ 

 

  2560  2559 

  (พันบาท) 

ยานพาหนะ  98,357  92,221 

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาลดลงใหเทากับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ  (6,196)  (6,022) 

สุทธ ิ  92,161  86,199 

 

10 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย  

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเสื่อมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

            

ยานพาหนะ 24,893  22,542  -  (29,822)  (16,871)  742 

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเสื่อมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันสิ้นป 

 (พันบาท) 

            

ยานพาหนะ 14,711  22,762  -  (4,990)  (7,590)  24,893 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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11 อาคารและอุปกรณ  

 

 สินทรัพย  อาคารชุด  เครื่องตกแตง         

 ใหเชาตาม  สํานักงาน  ติดต้ังและ      สินทรัพย   

 สัญญาเชา  และระบบ  เครื่องใช    สินทรัพย  ระหวาง   

 ดําเนินงาน  สาธารณูปโภค  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รอใหเชา  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 15,219,203  121,995  59,517  36,696  7,069  73  15,444,553 

เพิ่มขึ้น 2,788,445  -  3,899  -  10,616    -  2,802,960 

โอน (2,791,929)  -  73  (8,934)  -  (73)  (2,800,863) 

จําหนาย -  -  (221)  (12,512)  -    -  (12,733) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 15,215,719  121,995  63,268  15,250  17,685    -  15,433,917 

เพิ่มขึ้น 2,627,859  -  2,622  -  16,817  -  2,647,298 

โอน (3,671,628)  -  (1,054)  (5,299)  (17,685)  -  (3,695,666) 

จําหนาย -  -  (14)  -  -  -  (14) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 14,171,950  121,995  64,822  9,951  16,817  -  14,385,535 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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 สินทรัพย  อาคารชุด  เครื่องตกแตง         

 ใหเชาตาม  สํานักงาน  ติดต้ังและ      สินทรัพย   

 สัญญาเชา  และระบบ  เครื่องใช    สินทรัพย  ระหวาง   

 ดําเนินงาน  สาธารณูปโภค  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รอใหเชา  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเส่ือมราคาสะสม              

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 5,055,367  36,014  42,767  19,371  -  -  5,153,519 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,810,404  -  5,507  2,113  -  -  1,818,024 

โอน (1,750,416)  -  -  (4,594)  -  -  (1,755,010) 

จําหนาย -  -  (170)  (8,581)  -  -  (8,751) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 5,115,355  36,014  48,104  8,309  -  -  5,207,782 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,704,215  -  5,266  1,007  -  -  1,710,488 

โอน (2,215,547)  -  (1,030)  (3,210)  -  -  (2,219,787) 

จําหนาย -  -  (14)  -  -  -  (14) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,604,023  36,014  52,326  6,106  -  -  4,698,469 

              

              

              

              



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

41 

 สินทรัพย  อาคารชุด  เครื่องตกแตง         

 ใหเชาตาม  สํานักงาน  ติดต้ังและ      สินทรัพย   

 สัญญาเชา  และระบบ  เครื่องใช    สินทรัพย  ระหวาง   

 ดําเนินงาน  สาธารณูปโภค  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รอใหเชา  กอสราง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา              

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 560  -  -  -  -  -  560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 560  -  -  -  -  -  560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 560  -  -  -  -  -  560 

              

มูลคาสุทธิทางบัญชี              

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 10,163,276  85,981  16,750  17,325  7,069  73  10,290,474 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 10,099,804  85,981  15,164  6,941  17,685  -  10,225,575 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 9,567,367  85,981  12,496  3,845  16,817  -  9,686,506 

 

ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลวแตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 320 ลานบาท       

(2559: 419 ลานบาท)  

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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12 ทรัพยสินรอการขาย  
 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเส่ือมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันส้ินป 

 (พันบาท) 

ที่ดินและอาคารชุด 39,487  -  -  -  -  39,487 

หัก คาเผื่อการดอยคา (15,495)  -  -  -  -  (15,495) 

สุทธิ 23,992  -  -  -  -  23,992 

 

 สําหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ณ วันตนป  โอนเขา  คาเส่ือมราคา  จําหนาย  โอนออก  ณ วันส้ินป 

 (พันบาท) 

ที่ดินและอาคารชุด 39,487  -  -  -  -  39,487 

หัก คาเผื่อการดอยคา (15,495)  -  -  -  -  (15,495) 

สุทธิ 23,992  -  -  -  -  23,992 

 

13 สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

  

คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแวร 

 คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแวรระหวาง

การพัฒนา 

  

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 35,356  -  35,356 

เพิ่มขึ้น 164  -  164 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 35,520  -  35,520 

เพิ่มขึ้น 171  -  171 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 35,691  -  35,691 
      

      

      

      

      

      



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแวร 

 คาลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแวรระหวาง

การพัฒนา 

  

รวม 

 (พันบาท) 

คาตัดจําหนายสะสม      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 30,297  -  30,297 

คาตัดจําหนายสําหรับป 1,932  -  1,932 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 32,229  -  32,229 

คาตัดจําหนายสําหรับป 718  -  718 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 32,947  -  32,947 

      

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 5,059  -  5,059 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 3,291  -  3,291 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,744  -  2,744 

  

14 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี      

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 305,562  248,554 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (11,985)  (10,488) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 293,577  238,066 
 

  

 

 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางปมีดังน้ี 

 

 ณ วันที ่  บันทึกเปน (รายจาย)/รายไดใน  ณ วันที ่

 1 มกราคม  

2560 

 กําไรหรือ

ขาดทุน 

 กําไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวาคม 

2560 

   (หมายเหตุ 27)    

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหเชา 103,380  9,019  -  112,399 

ยอดขาดทุนยกไป 52,759  37,031  -  89,790 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 43,682  2,684  -  46,366 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 1,205  34  -  1,239 

รายไดคางชาํระเกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับรู 18,997  6,466  -  25,463 

เงินรับลวงหนาเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 14,558  1,046  -  15,604 

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุน        

   และอสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,028  -  -  4,028 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 

 

9,945 

  

1,063 

  

(335) 

  

10,673 

รวม 248,554  57,343  (335)  305,562 
        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ผลตางระหวางการรับรูรายไดของสัญญาเชา        

   ดําเนินงานและสัญญาเชาการเงิน (8,335)  (959)  -  (9,294) 

คาเสื่อมราคาของอาคารชุด (2,153)  (538)  -  (2,691) 

รวม (10,488)  (1,497)  -  (11,985) 

สุทธ ิ 238,066  55,846  (335)  293,577 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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 ณ วันที ่  บันทึกเปน (รายจาย)/รายไดใน  ณ วันที ่

 1 มกราคม  

2559 

 กําไรหรือ

ขาดทุน 

 กําไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวาคม 

2559 

   (หมายเหตุ 27)    

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยใหเชา 97,591  5,789  -  103,380 

ยอดขาดทุนยกไป -  52,759  -  52,759 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 12,218  31,464  -  43,682 

คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 1,302  (97)  -  1,205 

รายไดคางชาํระเกินกวาสามเดือนท่ีหยุดรับรู 10,502  8,495  -  18,997 

เงินรับลวงหนาเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 14,604  (46)  -  14,558 

คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุน        

   และอสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,028  -  -  4,028 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 

 

7,585 

  

833 

  

1,527 

  

9,945 

รวม 147,830  99,197  1,527  248,554 
        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ผลตางระหวางการรับรูรายไดของสัญญาเชา        

   ดําเนินงานและสัญญาเชาการเงิน (8,837)             502  -  (8,335) 

คาเสื่อมราคาของอาคารชุด (1,613)  (540)  -  (2,153) 

รวม (10,450)  (38)  -  (10,488) 

สุทธ ิ       137,380  99,159  1,527  238,066 

 

ในป 2559 และ 2560 บริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินไดท่ีจายเพื่อ

การลงทุน ใหนํามาหักเปนรายจายไดเพิ่มขึ้น  ทําใหบริษัทมีขาดทุนทางภาษีจํานวน 213.0 ลานบาท                      

(2559 : 72.6 ลานบาท) ผูบริหารทําการประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต และบริษัทไดบันทึกสินทรัพย

ภาษีเงินรอการตัดบัญชีจํานวน 89.8 ลานบาท (2559 : 52.8 ลานบาท) เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาแลว มีความเปนไป

ไดท่ีกําไรทางภาษีในอนาคตสวนหน่ึงจะมีเพียงพอท่ีจะนําขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนได ท้ังน้ีบริษัทยังไมได

รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของขาดทุนสะสมทางภาษีในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560                                 

จํานวนเงิน 123.2 ลานบาท (2559: 19.8 ลานบาท)  



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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15 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

15.1 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน - ไมมีหลักประกัน    

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 280,000  360,000 

ต๋ัวแลกเงิน 550,000  1,400,000 

หัก สวนลดของต๋ัวแลกเงินท่ียังไมตัดจําหนาย (2,214)  (7,257) 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 827,786  1,752,743 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่ออ่ืน ๆ และภาระผูกพัน (ไมรวมเงินกูยืมระยะสั้น

ประเภทต๋ัวแลกเงิน) กับธนาคารในประเทศหลายแหงในวงเงินรวมประมาณ 2,300 ลานบาท (2559: 2,300 ลาน

บาท) โดยเสียดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นตามตลาดเงิน (เอ็ม เอ็ม อาร) ณ วันท่ีเกิดรายการ ณ วันท่ี                

31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 1,871 ลานบาท (2559: 1,806 ลานบาท) 

 

15.2  หุนกู 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

หุนกูไมมีหลักประกัน - ตามมูลคาท่ีตราไว 6,650,000  6,850,000 

หัก  คาใชจายในการออกหุนกูท่ียังไมตัดจําหนาย (3,428)  (4,008) 

 6,646,572  6,845,992 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดไถถอนภายในหน่ึงป     

    (สุทธิจากคาใชจายในการออกหุนกูท่ียังไมตัดจําหนาย) (1,749,781)  (1,899,673) 

หุนกู - สวนที่ไมหมุนเวียน 4,896,791  4,946,319 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดคงเหลือจากการออกหุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู และจําหนายแกนักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 4.00 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 

จํานวนและมูลคาหุนกู 300,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 300 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป 4 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.75 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 1 กุมภาพันธ และ 1 สิงหาคม ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.12 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 16 กุมภาพันธ และ 16 สิงหาคมของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 22 เมษายน 2558 

จํานวนและมูลคาหุนกู 450,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 450 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป 5 เดือน 27 วัน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.00 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 19 เมษายน และ 19 ตุลาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 23 มกราคม 2562 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.62 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 23 มกราคม และ 23 กรกฎาคม ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 กันยายน 2558 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 กันยายน 2562 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.86  ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 มีนาคม และ 24 กันยายน ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 25 มกราคม 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 25 มกราคม 2563 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.49 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 25 มกราคม และ 25 กรกฎาคม ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.63 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 กุมภาพันธ และ 24 สิงหาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 200,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 200 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 7 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2566 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 3.05 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 24 กุมภาพันธ และ 24 สิงหาคม ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 17 สิงหาคม 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.24 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 17 กุมภาพันธ และ 17 สิงหาคม ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 28 กันยายน 2559 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 28 กันยายน 2563 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.60 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 28 มีนาคม และ 28 กันยายน ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 

จํานวนและมูลคาหุนกู 700,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 700 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 2 ป 3 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.56 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 16 กุมภาพันธ และ 16 สิงหาคม ของทุกป 
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วันท่ีออกหุนกู วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน 4 ป ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.76 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 3 กุมภาพันธ และ 3 สิงหาคม ของทุกป 

 

วันท่ีออกหุนกู วันท่ี  18 ตุลาคม 2560 

จํานวนและมูลคาหุนกู 500,000 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท 

มูลคาหุนกูรวม 500 ลานบาท 

อายุและวันครบกําหนดไถถอน  2 ป 11 เดือน 18 วัน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 6 ตุลาคม 2563  

อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงท่ี รอยละ 2.43 ตอป 

กําหนดชําระดอกเบ้ีย ทุกวันท่ี 6 เมษายน และ 6 ตุลาคม ของทุกป 

 

ภายใตขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกู บริษัทในฐานะผูออกหุนกูจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตามท่ีระบุไว เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

 

15.3 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ไมมีหลักประกัน 2,075,784  1,295,610 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (877,522)  (577,700) 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สวนที่ไมหมุนเวียน 1,198,262  717,910 

 

ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ 

วันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย

ครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนสิงหาคม 2561  
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ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 350 ลานบาท โดยเม่ือ  

วันท่ี 15 ตุลาคม 2558 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย

ครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนตุลาคม 2561 
 

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ  

วันท่ี 16 ธันวาคม 2558 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย

ครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนธันวาคม 2562 
 

ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารสองแหง ในวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 27 มกราคม 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย

ครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนมกราคม 2563 
 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารสองแหง ในวงเงิน 150 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย

ครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนมีนาคม 2563 
 

ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 350 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 27 เมษายน 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ทยอย

ครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนเมษายน 2563 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึง ในวงเงิน 500 ลานบาท โดยเม่ือ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดรับเงินกูยืมดังกลาวเต็มวงเงิน เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

ทยอยครบกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาส ท้ังน้ี จะครบกําหนดชําระคืนงวดสุดทายในเดือนพฤษภาคม 2564 
 

           หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ครบกําหนดภายในหน่ึงป  3,455,089  4,230,116 

ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 

ครบกําหนดเกินหาป 

5,895,230 

199,823 

 5,664,229 

- 

รวม 9,550,142  9,894,345 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เปนสกุลเงินบาท 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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16 เจาหน้ีการคา  

 

 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 4,064  4,324 

กิจการอ่ืน  219,059  103,442 

รวม  223,123  107,766 

  

เจาหน้ีการคาของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เปนสกุลเงินบาท 

 

17 เจาหน้ีอื่น  

 

  2560  2559 

  (พันบาท) 

ตนทุนทางการเงินคางจาย  64,579  69,301 

คาเชารับลวงหนา  84,727  63,881 

คาใชจายคางจาย  33,417  40,808 

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย  9,167  7,193 

อ่ืน ๆ  1,029  1,371 

รวม  192,919  182,554 

 

18 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

 

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  

 

บริษัทมีโครงการผลประโยชนพนักงานหลังลาออกจากงาน ซึ่งโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนประเภทท่ี

ไมไดจัดใหมีกองทุน 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

53 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปน้ี 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันท่ีไมไดจัดใหมีกองทุน 53,365  49,724 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 53,365  49,724 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม  49,724  37,921 

รับรูในกําไรขาดทุน    

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 5,314  4,169 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย (1,673)  7,634 

อื่น ๆ    

ผลประโยชนจายโดยโครงการ -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 53,365  49,724 

 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดขึ้นจาก 

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ขอสมมติดานประชากรศาสตร (1,423)  153 

ขอสมมติทางการเงิน 2,702  (7,176) 

การปรับปรุงจากประสบการณ (2,952)  (611) 

รวม (1,673)  (7,634) 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขึ้นอยูกับอัตรา

คิดลดรอยละ 3.00 (2559: รอยละ 3.51) อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตรอยละ 5.5 - 7.5 (2559: รอยละ 5.5 - 7.5) 

อัตราการลาออกรอยละ 4.3 - 19.4 (2559: รอยละ 2.2 - 16.9) อายุครบเกษียณของพนักงาน 55 - 60 ป (2559: 55 - 60 ป) 

และขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติของบริษัทประกันชีวิตแหงหน่ึง  
 

การวิเคราะหความออนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได

อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันของโครงการ

ผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    

อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (5,120)  5,900 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 5,078  (4,541) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    

อัตราคิดลด  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) (5,187)  6,018 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 5,231  (4,649) 

 

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ

ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตาง ๆ 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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19 ทุนเรือนหุน 

 

 มูลคาหุน

ตอหุน 

2560  2559 

 จํานวนหุน  จํานวนเงนิ  จํานวนหุน  จํานวนเงนิ 

ทุนจดทะเบียน (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

- หุนสามัญ 1 646,200  646,200  646,200  646,200 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

- หุนสามัญ 1 646,200  646,200  646,200  646,200 

         

 

ทุนที่ออกและชําระแลว         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

- หุนสามัญ 1 596,493  596,493  596,493  596,493 

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 -*  -*  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

- หุนสามัญ 1 596,493  596,463  596,493  596,493 

 

* ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการออกหุนสามัญจํานวน 121 หุน เปนจํานวนเงิน 121 บาท สําหรับการใชสิทธิซื้อหุนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน (2559: ไมมี) 

 

ผูถือหุนสามัญจะไดรับสิทธิในการรับเงินปนผลจากการประกาศจายเงินปนผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง

เสียงตอหน่ึงหุนในท่ีประชุมของบริษัท   

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน

น้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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20 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของใบสําคัญแสดงสิทธิดังน้ี 
 

ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ : 0ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 1 (PL-W1) 

จัดสรรขายให : ผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทในอัตราสวน 3 หุนสามัญใหมตอ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 

จํานวนท่ีเสนอขาย : ไมเกิน 49,707,730 หนวย 

ราคาเสนอขาย : 0.00 บาทตอหนวย 

จํานวนท่ีจัดสรร/ขายได : 49,707,319  หนวย 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 15 มิถุนายน 2558 

วันท่ีใชสิทธิครั้งสุดทาย : 15 มิถุนายน 2561 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป 

ราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : 3.962 บาท ตอหุน 

สิทธิในการซื้อหุนสามัญตอหนวย : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญได 1.01 หุน 

ระยะเวลาใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ดังกลาวไดในวันทําการสุดทาย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและ

ธันวาคมของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะสามารถ

ใชสิทธิครั้งแรกไดภายหลังจากใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ป 
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนท่ีออกและชําระแลวจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามัญ (PL-W1) จํานวน 120 หนวย คิดเปนหุนสามัญจํานวน 121 หุน เปนจํานวนเงิน 121 บาท  ทําใหทุนท่ีชําระ

แลวของบริษัทเพิ่มขึ้น 121 บาท  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (PL-W1) ท่ียังไมไดใชสิทธิมีจํานวน 49,707,198 

หนวย 
 

21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี)จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได           
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 65 ลานบาท (2559 : 65 ลานบาท) 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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22 สวนงานดําเนินงาน 

 

บริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลางซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัท หนวยงานธุรกิจท่ี

สําคัญน้ีใหบริการท่ีแตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เน่ืองจากใชกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน  

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแตละหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญ

อยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  

 

• สวนงาน 1 ยานพาหนะทางบก 

• สวนงาน 2 อ่ืน ๆ 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรขั้นตน

ตามสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ของบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรขั้นตนในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผล

การดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 

ขอมูลตามสวนงานที่รายงาน  
 

 ยานพาหนะทางบก  อ่ืน ๆ  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 2,452,832  2,666,054  350,696  309,981  2,803,528  2,976,035 

รายไดรวม 2,452,832  2,666,054  350,696  309,981  2,803,528  2,976,035 

ตนทุนทางตรงจากการใหเชา 1,877,216  2,019,133  247,250  217,257  2,124,466  2,236,390 

กําไรขั้นตนตามสวนงาน 575,616  646,921  103,446  92,724  679,062  739,645 

            

สินทรัพยสวนงาน 9,996,419  10,543,068  2,078,583  1,887,424  12,075,002  12,430,492 

รายจายฝายทุน 2,461,042  2,443,295  165,950  355,765  2,626,992  2,799,060 

หนี้สินสวนงาน  227,943  224,053  186,572  82,914  414,515  306,967 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน สินทรัพยและหน้ีสิน  
 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

รายได    

รวมรายไดจากสวนงานท่ีรายงาน  2,803,528  2,976,035 

รายไดอ่ืน 1,053,523  1,198,391 

รายไดรวม  3,857,051  4,174,426 

    

กําไรหรือขาดทุน    

รวมกําไรขั้นตนจากสวนงานท่ีรายงาน  679,062  739,645 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน (513,283)  (631,280) 

กําไรกอนภาษีเงินได  165,779  108,365 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย    

รวมสินทรัพยของสวนงานท่ีรายงาน 12,075,002  12,430,492 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 1,136,443  799,198 

สินทรัพยรวม 13,211,445  13,229,690 
    

หน้ีสิน    

รวมหน้ีสินของสวนงานท่ีรายงาน 414,515  306,967 

จํานวนท่ีไมไดปนสวน 9,934,822  10,170,509 

หน้ีสินรวม 10,349,337  10,477,476 

 

สวนงานภูมิศาสตร  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศ 

 

ลูกคารายใหญ  

 

บริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใหญท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน เน่ืองจากบริษัทไมมีรายไดจากลูกคาภายนอก

รายใดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 10 ของรายไดบริษัท 
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23 รายไดอื่น  
 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

รายไดสวนลดคาเบ้ียประกัน 19,186  18,569 

รายไดคาปรับ 12,359  12,651 

รายไดจากดอกเบ้ีย 398  515 

อ่ืน ๆ 15,799  14,813 

รวม 47,742  46,548 
 

24 คาใชจายในการบริหาร  
 

 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน   25 163,996  173,059 

คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค  16,775  17,985 

คาเสื่อมราคา  6,274  7,619 

อ่ืน ๆ   64,330  64,340 

รวม  251,375  263,003 
 

25 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
 

 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 

ผูบริหาร     

เงินเดือนและโบนัส  37,217  39,151 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท  9,130  8,320 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว  2,791  2,612 

 4 49,138  50,083 

พนักงานอื่น ๆ     

เงินเดือนและโบนัส  96,517  106,006 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวและผลประโยชนอ่ืน  18,341  16,970 

  114,858  122,976 

รวม  163,996  173,059 
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บริษัทไดจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ

เปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน 

และบรษัิทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียง

ชีพน้ีไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการ

กองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
 

26 คาใชจายตามลักษณะ 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญไดเปดเผยตาม

ขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ มีดังน้ี 
 

 

  2560  2559 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ  5,961  97,845 

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ี     

   โอนเปนสินคาคงเหลือ  1,019,546  990,711 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน                163,996  173,059 

คาเสื่อมราคา  1,710,489  1,818,024 

อ่ืน ๆ  506,201  665,630 

รวม  3,406,193  3,745,269 

 

27 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

 หมายเหตุ 2560  2559 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    

สําหรับปปจจุบัน -  - 

ภาษีปกอน ๆ ท่ีบันทึกสูงไป (264)  (12,647) 

 (264)  (12,647) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว 14 (55,846)  (99,159) 

รวมภาษีเงินได (56,110)  (111,806) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง    

 2560  2559 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

กําไรกอนภาษีเงินได   165,779    108,365 
        

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.0  33,156  20.0  21,673 

คาใชจายตองหามทางภาษี    949    5,059 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (163)    (291) 

ภาษีปกอนๆ ท่ีบันทึกสูงไป   (264)    (12,647) 

รายจายท่ีมีสิทธิหักภาษีไดเพิ่มขึ้น   (193,235)    (145,353) 

ผลขาดทุนในปปจจุบันท่ีไมรับรูเปน        

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   103,447    19,753 

รวม (33.9)  (56,110)      (103.2)  (111,806) 

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหปรับลดอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 เปนตนไป 
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28 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน

สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 2560  2559 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรสําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 221,889  220,171 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 596,493  596,493 

ผลกระทบจากการใชสิทธิ -*  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 596,493  596,493 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.37  0.37 
  

*ผลกระทบจากการใชสิทธิ มีจํานวน 60 หุน 

 

กําไรตอหุนปรับลด 

 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปนสวน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนัก หลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 

 
 

 2560  2559 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 221,889  220,171 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท (ปรับลด) 221,889  220,171 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 596,493  596,493 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน 5,342  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ปรับลด) 601,835  596,493 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.37  0.37 
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29 เงินปนผล  

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

จากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.19 บาท เปนจํานวน

เงินท้ังสิ้น 113.3 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร

จากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.17 บาท เปนจํานวน

เงินท้ังสิ้น 101.4 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

 

30 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ

ทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของบริษัท  บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง  ฝาย

บริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อใหม่ันใจวามีความสมดุล

ระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

การบริหารจัดการทุน   

 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนน้ัน เพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ                 

บริษัทและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมี

สวนไดเสียอ่ืน และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกผูลงทุนและผูมี                

สวนไดเสีย 

 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลการ       

ดําเนินงานของบริษัท 
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ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูยืมสวนใหญมี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 15 ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวา บริษัทไมจําเปนตองใชเครื่องมือ

ทางการเงินอ่ืนเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว  

 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม แสดงรายละเอียดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งคํานวนจาก

วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมตามสัญญาหรือวันท่ีครบกําหนดแลวแตวันใดจะถึงกอนดังน้ี 

 

  31 ธันวาคม 2560 

     หลังจาก 1 ป   มากกวา  ไมมี   

 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  5 ป  ดอกเบี้ย  รวม 

  (รอยละตอป)   (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 0.125 - 0.750 134,306  -  -  80,486  214,792 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงาน* 6 - -  -  -  278,954  278,954 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน* 7 อัตราที่คํานวณ          

  มาจากสัญญา 964,859  1,286,294  -  -  2,251,153 

รวมสินทรัพยทางการเงิน   1,099,165  1,286,294  -  359,440  2,744,899 

 
หนี้สินทางการเงิน            

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15.1 MMR 827,786  -  -  -  827,786 

เจาหนี้การคา 16 - -  -  -  223,123  223,123 

หุนกู 15.2 2.24 - 4.65 1,749,781  4,696,968  199,823  -  6,646,572 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15.3 3.00 - 4.30 877,522  1,198,262  -  -  2,075,784 

รวมหนี้สินทางการเงิน   3,455,089  5,895,230  199,823  223,123  9,773,265 

สวนตางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   (2,355,924)  (4,608,936)  (199,823)  136,317  (7,028,366) 

   

*  ยอดกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
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 31 ธันวาคม 2559 

       หลังจาก 1 ป      

 หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ย  ภายใน 1 ป  แตภายใน 5 ป  ไมมีดอกเบี้ย  รวม 

   (รอยละตอป)  (พันบาท) 

สินทรัพยทางการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5  0.125 - 0.750  62,634  -  14,989  77,623 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาดําเนินงาน* 6  -  -  -  281,928  281,928 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน* 7  อัตราที่คํานวณ         

   มาจากสัญญา  849,395  1,199,838  -  2,049,233 

รวมสินทรัพยทางการเงิน     912,029  1,199,838  296,917  2,408,784 
 

หนี้สินทางการเงิน            

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15.1  MMR  1,752,743  -  -  1,752,743 

เจาหนี้การคา 16  -  -  -  107,766  107,766 

หุนกู 15.2  2.24 - 3.05  1,899,673  4,946,319  -  6,845,992 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15.3  3.00 - 4.30  577,700  717,910  -  1,295,610 

รวมหนี้สินทางการเงิน     4,230,116  5,664,229  107,766  10,002,111 

สวนตางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน     (3,318,087)  (4,464,391)  189,151  (7,593,327) 

 

*  ยอดกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 

ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 
 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินทรัพยใหเชาท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหน่ึงป เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทไมมีเจาหน้ีการคาเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกบริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว

เม่ือครบกําหนด ท้ังน้ี ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาว

โดยสมํ่าเสมอ  โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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ความเส่ียงจากสภาพคลอง 

 

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให

เพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

การกําหนดมูลคายุติธรรม  

 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเชา

การเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป เจาหน้ีการคาและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เปนมูลคาท่ีใกลเคียง

กับราคาตามบัญชี เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

 

มูลคายุติธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาตาม

บัญชี  

 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เน่ืองจากอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัวของเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวจะเปล่ียนแปลงตามอัตราตลาด 

 

สําหรับหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนมีมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชี ดังตอไปน้ี 

 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

   (ลานบาท) 

31 ธันวาคม 2560          

หุนกู 6,650  -  6,698  -  6,698 

เงินกูระยะยาว 2,076  -  1,974  -  1,974 

          

31 ธันวาคม 2559          

หุนกู 6,850  -  6,890  -  6,890 

เงินกูระยะยาว 1,296  -  1,236  -  1,236 
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31 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 

(ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได  

 

 2560  2559 

 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงป 8,532  12,342 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 5,893  11,215 

รวม 14,425  23,557 

 

 (ข) ภาระผูกพันจากสินทรัพยใหเชา  
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีรายไดคาเชาขั้นตํ่ารายปจากสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีจะไดรับใน

อนาคตมีดังน้ี 

 

 2560  2559 

   (พันบาท) 

ภายในหน่ึงป 2,230,448  2,486,349 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 3,439,152  3,638,980 

หลังจากหาป 19  - 

รวม 5,669,619  6,125,329 

 

ภายใตเง่ือนไขของสัญญาเชาดําเนินงานบางราย ผูเชามีสิทธิเผื่อเลือกท่ีจะซื้อสินทรัพยท่ีเชา ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา 

ในการน้ีผูเชาตองจายเงินจํานวนหน่ึงเพื่อการค้ําประกันการใชสิทธิเผื่อเลือกซื้อดังกลาว 
 

(ค)  หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันบริษัทท่ีออกโดยธนาคารในประเทศบางแหงซึ่งสวนใหญ

ไดแกสัญญาเชากับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจํานวนเงินประมาณ 149 ลานบาท (2559: 129   ลานบาท) 
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32 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน            

ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2560 

ใหแก ผูถือหุน ในอัตรา 0.19 บาทตอหุน สําหรับจํานวนหุนท้ังหมด 596,492,874 หุน รวมเปนเงินจํานวน 113.3 

ลานบาท และการออกหุนสามัญจํานวน 600,000 หุน โดยบริษัทจะกําหนดราคาการใชสิทธิในภายหลัง 
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