
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท ภทัรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบ                           
งบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง                            
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัด 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อม่ันว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
(อรพินท์ สินถาวรกุล) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  9441 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2561 



บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
สินทรพัย์ หมายเหตุ 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4 91,833 214,792 

ลกูหนีค้่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนนิงาน 5 205,348 201,542 

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าการเงินทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 6 870,981 915,015 

ลกูหนีอ่ื้น 3, 7 508,749 466,624 

สินค้าคงเหลอื 112,288 92,161 

สินทรัพย์ทีถ่อืไว้เพ่ือขาย 3,409 742 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,762 22,555 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,797,370 1,913,431 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 6 1,224,864 1,281,358 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3 -                      -                    

อาคารและอุปกรณ์ 3, 8 9,491,392 9,686,506 

ทรัพย์สินรอการขาย 23,992 23,992 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,710 2,744 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 9 313,676 293,577 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,630 9,837 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,069,264 11,298,014 

รวมสินทรัพย์ 12,866,634 13,211,445 

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนีส้ินหมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 10.1 912,207 827,786 

เจ้าหนีก้ารค้า 3 159,250 223,123 

เจ้าหนีอ่ื้น 188,244 192,919 

หุน้กู้ทีถ่งึก าหนดไถถ่อนภายในหนึง่ปี 10.2 1,449,775 1,749,781 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 10.3 835,092 877,522 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,544,568 3,871,131 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 10.2 4,896,780 4,896,791 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10.3 1,121,109 1,198,262 

เงินรับลว่งหนา้เพ่ือสิทธกิารซือ้เผ่ือเลอืกและเงินประกนัการเช่า 167,622 178,279 

ค่าเช่ารับลว่งหนา้ 165,497 151,509 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 54,654 53,365 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 6,405,662 6,478,206 

รวมหนีส้ิน 9,950,230 10,349,337 

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน 646,200 646,200 

   ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 596,493 596,493 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 645,118 645,118 

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้

       ทนุส ารองตามกฎหมาย 64,620 64,620 

   ยังไม่ได้จัดสรร 1,610,173 1,555,877 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,916,404 2,862,108 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,866,634 13,211,445 

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ข้อมูลท่ัวไป 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
3 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 ลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
6 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 
7 ลูกหน้ีอื่น 
8 อาคารและอุปกรณ์ 
9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
10 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
11 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
12 ส่วนงานด าเนินงาน 
13 ภาษีเงินได้ 
14 ก าไรต่อหุ้น 
15 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
16 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
17 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 252/6 อาคารส านักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2539 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 10.00) ซึ่งเป็น
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปแบบการให้เช่าทรัพย์สิน
กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)        
เรื่อง-การรายงานทางการเงินระหว่างกาล-รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ     
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่-31-ธันวาคม-2560-           
งบการเงินน้ีมิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลที่
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว ดังน้ัน
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับกา รถือปฏิบัติใน              
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นกรณีที่บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ทุกฉบับมาถือ
ปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท  
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดท า  
งบการเงินระหว่างกาลก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจ านวนที่รับรู้และช่วงเวลาที่ 
รับรู้ โดยรายได้จะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วันที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของ 
รายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกับการรับรู้รายได้ ดังต่อไปน้ี  
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการ 
 โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง 
 อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
 

บริษัทได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 15 
เป็นครั้งแรกต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท ในงวดแรกที่
ถือปฏิบัต ิ

 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท -ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ 
การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวน
เงินที่เก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้  
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยส าคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบาย
การบัญชีของบริษัท และแหล่งข้อมูลส าคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ่งถือปฏิบัติเช่นเดียวกันในการ
จัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี  
 ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

 อย่างเดียวกัน 
 ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ

 สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
 ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่                       

 ไม่สามารถสังเกตได)้ 
 

หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ าสุดทีมี่นัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัท หากบริษัท
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการใน
การตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับผู้บริหารส าคัญและกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังน้ี  
 

ชื่อกิจกำร/บุคคล ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
ผู้บริหารส าคัญ  ไทย บุคคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบ

การวางแผน สั่งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ีรวมถึง
กรรมการของบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท ผู้บริหารบริษัท  
4 รายแรก และผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย  ต่อ
จากกรรมการผู้จัดการบริษัท  (ไม่ว่า
จะท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ไทย ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัท และ 
    มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 

ไทย ถือหุ้นร้อยละ 8.89 ในบริษัท และ 
    มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ-0.39-และ 
มีกรรมการร่วมกัน 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 
                    รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
รายได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าเบี้ยประกันจ่าย อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 
 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคัญกับผู้บริหารส าคัญและกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 มีดังน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงาน 11,057  10,365 
รายได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน  2,067  2,034 
ค่าเบี้ยประกันจ่าย 21,909  20,860 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ  
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันผลประโยชน์ 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,299  6,978 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 693  698 
รวม 7,992  7,676 
 

ยอดคงเหลือที่ส าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า    
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 44,326  45,067 
    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน)    
   (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจ านวน 4.1 ล้านบาท) -  - 
    
    



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน    
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 133,000  133,487 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 61,617  52,454 
    

เจ้าหนี้การค้า - ค่าเบี้ยประกันภยัค้างจ่าย    
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 2,085  4,064 

 

4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ  135  133 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  5,182  80,353 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  86,516  134,306 
รวม  91,833  214,792 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เป็นสกุลเงินบาท 
 

5 ลูกหน้ีค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 210,348  205,222 
ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี 72,412  73,732 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (77,412)  (77,412) 
สุทธิ 205,348  201,542 
    

 2561  2560 
 (พันบาท) 
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม -  - 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน วิเคราะห์แยกตามอายุหน้ีที่ค้างช าระได้ดังน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีปกติ    
     ยังไม่ครบก าหนดช าระ 120,323  134,282 
     เกินวันครบก าหนดช าระ:    
         น้อยกว่า 3 เดือน 83,238  63,965 

3 - 6 เดือน 1,036  793 
            6 - 12 เดือน 180  255 

เกินกว่า 12 เดือน 5,571  5,927 
รวมลูกหน้ีปกติ 210,348  205,222 
ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี 72,412  73,732 
รวมลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 282,760  278,954 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (77,412)  (77,412) 
สุทธิ 205,348  201,542 
 

โดยปกติระยะเวลาในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทคือ 30 วัน 
 

ลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เป็นสกุล
เงินบาท 
 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  
 ที่ถึงก าหนดช าระ  ที่ถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหนึ่งป ี  เกินหนึง่ปีแต่ไม่เกินห้าป ี  รวม 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้ปกต ิ  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 900,586  945,927  1,345,541  1,410,974  2,246,127  2,356,901 
หัก  ดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถือเปน็รายได้ (86,281)  (89,544)  (115,129)  (124,680)  (201,410)  (214,224) 
รวมลูกหนี้ปกต ิ 814,305  856,383  1,230,412  1,286,294  2,044,717  2,142,677 
ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี ้ 105,908  108,476  -  -  105,908  108,476 
รวมลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 920,213  964,859  1,230,412  1,286,294  2,150,625  2,251,153 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (49,232)  (49,844)  (5,548)  (4,936)  (54,780)  (54,780) 
สุทธิ 870,981  915,015  1,224,864  1,281,358  2,095,845  2,196,373 
 

  2561  2560 
  (พันบาท) 
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  -  - 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน วิเคราะห์แยกตามอายุหน้ีที่ค้างช าระได้ดังน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีปกติ    
     ยังไม่ครบก าหนดช าระ 2,198,632  2,304,237 
     เกินวันครบก าหนดช าระ:    
      น้อยกว่า 3 เดือน 
            3 - 6 เดือน 

18,481 
1,781 

 24,381 
2,269 

            6 - 12 เดือน 2,311  3,919 
เกินกว่า 12 เดือน 24,922  22,095 

รวมลูกหน้ีปกติ 2,246,127  2,356,901 
ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี 105,908  108,476 
รวมลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,352,035  2,465,377 
หัก  ดอกเบี้ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (201,410)  (214,224) 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (54,780)  (54,780) 
สุทธิ 2,095,845  2,196,373 
 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โดยปกติระยะเวลาในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทคือ 30 วัน 
 

ลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงินทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เป็นสกุลเงิน
บาท 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบัน
ของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินมีดังน้ี 
 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
 ผลรวมของ 

เงินลงทุน 
ขั้นต้น 

ตามสัญญาเช่า
การเงิน 

 มูลค่าปัจจุบันของ 
จ านวนเงินขั้นต่ า 
ที่ลูกหน้ีต้องจ่าย 
ตามสัญญาเช่า

การเงิน 

 ผลรวมของ 
เงินลงทุน
ขั้นต้น 

ตามสัญญาเช่า
การเงิน 

 มูลค่าปัจจุบันของ 
จ านวนเงินขั้นต่ า 
ที่ลูกหน้ีต้องจ่าย 
ตามสัญญาเช่า

การเงิน 
 (พันบาท) 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,006,494  920,213  1,054,403  964,859 
ที่ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี        
     แต่ไม่เกินห้าปี 1,345,541  1,230,412  1,410,974  1,286,294 
รวม 2,352,035  2,150,625  2,465,377  2,251,153 
หัก ดอกเบีย้ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (201,410)    (214,224)   
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น 
   ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสุทธิ  

 
2,150,625 

    
2,251,153 

  

 
7 ลูกหน้ีอื่น  

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (พันบาท) 
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า      
   - กิจการที่เก่ียวข้องกัน  3 44,326  45,067 
   - กิจการอื่น   56,170  55,236 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   216,524  173,761 
ค่าใช้จ่าย  38,264  41,009 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร   116,949  117,214 
ลูกหน้ีอื่น ๆ   136,154  133,975 
รวม   608,387  566,262 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (99,638)  (99,638) 
สุทธิ  508,749  466,624 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  2561  2560 
  (พันบาท) 
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  -  - 

 

8 อำคำรและอุปกรณ ์
 

การซื้อ, จ าหน่าย และโอนอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังน้ี 
 

 2561  2560 
     การโอนเข้า      การโอนเข้า 
   การจ าหน่าย   (โอนออก)    การจ าหน่าย   (โอนออก) 
 การซื้อ  - มูลค่าสุทธิ  - มูลค่าสุทธิ  การซื้อ  - มูลค่าสุทธิ  - มูลค่าสุทธิ 
 - ราคาทุน  ทางบัญชี  ทางบัญชี  - ราคาทุน  ทางบัญชี  ทางบัญชี 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า            
ด าเนินงาน (ส่วนใหญ่เป็น
ยานพาหนะ) 

 
577,145 

  
- 

  
(359,106) 

2  
489,313 

  
- 

  
(643,200) 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ            
เครื่องใช้ส านักงาน 153  -  -  178  (1)  - 

ยานพาหนะ -  -  -  -  (685)  - 
รวม 577,298  -  (359,106)  489,491  (686)  (643,200) 

 

9 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีดังน้ี  
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 327,108  305,562 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (13,432)  (11,985) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 313,676  293,577 
 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดังน้ี 
 

 ณ วันที่  บันทึกเป็น  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  (รายจ่าย) / รายได้ใน  31 มีนำคม 
 2561  ก าไรหรือขาดทุน  2561 
   (หมายเหตุ 13)   

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า 112,399  6,567  118,966 
ยอดขาดทุนยกไป 89,790  13,765  103,555 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 46,366  -  46,366 
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 1,239  -  1,239 
รายได้ค้างช าระเกินกว่าสามเดือนที่หยุดรับรู้ 25,463  1,499  26,962 
เงินรับล่วงหน้าเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 15,604  (543)  15,061 
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเงินลงทุน      
   และอสังหาริมทรัพย์รอการขาย 4,028  -  4,028 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 

 
10,673 

  
258 

  
10,931 

รวม 305,562  21,546  327,108 
      

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างระหว่างการรับรู้รายได้ของสัญญาเช่า      
   ด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน (9,294)  (1,314)  (10,608) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุด (2,691)  (133)  (2,824) 
รวม (11,985)  (1,447)  (13,432) 

สุทธิ 293,577  20,099  313,676 

 
 
 

 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่  

 บันทึกเป็น  
(รายจ่าย) / รายได้ใน 

  
ณ วันที่  

 1 มกรำคม 2560  ก าไรหรือขาดทุน  31 มีนำคม 2560 
   (หมายเหตุ 13)   
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า 103,380  581  103,961 
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 52,759    14,365  67,124 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 43,682  -  43,682 
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 1,205  -  1,205 
รายได้ค้างช าระเกินกว่าสามเดือนที่หยุดรับรู้ 18,997  2,488  21,485 
เงินรับล่วงหน้าเผื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือก 14,558  682  15,240 
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเงินลงทุน      
   และอสังหาริมทรัพย์รอการขาย 4,028  -  4,028 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงาน 

 
9,945 

  
265 

  
10,210 

รวม 248,554  18,381  266,935 
      
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ผลต่างระหว่างการรับรู้รายได้ของสัญญาเช่า      
   ด าเนินงานและการเงิน (8,335)  (292)  (8,627) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารชุด (2,153)  (132)  (2,285) 
รวม (10,488)  (424)  (10,912) 
      

สุทธิ 238,066  17,957  256,023 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีจ านวน 248.0 ล้านบาท  (31 ธันวาคม 2560 : 213.0 ล้านบาท)                  
เป็นผลมาจากเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งเข้าเง่ือนไขในการน ามาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นในการค านวณ                       
ภาษีเงินได้ ผู้บริหารท าการประเมินประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต และบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้              
รอการตัดบัญชีจ านวน 103.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 89.8 ล้านบาท) เน่ืองจากผู้บริหารพิจารณาแล้ว มีความ
เป็นไปได้ที่ก าไรทางภาษีในอนาคตส่วนหน่ึงจะมีเพียงพอที่จะน าขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ีบริษัทยัง
ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของขาดทุนสะสมทางภาษีในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
จ านวนเงิน 144.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 123.2 ล้านบาท)  
  



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 

10.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน - ไม่มีหลักประกัน    
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 165,000  280,000 
ตั๋วแลกเงิน 750,000  550,000 
หัก ส่วนลดของตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ตัดจ าหน่าย (2,793)  (2,214) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 912,207  827,786 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่ออื่น ๆ และภาระผูกพัน (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น
ประเภทตั๋วแลกเงิน) กับธนาคารในประเทศหลายแห่งในวงเงินรวมประมาณ 2,300 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 
2,300 ล้านบาท) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นตามตลาดเงิน (เอ็ม เอ็ม อาร์) ณ วันที่เกิดรายการ โดย  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 1,979 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2560: 1,871 ล้านบาท) 
 

10.2 หุ้นกู ้
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน - ตามมูลค่าที่ตราไว้ 6,350,000  6,650,000 
หัก  ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ที่ยังไม่ตัดจ าหน่าย (3,445)  (3,428) 
 6,346,555  6,646,572 
หัก  ส่วนที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี     
    (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ที่ยังไม่ตัดจ าหน่าย) (1,449,775)  (1,749,781) 
หุ้นกู้ - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 4,896,780  4,896,791 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจ าหน่ายแก่นักลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที ่15 พฤษภาคม 2557 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี 
 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 22 เมษายน 2558 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 450,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 450 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี 5 เดือน 27 วัน ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 19 เมษายน และ 19 ตุลาคม ของทุกปี 
 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 มกราคม 2562 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.62 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 23 มกราคม และ 23 กรกฎาคม ของทุกปี 
 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 24 กันยายน 2558 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 กันยายน 2562 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.86  ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 24 มีนาคม และ 24 กันยายน ของทุกปี 
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วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 25 มกราคม 2559 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 มกราคม 2563 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.49 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 25 มกราคม และ 25 กรกฎาคม ของทุกปี 

 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 5 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.63 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคม ของทุกปี 

 
 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 200,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 200 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 7 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 3.05 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 สิงหาคม ของทุกปี 
 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.24 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 17 สิงหาคม ของทุกปี 
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วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 28 กันยายน 2559 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กันยายน 2563 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.60 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 28 มีนาคม และ 28 กันยายน ของทุกปี 
 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 700,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 700 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 2 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.56 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และ 16 สิงหาคม ของทุกป ี
 
วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน 4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.76 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และ 3 สิงหาคม ของทุกปี 

 

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่  18 ตุลาคม 2560 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน  2 ปี 11 เดือน 18 วัน ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 6 ตุลาคม 2563  
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.43 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 6 เมษายน และ 6 ตุลาคม ของทุกปี 
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วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท 
อายุและวันครบก าหนดไถ่ถอน  4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 2.43 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และ 23 สิงหาคม ของทุกป ี
 

ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น 

 

10.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ไม่มีหลักประกัน 1,956,201  2,075,784 
หัก  ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (835,092)  (877,522) 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 1,121,109  1,198,262 
 

ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหน่ึง ในวงเงิน 500 ล้านบาท โดยเม่ือ 
วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่  ทยอย
ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี จะครบก าหนดช าระคืนงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2561  
 

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหน่ึง ในวงเงิน 350 ล้านบาท โดยเม่ือ  
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทยอย
ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี จะครบก าหนดช าระคืนงวดสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2561 
 

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหน่ึง ในวงเงิน 500 ล้านบาท โดยเม่ือ  
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทยอย
ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี จะครบก าหนดช าระคืนงวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2562 
 

ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารสองแห่ง ในวงเงิน 500 ล้านบาท โดย เม่ือ
วันที่ 27 มกราคม 2560 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทยอย
ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี จะครบก าหนดช าระคืนงวดสุดท้ายในเดือนมกราคม 2563 
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ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารสองแห่ง ในวงเงิน 150 ล้านบาท โดยเม่ือวันที่ 
30 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทยอยครบ
ก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี จะครบก าหนดช าระคืนงวดสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2563 
 

ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหน่ึง ในวงเงิน 350 ล้านบาท โดยเม่ือ
วันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่  ทยอย
ครบก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี จะครบก าหนดช าระคืนงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2563 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหน่ึง ในวงเงิน 500 ล้านบาท โดยเม่ือ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มวงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
ทยอยครบก าหนดช าระคืนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี จะครบก าหนดช าระคืนงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2564 
 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 ได้ดังน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  3,197,074  3,455,089 
ครบก าหนดหลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 6,017,889  5,895,230 
ครบก าหนดเกินห้าปี -  199,823 
รวม 9,214,963  9,550,142 
 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เป็นสกุลเงินบาท 
 

11 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

บริษัทมีใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปของใบส าคัญแสดงสิทธิดังน้ี 
 

ชื่อใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1 (PL-W1) 

จัดสรรขายให้ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

จ านวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน 49,707,730 หน่วย 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาเสนอขาย : 0.00 บาทต่อหน่วย 
จ านวนที่จัดสรร/ขายได้ : 49,707,319  หน่วย 
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : 15 มิถุนายน 2558 
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 15 มิถุนายน 2561 
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ : 3 ป ี
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 3.962 บาท ต่อหุ้น 
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่อหน่วย : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1.01 หุ้น 
ระยะเวลาใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

ดังกลา่วได้ในวันท าการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและ
ธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะสามารถ
ใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังจากใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีทุนที่ออกและช าระแล้วจากการใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
(PL-W1) จ านวน 120 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจ านวน 121 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 121 บาท  ท าให้ทุนที่ช าระแล้วของ
บริษัทเพิ่มขึ้น 121 บาท  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PL-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 49,707,198 
หน่วย 
 

12 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน  
 

 ยำนพำหนะทำงบก  อ่ืน ๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

   วันที ่31 มีนาคม 

 
2561 

  
2560 

  
2561 

  
2560 

  
2561 

  
2560 

 (พันบาท) 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 578,621  614,909  96,273  81,323  674,894  696,232 
รายได้รวม 578,621  614,909  96,273  81,323  674,894  696,232 
ก าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 129,013  139,898  26,263  25,964  155,276  165,862 

            
สินทรัพย์ตามส่วนงานที่ 
รายงาน ณ วันที่   
31 มีนาคม/ 31 ธันวาคม 9,769,079  9,996,419  2,038,051  2,078,583 

 

11,807,130  12,075,002 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2561  2560 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไรขั้นต้นจากส่วนงานท่ีรายงาน  155,276  165,862 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน  (121,079)  (127,473) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  34,197  38,389 

 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 11,807,130  12,075,002 
จ านวนที่ไม่ได้ปันส่วน 1,059,504  1,136,443 
สินทรัพย์รวม 12,866,634  13,211,445 

 

13 ภำษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด      

   สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม หมายเหตุ  2561  2560 

   (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบัน    -  - 
   -  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชั่วคราว    9  (20,099)  (17,957) 
รวมรำยได้ภำษีเงินได้   (20,099)  (17,957) 

 
 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงส าหรับงวด    

   สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   34,197    38,389 
        

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.0  6,839  20.0  7,678 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี    141    275 
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี   (18)    (15) 
รายจ่ายที่มีสิทธิหักภาษีได้เพิ่มขึ้น   (48,277)    (36,296) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   21,216    10,401 

รวม (59.0)  (20,099)  (47.0)  (17,957) 

 
14 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับ
งวดท่ีเป็นส่วนของผู้ถือของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
แสดงการค านวณดังน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 54,296  56,346 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 596,493  596,493 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.09  0.09 
 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด แสดงการค านวณดังน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 54,296  56,346 

ก ำไรส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) 54,296  56,346 

จ านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 596,493  596,493 
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น 320  5,595 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ปรับลด) 596,813  602,088 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.09  0.09 
 

15 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน 
 

การก าหนดมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เจ้าหน้ีการค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียง
กับราคาตามบัญชี เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาตาม
บัญชี  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เน่ืองจากอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวจะเปล่ียนแปลงตามอัตราตลาด 
 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับหน้ีสินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ดังต่อไปน้ี 
 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 (ล้านบาท) 
    
31 มีนำคม 2561    
หุ้นกู้ 6,350  6,406 
เงินกู้ระยะยาว 1,956  1,872 
    

31 ธันวำคม 2560    
หุ้นกู้ 6,650  6,698 
เงินกู้ระยะยาว 2,076  1,974 

 

16 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 
 

(ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
   (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 9,390  8,532 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 6,915  5,893 
รวม 16,305  14,425 

 

(ข) ภาระผูกพันจากสินทรัพย์ให้เช่า  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าขั้นต่ ารายปีจากสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่า
ด าเนินงานที่จะได้รับในอนาคตมีดังน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 2,194,972  2,230,448 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 3,381,424  3,439,152 
หลังจากห้าปี 28  19 
รวม 5,576,424  5,669,619 



บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาเช่าด าเนินงานบางราย ผู้เช่ามีสิทธิเผื่อเลือกที่จะซื้อสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า  
ในการนี้ผู้เช่าต้องจ่ายเงินจ านวนหน่ึงเพื่อการค้ าประกันการใช้สิทธิเผื่อเลือกซื้อดังกล่าว 

 
(ค)  หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 

 
ณ วันที ่31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันบริษัทที่ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่
สัญญาเช่ากับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจ านวนเงินประมาณ 156 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 149 ล้านบาท) 

 
17 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สุทธิและผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น ส าหรับจ านวนหุ้นทั้งหมด 596,492,874 
หุ้น รวมเป็นเงินจ านวน 113.3 ล้านบาท นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจดทะเบียนลดทุนหุ้นสามัญจ านวน 6 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 6 บาท และมีมติอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญจ านวน 600,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 600,000 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และ  
8 พฤษภาคม 2561 ตามล าดับ 
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