บริษทั นวลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ ว)

1. ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท นวลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
7845/2536 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2538 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107538000738
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 16 -16/1 ซอยเกษมสันต 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการดานสินเชื่อแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในรูปแบบของสัญญาเชาซื้อและ
สัญญาเชาทางการเงิน
บริษัทยอย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการเชา ใหเชา รับจํานํา แลกเปลี่ยน ซื้อขายซึ่งรถยนต พรอมทั้งประกอบกิจการ
ประมูลเพื่อขายสินคาตามวัตถุประสงคทั้งหมดใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สวนราชการ และองคกรของรัฐ
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหวางกาล โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูล
เพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด เพื่อใหขอมูลนั้นเปนปจจุบันดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
ดังนั้นการใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
2.2 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ. ศ.2547 และแสดงรายการตาม
ประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน
พ.ศ. 2552 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนํา
เสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
2.3 งบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
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-23. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 บริษัทยอย เปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงและ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย
งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
3.2 งบการเงินรวมไดรวมรายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในอัตรารอยละดังตอไปนี้
อัตรารอยละของการถือหุน
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท

2553

2552

99.99

99.99

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทกิจการ

ไทย

ใหบริการเชารถ รับจํานํา แลกเปลี่ยน ซื้อ

เซอรวิสเซส จํากัด

ขายรถยนตและบริหารจัดการและการบริการ

จัดเก็บรายไดคาเชาและผลประโยชน
บริษัท นวจามิกร จํากัด

99.99

99.99

ไทย

ใหบริการรับจํานําทรัพยสิน (ยังไมเริ่ม
ดําเนินพาณิชยกิจ)

- รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยสิ้นสุดวันเดียวกับของบริษัท นวลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
- เนื่องจากอัตราสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด และบริษัท นวจามิกร จํากัด ไมมี
สาระสําคัญ ดังนั้นในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ จึงคํานวณเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเสมือนหนึ่งถือหุน 100%
3.3 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน
3.4 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดตัดออกในขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวมแลว
4. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2552 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ดังนี้
วันที่มีผลบังคับใช
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล

1 มกราคม 2555

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

1 มกราคม 2554

ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2554

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลว เห็นวามาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินในปที่เริ่มถือปฏิบัติ
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-35. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน และกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทยอย โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน
หรือมีกรรมการรวมกัน และรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนผูถือหุนและกรรมการของบริษัทฯ ยอดคงเหลือและรายการ
ระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย และบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นเปนรายการปกติทางการคาทั่วไป
จึงเปนรายการที่เกี่ยวของกันที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยรายการดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
เปนธรรมและสมเหตุสมผลแลว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ลักษณะความสัมพันธ 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
บริษัท คาร เน็ตเวิรค เซอรวิส จํากัด
ผูถือหุนรายใหญบริษัทดังกลาว
3,602,171.61
4,018,819.14
เปนบิดาของกรรมการบริษัทฯ
3,602,171.61
4,018,819.14
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
บริษัท เอกสหกรุป จํากัด
กรรมการรวมกัน
951,128.12
1,084,006.13
951,128.12
1,084,006.13
ลูกหนี้เงินใหกูยืมเงินระยะสั้น
บริษัท สยามนิสสัน อินเตอรเทรด จํากัด
กรรมการรวมกัน
ยกมาตนงวด
1,137,048.53 10,034,023.63
1,137,048.53 10,034,023.63
รับชําระระหวางงวด
(1,137,048.53) (8,896,975.10) (1,137,048.53) (8,896,975.10)
ยอดปลายงวด
1,137,048.53
1,137,048.53
ตั๋วเงินจายการคา-บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัทยอย
479,964.00
คาใชจายคางจาย
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัทยอย
4,000,000.00
3,788,149.53
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
นายพรชัย กุลตั้งวัฒนา
ผูถือหุน
ยกมาตนงวด
16,192,237.54 35,995,053.57 16,192,237.54 35,995,053.57
จายชําระระหวางงวด
(14,797,362.00) (19,802,816.03) (14,797,362.00) (19,802,816.03)
ยอดปลายงวด
1,394,875.54 16,192,237.54
1,394,875.54 16,192,237.54
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัทยอย
ยกมาตนงวด
19,000,000.00
8,000,000.00
เงินกูยืมระหวางงวด
5,000,000.00
26,000,000.00
จายชําระระหวางงวด
(15,000,000.00)
ยอดปลายงวด
24,000,000.00 19,000,000.00
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
บริษัท นวจามิกร จํากัด
ยกมาตนงวด
เงินกูยืมระหวางงวด
จายชําระระหวางงวด
ยอดปลายงวด
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ลักษณะความสัมพันธ 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
บริษัทยอย
9,874,000.00
9,880,000.00
(19,754,000.00)
24,000,000.00 19,000,000.00

บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินจากบุคคล และกิจการที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นในระหวางงวดในอัตราตลาด
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ทําสัญญา อายุของสัญญาเชา จํานวนเงินวางประกันการเชาและชนิดของทรัพยสินที่ใหเชา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 1.14 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
ชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม กําหนดใหมีการจายชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 13.00 ตอป ในไตรมาส1 ป 2553 ไดรับชําระ
คืนเงินใหกูดังกลาวแลวทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันทั้งจํานวน เปนการทํา
สัญญากูยืมจากผูถือหุนรายยอยของบริษัทฯ มีดอกเบี้ยรอยละ 9.00 ตอป และ 7.00 - 7.50 ตอป ตามลําดับ กําหนดชําระคืนเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยภายใน 3 เดือน โดยปลอดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย เปนเงินกูยืมในรูปสัญญากูเงิน มีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.75 - 1.00 และ 1.00 - 1.75 ตอป ตามลําดับ กําหนดจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย ภายใน 12 เดือน
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายที่ 1 นางมุยเอ็ง แซตั้ง
ผูถือหุน
ยกมาตนงวด
11,103,759.97 19,225,602.02 11,103,759.97 19,225,602.02
จายชําระระหวางงวด
(8,308,177.00) (8,121,842.05) (8,308,177.00) (8,121,842.05)
ยอดปลายงวด
2,795,582.97 11,103,759.97
2,795,582.97 11,103,759.97
รายที่ 2 นางสมฤดี กาญจนวิเศษศรี
ผูถือหุน
ยกมาตนงวด
18,434,634.19 24,887,145.17 18,434,634.19 24,887,145.17
จายชําระระหวางงวด
(6,588,794.67) (6,452,510.98) (6,588,794.67) (6,452,510.98)
ยอดปลายงวด
11,845,839.52 18,434,634.19 11,845,839.52 18,434,634.19
รวม
14,641,422.49 29,538,394.16 14,641,422.49 29,538,394.16
หัก เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ที่ครบกําหนด 1 ป
(14,641,422.49) (29,538,394.16) (14,641,422.49) (29,538,394.16)
คงเหลือ
-
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-5รายที่ 1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน2.8 ลานบาท และ 11.10 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมจากผูถือหุน
รายยอยของบริษัทฯ วงเงิน 40 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยกําหนดจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายใน
15 เดือน โดยจายชําระทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน งวดที่ 1-14 เดือนละ 2.83 ลานบาท งวดสุดทายชําระสวนที่เหลือทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 9 ตอป และปลอดภาระค้ําประกัน
รายที่ 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 6.06 ลานบาท และ 9.59 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมจากบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญของวงเงิน 23 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยกําหนดจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายใน 1 ป 8 เดือน
นับจากวันที่เบิกเงินกูงวดแรกโดยจายชําระทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน งวดที่ 1-19 จายชําระงวดละ 1.23 ลานบาท งวดที่ 20 จายชําระ 1.25
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.25 ตอปและปลอดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 2.64 ลานบาท และ 4.18 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมจากบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญของวงเงิน 10 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยกําหนดจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายใน 1 ป 8 เดือน
นับจากวันที่เบิกเงินกู งวดแรกโดยจายชําระทุกวันที่ 24 ของทุกเดือน งวดที่ 1-19 จายชําระงวดละ 0.54 ลานบาท งวดที่ 20 จายชําระ
0.56 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.25 ตอป และปลอดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 3.14 ลานบาท และ 4.67 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมจาก
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ วงเงิน 10 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุน หมุนเวียนของบริษัทฯโดยกําหนดจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
ภายใน 20 เดือน โดยจายชําระทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน งวดที่ 1-19 จายชําระงวดละ 0.54 ลานบาท งวดสุดทายชําระสวนที่เหลือทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.25 ตอป และปลอดภาระค้ําประกัน
6.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท
บริษัท คาร เน็ตเวิรค เซอรวิส จํากัด
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
บริษัท เอกสหกรุป จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท สยามนิสสัน อินเตอรเทรด จํากัด
รายไดอื่น - คาบริการ
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด
คาใชจายในการบริหารจัดการ
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด
คาเชารถ
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีบุคคลที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2552
106,496.35

189,772.26

106,496.35

189,772.26

กรรมการรวมกัน

23,506.11

35,311.91

23,506.11

35,311.91

กรรมการรวมกัน

16,199.04

303,354.26

16,199.04

606,421.71

บริษัทยอย

-

-

151,500.00

151,500.00

บริษัทยอย

-

-

3,300,000.00

2,200,000.00

บริษัทยอย

-

-

991,668.24

1,033,299.07

บริษัทยอย

-

-

54,965.74

43,023.98

-

-

ดอกเบี้ยจาย
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท นวจามิกร จํากัด

-
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37,884.80

-6ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชารถยนตกับบริษัทยอย จํานวน 19 คัน และ 15 คัน เพื่อใชในการดําเนินงาน
โดยสัญญาเชามีอายุ 2 ป อัตราคาเชาปละประมาณ 4.00 ลานบาท และ 3.46 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทฯ ทําสัญญาจางบริหารคุณภาพลูกหนี้ และบริหารลูกหนี้โครงการพิเศษกับบริษัทยอย มีกําหนดระยะเวลา 2 ป เริ่มตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีอัตราคาบริการตามที่ตกลงกันรวมกันแตไมเกิน 3.00 ลานบาท ตอไตรมาส
6.3 รายการซื้อขายสินทรัพยระหวางกัน
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 มีนาคม 2552

มูลคาการขายสินทรัพย
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัทยอย

-

บริษัทยอย

-

-

-

782,503.50

-

11,277,576.38

มูลคาซื้อสินทรัพย
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอรวิสเซส จํากัด

1,286,055.40

บริษัทฯ ขายรถยนตยึดคืนจากลูกหนี้การคาของบริษัทฯ ใหกับบริษัทยอยในระหวางงวด ตามราคาทุน สวนราคาซื้อใชตามราคาที่ประมูล
7. ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ-สุ ทธิ
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด สวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป ชําระภายในหนึ่งป ชําระเกินกวาหนึ่งป
แตไมเกินหาป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อกอนวันที่ 1 มกราคม 2552
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายไดและคานายหนารอตัดบัญชี

แตไมเกินหาป

228,766,046.50

134,558,355.49

281,060,957.42

203,727,835.92

(23,721,506.00)

(7,583,653.08) (32,747,032.58)

(13,001,375.10)

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(8,195,682.95)

(3,920,560.91)

(7,788,475.11)

(4,823,093.39)

สุทธิ

196,848,857.55

123,054,141.50

240,525,449.73

185,903,367.43

340,713,755.32

717,212,133.55

323,004,565.32

711,615,638.61

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายไดและคานายหนารอตัดบัญชี

(100,289,952.86) (120,922,349.31) (98,110,947.31) (124,210,142.87)

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(10,862,650.09)

(46,641,399.55) (15,897,987.09)

(18,379,126.32)

สุทธิ

229,561,152.37

549,648,384.69

208,995,630.92

569,026,369.42

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

426,410,009.92

672,702,526.19

449,521,080.65

754,929,736.85
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-7ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
ยอดลูกหนี้หลัง

ยอดลูกหนี้ที่ใชใน

อัตรารอยละ

จํานวน

หักดอกเบี้ยที่ยัง

การคํานวณคาเผื่อ

ของคาเผื่อ

คาเผื่อหนี้

สัญญา

ไมถือเปนรายได

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ยังไมถึงกําหนดชําระ

3,742

535,617,594.82

100,438,111.72 1 (หลังหักหลักประกัน)

1,005,811.41

คางชําระ 1 งวด

1,162

182,286,629.61

40,487,469.46 1 (หลังหักหลักประกัน)

404,874.67

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด

958

164,521,609.02

39,743,078.23 2 (หลังหักหลักประกัน)

794,861.72

คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด

91

18,261,967.17

5,465,886.08 20(หลังหักหลักประกัน)

1,093,177.25

คางชําระมากกวา 6 งวดถึง 12 งวด

88

23,815,918.57

17,231,968.17 50(กอนหักหลักประกัน)

11,920,960.16

คางชําระมากกวา 12 งวด

43

11,869,330.86

11,931,845.72 100(กอนหักหลักประกัน) 11,900,588.30

6,084

936,373,050.05

รวม

215,298,359.38

27,120,273.51

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

18.88

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(1)

27,120,292.39

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการปรับโครงสรางหนี้
ยังไมถึงกําหนดชําระ

55

คางชําระ 1 งวด

-

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด
คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด
คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม

6

-

คางชําระมากกวา 6 งวดถึง 12 งวด

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)

2,987,372.34
-

2
63

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

12,165,423.06

72,323.36
15,225,118.76

5,989,985.64 1 (หลังหักหลักประกัน)

59,899.77

-

1 (หลังหักหลักประกัน)

-

-

2 (หลังหักหลักประกัน)

-

-

20(หลังหักหลักประกัน)

-

72,323.36 50(กอนหักหลักประกัน)
-

36,161.68

100(กอนหักหลักประกัน)

-

6,062,309.00

96,061.45
737,634.55
833,696.00
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
ยอดลูกหนี้หลัง

ยอดลูกหนี้ที่ใชใน

อัตรารอยละ

จํานวน

หักดอกเบี้ยที่ยัง

การคํานวณคาเผื่อ

ของคาเผื่อ

คาเผื่อหนี้

สัญญา

ไมถือเปนรายได

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเปลี่ยนสัญญาใหม
ยังไมถึงกําหนดชําระ

190

39,613,654.56

8,121,207.55 1 (หลังหักหลักประกัน)

81,212.12

คางชําระ 1 งวด

101

23,155,993.68

7,059,467.42 1 (หลังหักหลักประกัน)

70,594.66

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด

190

110,135,189.18

37,488,388.52 2 (หลังหักหลักประกัน)

749,767.94

คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด

33

13,774,902.10

4,925,335.83 20(หลังหักหลักประกัน)

966,397.53

คางชําระมากกวา 6 งวดถึง 12 งวด

16

6,962,028.22

8,907,143.89 50(กอนหักหลักประกัน)

3,876,468.17

9

8,147,822.13

8,233,207.03 100(กอนหักหลักประกัน)

8,147,822.13

539

201,789,589.87

คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม

74,734,750.24

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

27,774,042.56

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(3)
รวม(1)+(2)+(3)
คานายหนารอตัดจาย
รวมทั้งหมด

13,892,262.55

41,666,305.11
6,686

1,153,387,758.68

-

15,345,070.88

6,686

1,168,732,829.56

296,095,418.62

69,620,293.50

296,095,418.62

69,620,293.50
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-9(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดลูกหนี้หลัง

ยอดลูกหนี้ที่ใชใน

อัตรารอยละ

จํานวน

หักดอกเบี้ยที่ยัง

การคํานวณคาเผื่อ

ของคาเผื่อ

คาเผื่อหนี้

สัญญา

ไมถือเปนรายได

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ยังไมถึงกําหนดชําระ

3,837

564,373,123.35

62,492,867.92 1 (หลังหักหลักประกัน)

624,928.97

คางชําระ 1 งวด

1,242

203,447,512.01

27,983,941.77 1 (หลังหักหลักประกัน)

279,839.50

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด

957

175,744,931.34

27,820,994.08 2 (หลังหักหลักประกัน)

556,419.86

คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด

108

21,235,893.00

4,776,128.45 20(หลังหักหลักประกัน)

955,225.67

คางชําระมากกวา 6 งวดถึง 12 งวด

104

28,993,858.08

28,993,858.08 50(กอนหักหลักประกัน)

14,496,929.04

25

7,449,272.06

6,273

1,001,244,589.84

คางชําระมากกวา 12 งวด
รวม

7,449,272.06 100(กอนหักหลักประกัน)
159,517,062.36

7,449,272.06
24,362,615.10

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

49.80

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(1)

24,362,664.90

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการปรับโครงสรางหนี้
ยังไมถึงกําหนดชําระ

14

6,540,706.57

2

1,039,276.74

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด

71

18,938,207.76

คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด

2

86,932.71

89

26,605,123.78

คางชําระ 1 งวด

รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(2)

11,933.80 1 (หลังหักหลักประกัน)
-

119.34

1 (หลังหักหลักประกัน)

-

4,897,039.46 2 (หลังหักหลักประกัน)
-

97,940.87

20(หลังหักหลักประกัน)

-

4,908,973.26

98,060.21
773,785.22
871,845.43
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- 10 (หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดลูกหนี้หลัง

ยอดลูกหนี้ที่ใชใน

อัตรารอยละ

จํานวน

หักดอกเบี้ยที่ยัง

การคํานวณคาเผื่อ

ของคาเผื่อ

คาเผื่อหนี้

สัญญา

ไมถือเปนรายได

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเปลี่ยนสัญญาใหม
ยังไมถึงกําหนดชําระ

191

38,385,533.15

6,112,053.82 1 (หลังหักหลักประกัน)

61,120.52

คางชําระ 1 งวด

121

86,653,217.95

21,001,586.83 1 (หลังหักหลักประกัน)

210,015.87

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด

174

57,331,757.15

14,037,790.57 2 (หลังหักหลักประกัน)

280,755.85

คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด

31

12,663,298.48

3,579,807.31 20(หลังหักหลักประกัน)

715,961.44

คางชําระมากกวา 6 งวดถึง 12 งวด

15

4,799,784.85

4,799,784.85 50(กอนหักหลักประกัน)

2,399,892.42

คางชําระเกินกวา 12 เดือนขึ้นไป

8

7,549,614.38

7,549,614.38 100(กอนหักหลักประกัน)

7,549,614.38

540

207,383,205.96

รวม

57,080,637.76

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

10,436,811.19

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(3)
รวม(1)+(2)+(3)
คานายหนารอตัดจาย

21,654,171.67
6,902
-

รวมทั้งหมด

11,217,360.48

6,902

1,235,232,919.58

221,506,673.38

16,106,579.92
1,251,339,499.50

46,888,682.00

221,506,673.38

46,888,682.00

ในป 2552 สัญญาที่ปรับปรุงใหม จํานวน 92 ราย จํานวนเงินรวม 82.68 ลานบาท มีการปรับเงื่อนไขการชําระหนี้สัญญาใหม
ซึ่งจํานวนหนี้รอยละ 39-51 ของมูลหนี้ตามสัญญาผอนชําระคางวดในจํานวนคงที่ โดยมีคางวดนอยกวาสัญญาเดิม สวนคางวดที่เหลือ
รอยละ 49-61 ใหชําระงวดสุดทาย

บริษัท ฯ ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญใชเกณฑตามจํานวนงวดคางชําระโดยยึดเนื้อหาคางวดตาม

สัญญาเดิมซึ่งผอนชําระคางวดเทากันทุกงวดในจํานวนคางวดที่มากกวาสัญญาใหม
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- 11 บริษัทฯ มีนโยบายการปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้เชาซื้อที่มีปญหาการจายชําระหนี้ โดยการทําสัญญาขยายระยะเวลาในการชําระ
คางวดออกไปหรือโดยการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาใหม ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2549 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหนี้ที่มีปญหาของ
บริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑในการพิจารณาปรับลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางใหม โดยจะปรับลดในอัตราเพิ่ม
ขึ้นตามจํานวนงวดที่คางชําระนอยลง ซึ่ง ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้ รายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยตั้งไวของลูกหนี้ดังกลาว
จะโอนเปนคาเผื่อหนี้สงสัยตามเดิม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาปรับลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมภายหลัง หากลูกหนี้มีการจายชําระ
คางวดตามสัญญาใหมติดตอกันเกินกวา 3 งวด แตอยางใดก็ตาม ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทฯ ยังไมมีการกลับรายการตามมติดังกลาวแตอยางใด รายละเอียดการกลับรายการ ดังนี้
สภาพบัญชีลูกหนี้
กรณีที่

กอนปรับโครงสราง

หลังปรับโครงสราง

คาเผื่อที่ปรับลดลง

( ณ สิ้นไตรมาสที่พิจารณา)
1

คางชําระ 7-12 งวดเดือน

คางชําระ 2-3 งวดเดือน

(กลับรายการ) ในอัตราไมเกินรอยละ 25

2

คางชําระ 7-12 งวดเดือน

คางชําระ 1 งวดเดือน

(กลับรายการ) ในอัตราไมเกินรอยละ 50

3

คางชําระ 7-12 งวดเดือน

ไมคางชําระคางวด

(กลับรายการ) ในอัตราไมเกินรอยละ 100

4

คางชําระ 4-6 งวดเดือน

คางชําระ 2-3 งวดเดือน

(กลับรายการ) ในอัตราไมเกินรอยละ 25

5

คางชําระ 4-6 งวดเดือน

คางชําระ 1 งวดเดือน

(กลับรายการ) ในอัตราไมเกินรอยละ 50

6

คางชําระ 4-6 งวดเดือน

ไมคางชําระคางวด

(กลับรายการ) ในอัตราไมเกินรอยละ 100

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรายยอยจากการปรับโครงสรางหนี้ คงเหลือ
จํานวน 63 ราย และ 89 ราย จํานวนเงิน 16.06 ลานบาท และ 26.61 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรายยอยจากการเปลี่ยนสัญญาใหม คงเหลือ
จํานวน 539 ราย และ 540 ราย จํานวนเงิน 205.60 ลานบาท และ 207.38 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดนําลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได)
จํานวนเงินรวมประมาณ 360.36 ลานบาท และ 415.03 ลานบาท ตามลําดับไปเปนหลักประกันหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตามหมายเหตุ 21
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- 12 8. ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าทางการเงิน-สุ ทธิ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

สวนที่ถึงกําหนด

สวนที่ถึงกําหนด

สวนที่ถึงกําหนด

สวนที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป

ชําระเกินกวาหนึ่งป

ชําระภายในหนึ่งป

ชําระเกินกวาหนึ่งป

17,517,349.77

12,512,938.59

19,165,215.77

16,510,777.70

(1,460,044.53)

(621,483.14)

(1,951,989.48)

(888,837.06)

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(509,660.00)

(487,625.00)

(433,510.00)

(549,695.00)

สุทธิ

15,547,645.24

11,403,830.45

16,779,716.29

15,072,245.64

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได
และคานายหนารอตัดจาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
ยอดลูกหนี้หลัง

ยอดลูกหนี้ที่ใชใน

อัตรารอยละ

จํานวน

หักดอกเบี้ยที่ยัง

การคํานวณคาเผื่อ

ของคาเผื่อ

คาเผื่อหนี้

สัญญา

ไมถือเปนรายได

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ยังไมถึงกําหนดชําระ

29

10,091,629.65

คางชําระ 1 งวด

26

12,996,189.11

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด

2

1,204,806.78

คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด

3

1,308,604.47

คางชําระมากกวา 6 งวดถึง 12 งวด

1

2,389,188.29

1,982,646.23

991,323.12

61

27,990,418.30

2,314,275.01

997,276.20

รวม

67,950.55 1 (หลังหักหลักประกัน)
-

1 (หลังหักหลักประกัน)

263,678.23 2 (หลังหักหลักประกัน)
-

20(หลังหักหลักประกัน)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

รวมทั้งหมด

5,273.57
-

-

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คานายหนารอการตัดจาย

679.51

997,276.20
61

38,374.81
28,028,793.11

2,314,275.01
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997,276.20

- 13 (หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดลูกหนี้หลัง

ยอดลูกหนี้ที่ใชใน

อัตรารอยละ

จํานวน

หักดอกเบี้ยที่ยัง

การคํานวณคาเผื่อ

ของคาเผื่อ

คาเผื่อหนี้

สัญญา

ไมถือเปนรายได

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ยังไมถึงกําหนดชําระ

10

3,073,701.16

-

1 (หลังหักหลักประกัน)

-

คางชําระ 1 งวด

40

20,397,534.58

-

1 (หลังหักหลักประกัน)

-

คางชําระมากกวา 1 งวดถึง 3 งวด

9

6,000,718.18

คางชําระมากกวา 3 งวดถึง 6 งวด

2

953,724.30

คางชําระมากกวา 6 งวดถึง 12 งวด

1

2,360,231.20

62

32,785,909.42

รวม

317,282.73 2 (หลังหักหลักประกัน)
-

6,345.66
-

20 (หลังหักหลักประกัน)

1,953,689.14 50 (กอนหักหลักประกัน)

976,844.58

2,270,971.87

983,190.24

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

14.76

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

983,205.00

คานายหนารอการตัดจาย
รวมทั้งหมด

62

49,257.51
32,835,166.93

2,270,971.87

983,205.00

9. คุณภาพของลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและสั ญญาเช่ าการเงิน
9.1 บริษัทฯ หยุดรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินเมื่อลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 4 งวดขึ้นไป (หรือ 3 งวดขึ้นไป
หากนับจํานวนงวดตามวิธีที่ธนาคารพาณิชยถือปฎิบัติ) เวนแตเมื่อมีขอบงชี้วาลูกหนี้รายนั้น ๆ จะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทฯ
จะหยุดรับรูรายไดจากลูกหนี้รายนั้นทันที การหยุดรับรูรายได ดังกลาว แตกตางจากวิธีปฏิบัติของสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย(ปจจุบันคือ สภาวิชาชีพบัญชี) ซึ่งกําหนดใหธุรกิจสินเชื่อเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer finance)
ควรหยุดรับรูรายได เมื่อลูกหนี้คา งชําระคางวดเกิน 3 งวดขึ้นไป เนื่องจากบริษัทฯ ไดพิจารณาจากประวัติการรับชําระหนี้จากลูกหนี้
ในอดีตและเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการติดตามลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และลูกหนี้ทางสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งพบวาลูกหนี้ที่
คางชําระไมเกิน 4 งวด สวนใหญอยูในชวงรอยละ 90 - 93 เปนลูกหนี้ที่ยังมีการจายชําระคางวดบางสวน และสามารถกลับมาชําระ
จนเปนบัญชีปกติได การใชเกณฑดังกลาวจึงเหมาะสมสําหรับสภาพลูกหนี้ของบริษัทฯ ดังนั้น ฝายบริหารพิจารณา และเห็นวาวิธี
ปฏิบัติของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
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- 14 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ยอดลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 งวด ที่บริษัทฯ ยังคงรับรูรายได และรายไดดอกเบี้ยที่รับรูจากลูกหนี้
ดังกลาว ซึ่งแตกตางจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ดังนี้
(หนวย : บาท)
ลูกหนี้ตาม

ลูกหนี้ตาม

สัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาการเงิน

รวม

ลูกหนี้- สุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายไดที่คา งชําระเกินกวา
3 งวด ที่บริษัทยังคงรับรูรายได

52,402,689.82

2,389,188.29

57,181,066.40

รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 งวด

19,614,188.98

115,159.79

19,844,508.56

9.2 วิธีการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยของบริษัทฯ แตกตางไปจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่กําหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย เรื่องการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจสินเชื่อ เพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer finance) วิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีดังกลาวกําหนดใหบริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด ขึ้นไป โดยไมนําหลัก
ประกันมาหักจากหนี้คงเหลือและพิจารณาการตั้งสํารองเปนการทั่วไป สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระนอยกวา 3 งวด อยางไรก็ตาม ในป 2552
และ 2551 บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงในอดีตจากชวง 3 ปที่ผานมามีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 85 และ 80 ตามลําดับ ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ดังนั้น ฝายบริหารจึงเห็น วาวิธีการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ นั้นมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
10. ลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ค้างรับ - สุ ทธิ
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ จําแนกตามอายุหนี้คางเกินกําหนดชําระ ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับแยกตามอายุหนี้ที่คางเกินกําหนดชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน

405,000.00

1,967,747.00

- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน

593,216.71

238,216.71

391.00

24,903.47

- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

10,184,934.17

10,315,681.19

รวม

11,183,541.88

12,546,548.37

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(10,383,908.88)

(10,533,908.88)

799,633.00

2,012,639.49

- มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน

สุทธิ
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- 15 11. ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น-สุ ทธิ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น

31 ธันวาคม 2552

95,955,288.27

104,025,288.27

1,370,987.73

1,438,586.67

รวม

97,326,276.00

105,463,874.94

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(66,205,288.26)

(66,238,037.56)

สุทธิ

31,120,987.74

39,225,837.38

เงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยเงินใหกูยืมระยะสั้นไดแก เงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
ประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 11.50 - 15.00 ตอป และสวนของเงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ตามหมายเหตุ 12
12. ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
(หนวย:บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553
เงินใหกูยืมระยะยาว
หัก เงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
เงินใหกูยืมระยะยาวครบกําหนดเกิน 1 ป

31 ธันวาคม 2552

1,137,048.53

1,994,198.45

(1,137,048.53)

(1,438,586.67)

-

555,611.78

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เงินใหกูยืมระยะยาว จํานวน 1.14 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมในรูปสัญญากูเงิน ระยะเวลา 3 ป โดยกําหนด
รับชําระทุกเดือนพรอมดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 15% ตอป
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- 16 13. สิ นค้ าคงเหลือ-สุ ทธิ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2553
ยานพาหนะเพื่อขาย
หัก คาเผื่อการดอยคาของยานพาหนะ
ยานพาหนะเพื่อขาย-สุทธิ

31 ธันวาคม 2552

17,208,664.48

6,293,074.77

(5,550.00)

(200,093.74)

17,203,114.48

6,092,981.03

14. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ -สุ ทธิ
ประกอบดวย

ลูกหนี้หยุดรับรูรายได
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้หยุดรับรูรายได
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ภาษีขายคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีขายคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดคางรับ
คาธรรมเนียมเงินกูยืมจากธนาคารจายลวงหนา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-คาธรรมเนียมเงินกูยืม
จากธนาคารจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
31 มีนาคม 2553
45,913,968.87
46,896,203.82
(45,701,676.58)
(46,099,118.52)
212,292.29
797,085.30
15,815,657.07
11,848,390.46
(15,815,657.07)
(11,848,390.46)
3,113,879.34
3,061,920.72
(806,641.12)
(721,681.72)
2,307,238.22
2,340,239.00
3,996,685.84
4,341,889.83
(3,687,337.55)
(3,961,292.24)
309,348.29
380,597.59
1,963,894.88
2,394,639.48
8,558,988.50
9,658,792.89
(500,000.00)
8,058,988.50
4,463,622.44
17,315,384.62

9,658,792.89
3,195,099.54
18,766,453.80

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
45,913,968.87
45,316,594.01
(45,701,676.58)
(44,519,508.71)
212,292.29
797,085.30
15,815,657.07
11,848,390.46
(15,815,657.07)
(11,848,390.46)
3,113,879.34
3,061,920.72
(806,641.12)
(721,681.72)
2,307,238.22
2,340,239.00
3,996,685.84
4,341,889.83
(3,687,337.55)
(3,961,292.24)
309,348.29
380,597.59
1,963,894.88
2,394,639.48
8,558,988.50
9,658,792.89
(500,000.00)
8,058,988.50
2,486,445.86
15,338,208.04

9,658,792.89
2,279,293.43
17,850,647.69
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- 17 15. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
วิธีราคาทุน
วิธีราคาทุน
เงินปนผล
เงินปนผล

ทุนชําระแลว

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

เซอรวิสเซส จํากัด

120,000,000

99.99

119,999,930.00

-

119,999,930.00

-

บริษัท นวจามิกร จํากัด

10,000,000

99.99

9,999,965.00

-

9,999,965.00

-

129,999,895.00

-

129,999,895.00

-

ชื่อบริษัท
บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท-

รวม

16. อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ
งบการเงินรวม
สวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
ตามสัญญาเชา
ตามสัญญาเชา
ราคาทุน :
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
โอนออก
วันที่ 31 มีนาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม :
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
จําหนาย
โอนออก
วันที่ 31 มีนาคม 2553
คาเผื่อดอยคาสะสม
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับงวด

วันที่ 31 มีนาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วันที่ 31 มีนาคม 2553

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

เครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน

(หนวย : บาท)
ยานพาหนะ

ยานพาหนะใหเชา

รวม

3,491,358.15
3,491,358.15

10,646,368.91
10,000.00
10,656,368.91

6,138,002.97
6,138,002.97

21,650,369.10
30,000.00
21,680,369.10

62,149.53
62,149.53

26,074,543.30
1,117,271.03
(5,671,812.35)
21,520,001.98

68,062,791.96
30,000.00
1,127,271.03
(5,671,812.35)
63,548,250.64

(1,980,285.01)
(86,088.28)
(2,066,373.29)

(5,882,823.40)
(422,206.17)
(6,305,029.57)

(4,019,480.76)
(213,118.31)
(4,232,599.07)

(14,512,463.14)
(805,848.11)
(15,318,311.25)

(62,147.53)
(62,147.53)

(8,252,719.88)
(915,134.67)
2,123,903.03
(7,043,951.52)

(34,709,919.72)
(2,442,395.54)
2,123,903.03
(35,028,412.23)

(136,036.95)
136,036.95
-

(136,036.95)
136,036.95
-

17,685,786.47
14,476,050.46

33,216,835.29
28,519,838.41

1,511,073.14
1,424,984.86

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

4,763,545.51
4,351,339.34

2,118,522.21
1,905,403.90

7,137,905.96
6,362,057.85

2.00
2.00

4,630,124.88
2,442,395.54
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- 18 งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร
ตามสัญญาเชา
ตามสัญญาเชา
ราคาทุน :
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
โอนออก
วันที่ 31 มีนาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม :
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
วันที่ 31 มีนาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วันที่ 31 มีนาคม 2553

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

(หนวย : บาท)

เครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

3,491,358.15
3,491,358.15

10,646,368.91
10,000.00
10,656,368.91

6,138,002.97
6,138,002.97

21,338,640.64
30,000.00
21,368,640.64

62,149.53
62,149.53

41,676,520.20
30,000.00
10,000.00
41,716,520.20

(1,980,285.01)
(86,088.28)
(2,066,373.29)

(5,882,823.40)
(422,206.17)
(6,305,029.57)

(4,019,480.76)
(213,118.31)
(4,232,599.07)

(14,419,456.02)
(790,899.91)
(15,210,355.93)

(62,147.53)
(62,147.53)

(26,364,192.72)
(1,512,312.67)
(27,876,505.39)

1,511,073.14
1,424,984.86

4,763,545.51
4,351,339.34

2,118,522.21
1,905,403.90

6,919,184.62
6,158,284.71

2.00
2.00

15,312,327.48
13,840,014.81

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

1,665,185.01
1,512,312.67

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีทรัพยสินซึ่งคิดคาเสื่อม
ราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูในราคาทุน จํานวน 9.97 ลานบาท และ 9.51 ลานบาท ตามลําดับ
17. ทรัพย์ สินรอการขาย-สุ ทธิ
ประกอบดวย

ที่ดิน อาคารชุด และรถยนตใหเชาซื้อยึดคืน
หัก คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553
31 ธันวาคม 2552
23,847,419.64
42,841,717.98
(4,429,109.80)
(8,601,727.13)
19,418,309.84
34,239,990.85

ลงชื่อ ………...……………………………………………………………………….........กรรมการตามอํานาจ

- 19 18. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -สุ ทธิ
งบการเงินรวม
(หนวย : บาท)
ยอดคงเหลือ

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่

โอนเขา

ยอดคงเหลือ

(ออก)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

31 มีนาคม 2553

โปรแกรมคอมพิวเตอร

9,875,826.45

1,540,000.00

งานระหวางติดตั้ง

2,010,000.00

595,500.00

(595,500.00)

2,010,000.00

รวม

11,885,826.45

2,135,500.00

(595,500.00)

13,425,826.45

(2,445,254.43)

(261,345.88)

หัก คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ

-

-

9,440,572.02

11,415,826.45

(2,706,600.31)
10,719,226.14

คาตัดจําหนายที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

276,378.81

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

261,345.88
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย : บาท)
ยอดคงเหลือ

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่

โอนเขา

ยอดคงเหลือ

(ออก)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

31 มีนาคม 2553

โปรแกรมคอมพิวเตอร

9,837,826.45

1,540,000.00

งานระหวางติดตั้ง

2,010,000.00

595,500.00

(595,500.00)

2,010,000.00

รวม

11,847,826.45

2,135,500.00

(595,500.00)

13,387,826.45

(2,439,177.51)

(260,688.42)

หัก คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ

-

-

9,408,648.94

11,377,826.45

(2,699,865.93)
10,687,960.52

คาตัดจําหนายที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

275,688.42

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

260,688.42

19. เงินฝากธนาคารที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยนําเงินฝากประจํา จํานวน 3.54 ลานบาท และ 3.46
ลานบาท ตามลําดับ วางค้ําประกันศาล เพื่อการฟองรองดําเนินคดีกับลูกหนี้ของบริษัทฯ จํานวน 0.20 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการไฟฟา จํานวน
0.02 ลานบาท เพื่อค้ําประกันไปรษณีย และจํานวน 0.10 ลานบาท เพื่อค้ําประกันหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 34.1
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- 20 20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
20.1 เงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทั้งสิ้นจํานวน 50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
อางอิงตามราคาตลาด (MOR) วงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 30 ลานบาท ค้ําประกันโดยการโอนสิทธิ์ตามสัญญาเชาซื้อ ตามหมายเหตุ 7 และ
วงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 10 ลานบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและหองชุดจํานวน 6 หองชุด ตามหมายเหตุ 17
20.2 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง จํานวน 72 ลานบาท และ 77
ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินกูยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใชเงิน ประเภทอายุ 1- 3 เดือน จากวงเงินกูหมุนเวียน ทบทวนวงเงินทุก 1 ป มีอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดอางอิงตามราคา (MLR/MMR) โดยเงินกูระยะสั้น สวนหนึ่งจํานวน 22 ลานบาทและ 37 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยการ
จดจํานองที่ดินและหองชุดจํานวน 6 หองชุด ตามหมายเหตุ 17
21. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
เงินกูยืมระยะยาว
วงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไข
ธนาคารแหงที่หนึ่ง
วงเงินที่ 1
100.00
MLR
15,000,000.00
28,600,000.00 ชําระ 30 งวดๆละ 3.4 ลานบาท
วงเงินที่ 2
150.00
MLR
10,000,000.00 ชําระ 30 งวด งวดละ 10 ลานบาท
ธนาคารแหงที่สอง
100.00
7.25
53,200,000.00
61,600,000.00 ชําระคืนภายใน 3 ป นับจากวันทําสัญญา
แบงชําระ 36 งวดๆ ละ 2.8 ลานบาท
ธนาคารแหงที่สาม
300.00
MLR
130,000,000.00
160,000,000.00 ชําระคืนภายใน 3 ป นับจากวันทําสัญญา
แบงชําระ 30 งวดๆละ 10 ลานบาท
รวม
198,200,000.00
260,200,000.00
(168,600,000.00) (192,200,000.00)
หัก เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
คงเหลือ
29,600,000.00
68,000,000.00

ราคาตามบัญชีตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
260,200,000.00
710,200,000.00
90,000,000.00
(62,000,000.00) (540,000,000.00)
198,200,000.00
260,200,000.00

21.1 เงินกูยืมจากธนาคารแหงที่หนึ่งวงเงินที่ 1 ค้ําประกันโดยการโอนสิทธิตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน ตามหมายเหตุ 7 และ 8
21.2 เงินกูยืมจากธนาคารแหงที่หนึ่งวงเงินที่ 1, แหงที่สองและแหงที่สาม ค้ําประกันโดยการโอนสิทธิตามสัญญาเชาซื้อ ตามหมายเหตุ 7
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- 21 22. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
ประกอบดวย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
- ครบกําหนดไมเกิน 1 ป
- ครบกําหนด 1-5 ป
รวมหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาทางการเงิน
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หัก สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552
1,548,030.96
1,701,175.45
1,056,741.64
1,365,155.02
2,604,772.60
3,066,330.47
(226,999.83)
(288,556.63)
2,377,772.77
2,777,773.84
(1,376,606.61)
(1,502,351.92)
1,001,166.16
1,275,421.92

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินในอุปกรณสํานักงานกับบริษัทแหงหนึ่ง
จํานวน 14 ฉบับ และ 14 ฉบับ ตามลําดับ จายชําระปละ 1.87 ลานบาท และ 2.84 ลานบาท ตามลําดับ เปนเวลา 48 เดือน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ
ในการเลือกซื้อเมื่อสิ้นสุดสัญญา
23. เงินปันผลและสํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะตองจัดสรรสํารอง ("สํารองตามกฎหมาย")
อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได
24. หุ้นสามัญซื้อคืน/สํ ารองหุ้นสามัญซื้อคืน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 มีมติใหซื้อหุนสามัญซื้อคืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีโครงการซื้อหุนสามัญคืนไมเกิน 75 ลานหุน โดย
วงเงินสูงสุดไมเกิน 40 ลานบาท กําหนดระยะเวลาในการซื้อสามัญหุนคืนตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2552 ซึ่งหลักเกณฑ
ในการกําหนดราคาหุนสามัญที่จะซื้อคืนเปนไปตามขอตกลงของตลาดหลัดทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายการจําหนายหุนสามัญซื้อคืน
พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 3 ป
ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส.สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 ไดกําหนดใหบริษัทฯ ที่มีการซื้อหุนคืนตองมีกําไร
สะสมไมนอยกวามูลคาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํากําไรสะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตอง
มีจํานวนไมนอยกวาหุนซื้อคืน เพื่อใหสอดคลองกับบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งพิจารณาประเด็นการซื้อหุนคืนเพื่อ
บริหารการเงินตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
25. รายได้ จากการให้ เช่ า
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทยอยทําสัญญาใหเชารถยนต จํานวน 1 สัญญา และ 204 สัญญา
ตามลําดับ ซึ่งมีอายุ 1 - 2 ป โดยมีรายไดจากการใหเชาสําหรับระยะเวลาดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม
2553
2552
ระยะเวลาที่ไมเกิน 1 ป
405,000.00
1,308.41
ระยะเวลาที่เกิน 1 ป
รวม
405,000.00
1,308.41
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- 22 26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะงาน
รายการคาใชจายตามลักษณะงานที่สําคัญ ไดแก
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2553

2552

2553

2552

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน

9,991,562.99

13,361,527.71

6,334,369.48

7,768,350.37

คาตอบแทนกรรมการ

2,013,500.00

2,016,500.00

2,013,500.00

2,016,500.00

คาตอบแทนผูบริหาร

4,978,383.97

3,803,662.47

4,978,383.97

3,803,662.47

คาเสื่อมราคาและคาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจาย

2,703,083.96

6,151,733.67

1,773,001.09

3,261,506.31

33,354,900.42

10,384,221.55

33,354,900.42

10,384,221.55

ขาดทุนจากการขายทรัพยสินรอการขาย

3,228,623.79

4,188,360.66

3,292,785.71

5,003,027.25

คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค

3,122,572.30

2,882,223.13

1,820,663.70

2,133,608.16

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

27. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการในฐานะผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารเปนคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะผูบริหาร
และใหแกผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการหรือผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความ
รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายนั้นขึ้นไปหรือเทียบเทา
28. ต้ นทุนทางการเงิน

ประกอบดวย

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2553
5,726,170.74

ดอกเบี้ยจาย
คาธรรมเนียมเงินกูยืม

12,000.00

2552

2553

14,925,882.38
-

5,781,136.48

2552
15,006,791.16

12,000.00

-

คาธรรมเนียมเงินกูยืมตัดจาย

1,185,527.37

1,886,437.00

1,185,527.37

1,886,437.00

รวมตนทุนทางการเงิน

6,923,698.11

16,812,319.38

6,978,663.85

16,893,228.16
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บริษัทฯ มีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ บันทึกเปนคาใชจาย ยอดคงเหลือ
1 มกราคม 2553 (รายได) ในงบกําไรขาดทุน 31 มีนาคม 2553
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
เงินรับลวงหนาจากผูเชาเพื่อสิทธิการซื้อ
เผื่อเลือกของสัญญาเชาทางการเงิน
รวมทรัพยสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
- หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลแตกตางชั่วคราวของการรับรูคานายหนารอการตัดบัญชี
ผลแตกตางชั่วคราวของการรับรูรายไดตามสัญญาเชาการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

28,064,086.65
2,251,271.00

5,085,266.66
(1,142,328.54)

33,149,353.31
1,108,942.46

891,700.89
31,207,058.54

(56,816.65)
3,886,121.47

834,884.24
35,093,180.01

4,812,466.41
4,103,747.99

(966,604.99)
(846,307.83)

3,845,861.42
3,257,440.16

8,916,214.40
22,290,844.14

(1,812,912.82)
2,073,208.65

7,103,301.58
27,989,878.43
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ บันทึกเปนคาใชจาย ยอดคงเหลือ
1 มกราคม 2553 (รายได) ในงบกําไรขาดทุน 31 มีนาคม 2553
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
เงินรับลวงหนาจากผูเชาเพื่อสิทธิการซื้อ
เผื่อเลือกของสัญญาเชาทางการเงิน
รวมทรัพยสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
- หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลแตกตางชั่วคราวของการรับรูคานายหนารอการตัดบัญชี
ผลแตกตางชั่วคราวของการรับรูรายไดตามสัญญาเชาการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

27,992,621.64
2,150,431.78

5,085,266.66
(1,043,154.33)

33,077,888.30
1,107,277.45

891,700.89
31,034,754.31

(56,816.65)
3,985,295.68

834,884.24
35,020,049.99

4,812,466.41
4,103,747.99
8,916,214.40
22,118,539.91

(966,604.99)
(846,307.83)
(1,812,912.82)
2,172,382.86

3,845,861.42
3,257,440.16
7,103,301.58
27,916,748.41
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2552

2553

2553

2552

- คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการ

428,988.03

3,531,064.75

515,254.64

3,525,016.04

(6,272,922.79)

(3,029,556.02)

(6,272,922.79)

(3,029,556.02)

(5,843,934.76)

501,508.73

(5,757,668.15)

495,460.02

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผล
แตกตางชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ

คาใชจายภาษีเงินไดตามบัญชี

การกระทบยอดระหวางคาใชจายภาษีเงินไดตามที่คาดไวกับคาใชจายภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจริง มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2553
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได(รอยละ)
คาใชจายภาษีเงินไดตามที่คาดไว

(24,445,459.82)
25

2552
(2,708,933.82)
25

2553
(23,179,355.59)
25

2552
2,105,588.75
25

(6,111,364.96)

(677,233.46)

(5,794,838.90)

526,397.19

(7,561,856.53)

992,550.90

(7,661,030.74)

(30,937.17)

474,714.29

(976,760.86)

474,714.29

(976,760.86)

(7,087,142.24)

(661,443.42)

(7,186,316.45)

(481,300.84)

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี-สุทธิ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 475 (พ.ศ.2551) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 กําหนดใหลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30
เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกินสามรอยลานบาท สําหรับบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไท
เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องตอกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มใชสิทธิ
ประโยชนดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ป 2551 การคํานวณดังกลาวทําใหเกิด“ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได”
ในการกระทบยอดขางตน
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2553

2552
495,460.02

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด

(22,118,539.00) (16,023,694.68) (22,118,539.91)

(16,023,694.68)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสิ้นงวด

28,292,288.49

19,239,441.99

28,391,462.70

19,053,250.70

428,987.53

3,717,256.04

515,254.64

3,525,016.04

(170,076.37)

(248,376.20)

(57,715.15)

(76,167.36)

258,911.16

3,468,879.84

457,539.49

3,448,848.68

รวม
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

501,508.73

2553
(5,757,668.15)

คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

(5,744,761.96)

2552

30. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
การกระทบยอดระหวางกําไร(ขาดทุน)ตอหุนแสดงไดดังนี้

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ

หัก หุนสามัญซื้อคืน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนที่เปนของผูถือหุนภายนอก

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ

หัก หุนสามัญซื้อคืน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนที่เปนของผูถือหุนภายนอก

งบการเงินรวม
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ถวงน้ําหนัก
2553
2552
2553
2552
พันบาท
พันบาท
พันหุน
พันหุน
(17,483)
(2,047)
750,000
750,000
(10,256)
(17,483)
(2,047)
739,744
750,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ถวงน้ําหนัก
2553
2552
2553
2552
พันบาท
พันบาท
พันหุน
พันหุน
(16,118)
2,587
750,000
750,000
(10,256)
(16,118)
2,587
739,744
750,000

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

2553
บาท

2552
บาท

(0.024) (0.003)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

2553
บาท

2552
บาท

(0.022) 0.003
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31. การแก้ ไขข้ อผิดพลาด งบการเงินปี 2551
ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระในป 2551 บริษัทฯ ไดตรวจสอบและพบวาสํารองหนี้สูญในปกอนจํานวน 44.46 ลานบาท
ไมมีสิทธิถือเปนคาใชจายทางภาษีไดอีก จึงตัดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดของสํารองหนี้สูญดังกลาว จํานวน 11.12 ลานบาทออกจากบัญชี บันทึก
เปนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน
ตอมาระหวางเดือนเมษายน 2552 กอนที่จะนําสงภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทฯ ตรวจพบวาสํารองหนี้สูญจํานวนดังกลาวสวนหนึ่งถือเปน
คาใชจายทางภาษีไดในป 2551 ทั้งนี้เนื่องจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรายหนึ่งจํานวน 24.40 ลานบาท ที่ไดตั้งสํารองหนี้สูญทั้งจํานวนกอนป 2551
นั้นเปนลูกหนี้ที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551โดยบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้จํานวน
3.85 ลานบาท ดังนั้นสํารองหนี้สูญดังกลาวจํานวน 20.55 ลานบาท จึงถือเปนคาใชจายทางภาษีได นอกจากนี้ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนหนึ่ง
จํานวน 20.06 ลานบาท ซึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาและบริษัทไดติดตามหนี้ถึงที่สุดแลวที่ยังไมหมดอายุความจึงถือเปนคาใชจายทางภาษีได
ในป 2551 จึงมีผลทําใหในป 2551 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายบันทึกสูงไป จํานวน 10.19 ลานบาท และคาภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงไปดวย
จํานวนเดียวกัน
ในไตรมาสที่ 2 ป 2552 บริษัทฯ จึงไดปรับปรุงรายการดังกลาวยอนหลังตั้งแตป 2551 บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลงจํานวน
10.19 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงดวยจํานวนเดียวกัน ทําใหกําไรสุทธหลังภาษีเพิ่มขึ้น จํานวน 10.19 ลานบาท หนี้สินลดลงและ
กําไรสะสมเพิ่มขึ้นดวยจํานวนเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

32. การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
32.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน และประจํา อายุไมเกิน 3 เดือน ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

883,070.00

787,209.00

853,070.00

748,300.00

58,377,640.95

16,373,188.05

33,480,878.89

10,537,844.17

59,260,710.95

17,160,397.05

34,333,948.89

11,286,144.17
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สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2553

2552

32.2 รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
32.2.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินโอนไปเปน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(ลูกหนี้บังคับคดีและลูกหนี้ตามคําพิพากษา)

3,937,109.86

17,750,333.67

3,937,109.86

17,750,333.67

32.2.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินรับโอนจาก
ทรัพยสินรอการขาย เนื่องจากลูกหนี้ปดบัญชี

3,231,353.10

-

3,231,353.10

-

32.2.3 ทรัพยสินรอการขายรับโอนมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
และสัญญาเชาการเงิน

22,263,074.36

35,288,596.00

22,263,074.36

35,288,596.00

916,725.70

745,251.15

916,725.70

745,251.15

32.2.4 ทรัพยสินรอการขายรับโอนมาจากสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(ลูกหนี้บังคับคดี)
32.2.5 ซื้ออุปกรณภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

-

134,000.00

-

134,000.00

-

10,678,484.52

-

-

-

-

32.2.6 ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับเพิ่มขึ้นจากการขาย
ยานพาหนะใหกับบริษัทอื่น
32.2.7 ยานพาหนะเพื่อใหเชาเพิ่มขึ้นจากการรับโอนมาจาก
ยานพาหนะที่มีไวเพื่อขาย

1,117,271.03

-
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- 28 (หนวย : พันบาท)

33. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงานตามงบการเงินรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

รายไดจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดจากสัญญาเชาทางการเงิน
รายไดจากการใหเชา
รายไดคาบริหารจัดการ
รายไดจากธุรกิจประมูลรถยนตเพื่อจําหนาย
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
ตนทุนการใหเชา
ตนทุนธุรกิจประมูลรถยนตใชแลวเพื่อจําหนาย
คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สินทรัพยที่ใชในสวนงาน
สินทรัพยสวนกลาง
สินทรัพยรวม

ธุรกิจใหเชาซื้อและ
เชาการเงิน
2553
2552
36,511
55,980
564
1,231
1,187
2,600
6,472
6,490
(27,580)
(36,918)
(33,355)
(10,384)
(6,978)
(16,893)
7,061
481
(16,118)
2,587
13,840
19,968
1,409,577 2,005,918
1,423,417 2,025,886

ธุรกิจใหเชา
2553
1,397
3,000
625
60
74
(2,104)
(504)
(3,803)
(99)
(1,354)
15,305
64,739
80,044

2552
1,033
4,059
46
2,008
(11,490)
(578)
180
(4,742)
47,992
45,894
93,886

ธุรกิจรับจํานํา
2553
(13)
(13)
6
9,983
9,989

2552
-

รายการระหวางกัน
2553
(992)
(3,000)
(55)
(1,219)
5,213
55
-
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2552
(1,033)
(1,926)
(44)
(2,159)
1,484
3,704
81
(73)
(173,924)

รวม
2553
36,511
564
405
625
1,192
5,327
(2,104)
(504)
(26,183)
(33,355)
(6,923)
6,962
(17,483)
29,151
1,484,299
1,513,450

2552
55,980
1,231
2,133
2,602
6,339
(10,006)
(33,792)
(10,384)
(16,812)
661
(2,048)
67,887
1,877,888
1,945,775

- 29 34. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
34.1 นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฎในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยยังมีภาระผูกพันอื่นดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร

0.32

0.32

0.21

0.21

เงินเบิกเกินบัญชี (ยังไมไดใช)

50.00

50.00

50.00

50.00

สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยในรูปของหนังสือค้ําประกันจากธนาคารตามงบการเงินรวมสวนใหญค้ําประกันโดยบัญชี
เงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 19
34.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ซอฟตแวรระบบเชาซื้อและระบบบัญชีกับบริษัทแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 13.90 ลานบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คงเหลือมูลคาตามสัญญาเปนจํานวนเงิน 2.19 ลานบาท และ 2.78 ลานบาท ตามลําดับ
34.3 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารกับบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนสํานักงานโดยสัญญาเชามีอายุ 9 เดือน ถึง 10 ป
ซึ่งมีภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาแตละชวงดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553
ระยะเวลาที่ไมเกิน 1 ป

4,356,755.32

ระยะเวลาที่เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

7,289,000.00

4,287,206.32
-

31 ธันวาคม 2552

3,000,755.32

2,160,000.00

7,220,000.00

7,200,000.00

35. เครื่องมือทางการเงิน
- ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดังกลาวเกิดจากการที่ลูกคาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการกําหนด
นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในการปลอยสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว

โดยการจัดใหมีระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติวงเงิน การพิจารณาความ

สามารถในการชําระหนี้ของลูกคา การเรียกบุคคลค้ําประกันและเงินประกันการเชา ตลอดจนการกําหนดนโยบายการเก็บเงินและเรงรัดหนี้สินที่
เขมงวดทุกรูปแบบ
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไวในงบดุล
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากรายไดของบริษัทฯ มาจากสัญญาเชาซื้อ
และสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งแตละสัญญาจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ทําสัญญารอยละ 14.00 - 20.00 ตอป (Effective rate) ขณะที่ตนทุนหลัก
ของบริษัทฯ ประกอบดวย ดอกเบี้ยและคาใชจายในการกูยืม ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 - 9.00 ตอป ดังนั้นหากเกิดสภาวะความผันผวนของ
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน โดยเฉพาะในสวน ของเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็จะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
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- 30 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญที่มีความเสี่ยงดานราคาและ
ดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2553
อัตราดอกเบี้ย(ชวง)
ไมมีดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวม
(รอยละ)
- สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
14,343,181.41
752,722.50
44,164,807.04
59,260,710.95
0.25 - 0.50%
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
1,099,112,536.11
1,099,112,536.11 14.00 - 20.00%
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
26,951,255.69
26,951,255.69 14.00 - 20.00%
ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้น
29,519,419.84
29,519,419.84 11.50 - 15.00%
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
3,861,527.37
3,861,527.37
1.50%
รวม
14,343,181.41 1,160,197,461.51
44,164,807.04 1,218,705,449.96
- หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
รวม

-

1,394,875.54
14,641,422.49
16,036,298.03

72,000,000.00
198,200,000.00
270,200,000.00

73,394,875.54
212,841,422.49
286,236,298.03

6.125 - 9.00%
5.85 - 9.00%

(หนวย : บาท)

ไมมีดอกเบี้ย
- สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะยาว
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
รวม
- หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

8,034,517.70
752,722.50
1,204,450,817.50
31,851,961.93
40,362,885.91
555,611.78
3,782,000.00
8,034,517.70 1,281,755,999.62
-

16,192,237.54
16,192,237.54

รวม

40,504,372.48
49,291,612.68
1,204,450,817.50
31,851,961.93
40,362,885.91
555,611.78
3,782,000.00
40,504,372.48 1,330,294,889.80
77,000,000.00
289,738,394.16
366,738,394.16

93,192,237.54
289,738,394.16
382,930,631.70

อัตราดอกเบี้ย(ชวง)
(รอยละ)
0.25 - 0.50%
12.00 - 18.00%
12.00 - 18.00%
11.50 - 15.00%
11.50 - 15.00%
1.50%

6.10 - 9.00%
5.85 - 9.00%
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- 31 (หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย(ชวง)

31 มีนาคม 2553
ไมมีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

รวม

(รอยละ)

- สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

14,164,216.36

-

20,169,732.53

34,333,948.89

0.25 - 0.50%

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

-

1,099,112,536.11

-

1,099,112,536.11

14.00 - 20.00%

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

-

26,951,255.69

-

26,951,255.69

14.00 - 20.00%

ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้น

-

29,519,419.84

-

29,519,419.84

11.50 - 15.00%

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
รวม

3,539,527.37
14,164,216.36 1,159,122,739.01

3,539,527.37
20,169,732.53 1,193,456,687.90

1.50%

- หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น

-

1,394,875.54

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย

-

24,000,000.00

เงินกูยืมระยะยาว
รวม

-

14,641,422.49
40,036,298.03

72,000,000.00
198,200,000.00
270,200,000.00

73,394,875.54

6.125 - 9.000%

24,000,000.00

0.75 - 1.00%

212,841,422.49
310,236,298.03

5.85 - 9.00%
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย(ชวง)

31 ธันวาคม 2552
ไมมีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

รวม

(รอยละ)

- สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7,926,357.18

-

3,737,943.01

11,664,300.19

0.25 - 0.50%

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

-

1,204,450,817.50

-

1,204,450,817.50

12.00 - 18.00%

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

-

31,851,961.93

-

31,851,961.93

12.00 - 18.00%

ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้น

-

40,362,885.91

-

40,362,885.91

11.50 - 15.00%

ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะยาว

-

555,611.78

-

555,611.78

11.50 - 15.00%

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
รวม

3,672,000.00
7,926,357.18 1,280,893,277.12

3,672,000.00
3,737,943.01 1,292,557,577.31

1.50%

- หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น

-

16,192,237.54

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย

-

19,000,000.00

เงินกูยืมระยะยาว
รวม

-

35,192,237.54

77,000,000.00
289,738,394.16
366,738,394.16

93,192,237.54

6.10 - 9.00%

19,000,000.00

1.00 - 1.75%

289,738,394.16
401,930,631.70

5.85 - 9.00%
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- 32 - ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯ พึ่งพาเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อเปนแหลงเงินทุนดังนั้นบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากสถาบันการเงินที่ใหบริษัทฯ กูยืมเงินไมให
กูตออายุวงเงินกู บริษัทฯ จึงกูยืมเงินระยะสั้นแบบเผื่อเรียก (At Call) เทาที่จําเปนและพยายามสํารองวงเงินสินเชื่อที่มีอยูกับสถาบันการเงินตาง ๆ
ไวสําหรับใชในกรณีฉุกเฉินเทาที่จะเปนไปได
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีโครงสรางเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระเกินกวาหนึ่งป
รวมเงินกูยืมทั้งสิ้น

เงินกูยืมระยะสั้น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป
รวมเงินกูยืมทั้งสิ้น

31 มีนาคม 2553
ลานบาท
รอยละ
73.40
25.64

31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
รอยละ
93.19
24.34

183.24
256.64

64.02
89.66

221.74
314.93

57.90
82.24

29.60
286.24

10.34
100.00

68.00
382.93

17.76
100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
31 มีนาคม 2553
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
97.39
31.39
112.19
27.91
183.24
59.07
221.74
55.17
280.63
90.46
333.93
83.08
29.60
9.54
68.00
16.92
310.23
100.00
401.93
100.00

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทไมมีรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ
- มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินประเภทหมุนเวียน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมและ
เงินลงทุน เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้การคาที่แสดงในงบดุลมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากเปนสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับทองตลาด สวนหนี้สินทางการเงินระยะยาวไดแก เงินกูยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัท ฯ คํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราตลาดของเงินกูยืมระยะยาวซึ่งต่ํากวา
มูลคาตามบัญชี ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามูลคาตามบัญชีแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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- 33 36. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5-12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนปที่ทํางาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด และจะจายใหแกพนักงาน เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทยอย
ไดจายเงินสมทบกองทุน เปนจํานวนเงิน 0.45 ลานบาท และ 0.93 ลานบาท ตามลําดับ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวนเงิน 0.35 ลานบาท และ 0.68 ลานบาท ตามลําดับ
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.24 :1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน
0.24 :1)
38. การรอนุมตั ิงบการเงินระหว่ างกาล
คณะกรรมการของบริษัท นวลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

ลงชื่อ ………...……………………………………………………………………….........กรรมการตามอํานาจ

