บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2559 และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น
อิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระ
บรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสําคัญ ที่ สุด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ ได้แสดงความเห็ นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ความมีอยู่จริงของเงินให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนีร้ ายย่ อย
ความเสี่ ยง
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.7 และข้อ 9 บริ ษทั มีเงิ นให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ ท้ งั หมด
จํานวน 1,903.10 ล้านบาท ซึ่ งบางส่ วนเป็ นเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ รายย่อย จํานวนประมาณ 17,000 ราย (จํานวน
ประมาณ 160 นายจ้าง) คิดเป็ นจํานวนเงิน 1,501.94 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขต้องเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ของบริ ษทั นายจ้าง บริ ษทั เงินทุนกําหนดวงเงินการให้สินเชื่ อ เป็ นแต่ละกลุ่มบริ ษทั นายจ้าง และให้บริ ษทั นายจ้าง
เป็ นผูค้ ดั เลื อกพนักงานที่ มีคุณ สมบัติ เข้ามาทําสัญ ญา ขอสิ นเชื่ อที่ บริ ษทั เงิ นทุ น ทั้งนี้ บริ ษทั นายจ้างกับบริ ษ ทั
เงินทุ นมี ขอ้ ตกลงในการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันในการให้สินเชื่ อดังกล่าว การตรวจสอบจึ งมีความเสี่ ยงเรื่ องความมี
ตัวตนอยู่จริ งของลูกหนี้ รายย่อย ว่าเป็ นพนักงานของบริ ษทั จริ งหรื อไม่ เนื่ องจากทางบริ ษทั เงิ นทุ นไม่ได้เป็ นผู ้
พิจารณาผูข้ อสิ นเชื่อโดยตรงตั้งแต่แรก
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ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความมีตวั ตนอยูจ่ ริ งของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย โดย ข้าพเจ้าได้
ทําการประเมินและทดสอบระบบและประสิ ทธิ ภาพของการควบคุมต่าง ๆ ดังนี้
• การพิจารณา และอนุมตั ิ วงเงินสิ นเชื่อ ของบริ ษทั นายจ้าง ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
เงินทุน
• บริ ษทั เงินทุนจะสัง่ จ่ายเช็ค A/C PAYEE ONLY ในนามของพนักงานผูท้ าํ สัญญาขอสิ นเชื่อ หรื อโอนเงิน
เข้าบัญชีที่เป็ นชื่อของพนักงานผูท้ าํ สัญญาขอสิ นเชื่อเท่านั้น
• สุ่ มตรวจสอบเอกสารการขอสิ นเชื่อ เช่นสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
• ขั้นตอนการรับชําระหนี้ และการบันทึกบัญชี การตัดรายการลูกหนี้รายตัว
• สุ่ มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ
การตรวจสอบ สิ้ นปี ข้าพเจ้าได้วางแผนการตรวจสอบเนื้อหาสาระดังนี้
• ข้าพเจ้าได้ทาํ การส่ งคํายืนยันยอดโดยเพิ่มความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่า หนังสื อยืนยันยอด
ได้ถึงลูกหนี้โดยตรง
ในกรณี ที่ลูกหนี้รายย่อย ไม่ได้ตอบหนังสื อยืนยันยอด ข้าพเจ้าได้ทาํ การตรวจสอบดังนี้ทดแทน
• ตรวจสอบการจ่ายชําระภายหลังวันที่ในงบการเงิน
• ตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ
• ตรวจสอบการ์ดลูกหนี้รายตัว
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่
รวมถึ ง งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่ อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งข้าพเจ้าได้รับก่ อนวันที่ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญ ชี และข้อ มู ลอื่ นในรายงานประจําปี ส่ วนที่ เหลื อ ซึ่ งคาดว่าจะถู กเตรี ย มให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ในการตรวจสอบงบการเงินของข้าพเจ้า ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าคือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเมื่อ
ได้รับรายงานดังกล่าว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่น มีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ป ได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับ ผิด ชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่ านี้ โดยถู กต้องตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงิ นที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการ
ดําเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิ กบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่ สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ ข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความ
เชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่
ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ น
เหล่านี้
การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงการที่ ขา้ พเจ้าใช้ดุลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการ
ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น สาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ต อาจเกี่ยวกับ การสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ การสอบบัญ ชี เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ น ต่ อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
• ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร

-4• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และ
จากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ ว่ ามี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํา คัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้า ถึ งการเปิ ดเผยที่ เกี่ ย วข้องในงบการเงิ น หรื อถ้า การเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่ กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์ หรื อสถานการณ์ ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่ อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบ ที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญในระบบ การควบคุ ม
ภายในซึ่ งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจน
เรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุ ผลที่ บุค คลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิ ส ระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนยั สําคัญที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วน
ได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3104
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

สินทรัพย์
เงินสด

20,000

20,000

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

7

1,720,613,192

1,349,468,682

เงินลงทุนสุทธิ

8

2,435,475,563

2,540,663,109

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรับสุทธิ

9
1,903,099,683

1,941,514,419

1,193,498

6,419,030

1,904,293,181

1,947,933,449

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
ดอกเบี�ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

11

(501,091,813)

(559,451,557)

หัก: ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี�

12

(2,200,846)

(3,373,260)

1,401,000,522

1,385,108,632

รวมเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ย
ค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

14

5

6

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

15

10,858,810

12,802,103

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นสุทธิ

16

570,085

679,410

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

1,727,492

1,434,283

สินทรัพย์อื�นสุทธิ

18

24,266,406

25,404,043

5,594,532,075

5,315,580,268

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
จากประชาชน

3,380,892,034

3,177,474,314

56,256

56,017

19.1

3,380,948,290

3,177,530,331

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม

19.2

6,410,000

6,800,000

ประมาณการหนี�สิน

20

35,560,284

34,899,541

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

61,916,870

40,692,137

15,853,377

25,215,024

1,996,594

2,185,364

-

25,721,163

12,134,813

14,368,115

29,984,784

67,489,666

3,514,820,228

3,327,411,675

จากต่างประเทศ
รวมเงินรับฝาก

หนี�สินอื�น
ดอกเบี�ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายรอนําส่ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื�น ๆ
รวมหนี�สินอื�น
รวมหนี�สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

-3บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

1,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

21

165,825,950

134,098,220

22

123,000,000

116,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร

790,885,897

738,070,373

รวมส่วนของเจ้าของ

2,079,711,847

1,988,168,593

5,594,532,075

5,315,580,268

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

19,094,315

23,127,710

เงินลงทุนในตราสารหนี�

93,380,234

97,561,953

131,363,761

140,467,161

243,838,310

261,156,824

53,667,179

86,966,161

-

2,753

15,032,270

16,668,950

107,623

140,586

766

3,045

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

68,807,838

103,781,495

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

175,030,472

157,375,329

567,795

566,244

6,905,720

6,424,838

7,473,515

6,991,082

(2,730,033)

17,440,906

รายได้เงินปันผล

38,343,955

34,589,602

รายได้อื�น

20,655,480

971,698

58,999,435

35,561,300

รายได้ดอกเบี�ย

เงินให้สินเชื�อ
รวมรายได้ดอกเบี�ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําส่งกองทุนฟื�นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

การรับรอง รับอาวัลและการคํ�าประกัน
อื�น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

25

รวมรายได้จากการดําเนินงานอื�น ๆ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2558

2559

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคารสถานที�และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายอื�น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื�น ๆ
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

28

63,193,408
5,062,918
13,582,377
4,612,550
9,507,021
95,958,274
142,815,115
(12,999,591)
129,815,524

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
39,659,663
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
(7,931,933)
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น-สุทธิจากภาษี
31,727,730
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
161,543,254
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

0.65

63,770,196
5,004,999
13,560,320
4,869,006
10,177,859
97,382,380
119,986,237
(21,531,214)
98,455,023

21,944,771
(4,388,954)

1,797,791
(359,558)
18,994,050
117,449,073
0.49

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
องค์ประกอบอื�น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย
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จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลจ่าย
จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ทุนที�ออก

ของส่วนของ

และชําระแล้ว

เจ้าของ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

1,000,000,000

116,542,403

111,000,000

713,177,117

1,940,719,520

-

17,555,817

-

99,893,256

117,449,073

-

-

-

(70,000,000)

(70,000,000)

-

-

5,000,000

(5,000,000)

-

1,000,000,000

134,098,220

116,000,000

738,070,373

1,988,168,593

-

31,727,730

-

129,815,524

161,543,254

-

-

-

(70,000,000)

(70,000,000)

-

-

7,000,000

(7,000,000)

-

1,000,000,000

165,825,950

123,000,000

790,885,897

2,079,711,847

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

142,815,115

119,986,237

2,324,423

1,321,178

(25,736,721)

(3,297,685)

หนี�สูญตัดบัญชี

25,736,721

3,297,685

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

68,807,838

103,781,495

450,637

-

(15,776,483)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จาก
กิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

ขาดทุน (กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน (กําไร)จากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน

25

(1,369,967)

(19,320,566)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

25

4,100,000

1,879,660

(1,350,709)

(1,810,808)

1,466,043

1,459,353

รายได้ดอกเบี�ย

(243,838,310)

(261,156,824)

รายได้เงินปันผล

(38,343,955)

(34,589,602)

เงินสดรับดอกเบี�ย

252,866,058

258,249,929

เงินสดรับเงินปันผล

38,343,955

34,589,602

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย

(78,169,485)

(93,681,788)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

(25,721,163)

(6,548,295)

106,603,997

104,159,571

ค่าตัดจําหน่ายส่วนเกิน (ส่วนตํ�า)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559

(หน่วย: บาท)
2558

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�
สินทรัพย์อื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

(400,000,000)
(21,117,422)
(2,678,318)

(900,000,000)
111,114,772
886,408

เงินรับฝาก
ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี�สิน
หนี�สินอื�น
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

203,417,959
(390,000)
(805,300)
(2,422,072)
(117,391,156)

632,264,085
(567,000)
(1,537,000)
(14,143,580)
(67,822,744)

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,105,620)
383,178
15,776,484
(248,810,662)
392,278,547
158,521,927

(4,411,923)
(1,083,917,695)
1,283,944,247
195,614,629

(70,000,000)
(70,000,000)
(28,869,229)
199,223,586
170,354,357

(70,000,000)
(70,000,000)
57,791,885
141,431,701
199,223,586

เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชน มีภูมิลาํ เนาและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ ประกอบธุ ร กิ จหลัก คื อ ธุ ร กิ จเงิ น ทุ น ที่ อ ยู่ต ามที่ จดทะเบี ย นตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุ งเทพ
ประกันภัย / ไว. ดับยู. ซี . เอ ชั้นที่ 23 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย งบการเงินฉบับที่เป็ นภาษาอังกฤษ
จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ องการนําเสนองบการเงิ น ภายใต้
ข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่
งบการเงินนี้ แสดงรายการและตีความตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน พ.ศ. 2544 และแสดงรายการตามข้อกําหนดของประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ สนส. 12/2553 เรื่ องการจัดทําและการประกาศงบการเงิ นของบริ ษทั เงิ นทุน และบริ ษทั
เครดิตฟองซิ เอร์ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
2.2 เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงินเว้นแต่
จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ข้อมู ลทางการเงิ นทั้งหมดมี การปั ด เศษในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ที่ได้ ใช้ ในระหว่ างปี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนการกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

-3มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

กําไรต่อหุน้

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่ วนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

การร่ วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
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ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21

เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ในระหว่างปี บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทาง
บัญ ชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พ ตามที่ กล่าวข้างต้นมาถื อปฏิ บ ตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการปรั บ ปรุ งถ้อ ยคํา และคําศัพ ท์ก ารตี ค วามและการให้ แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ ผู ใ้ ช้ม าตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชี พ
บัญชี ได้ออกประกาศที่ เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
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ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการกูย้ ืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

กําไรต่อหุน้
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ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่ วนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

การร่ วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
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ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
3.1

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) ดอกเบี้ยและส่ วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ ยจากเงินให้สินเชื่ อถือเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้สินเชื่ อโดยคํานวณจากยอดเงินต้นที่คง
ค้าง บริ ษทั ฯ หยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างสําหรับเงินให้สินเชื่ อที่ผิดนัดชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ ย
เกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และจะโอนกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับที่เคยบันทึกบัญชีเป็ น
รายได้แล้วนั้นออกจากบัญชีการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับ หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้สาํ หรับลูกหนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ ใหม่ตามเกณฑ์คงค้าง เช่นเดี ยวกับเงิ น
ให้สินเชื่ อที่ กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่อยู่ระหว่างการติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ ใหม่ซ่ ึ งจะรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้ จะปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการ
ปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน หรื อสามงวดการชําระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

- 10 ในกรณี ที่ดอกเบี้ยหรื อส่ วนลดได้คิดรวมอยูใ่ นตัว๋ เงินหรื อเงินให้สินเชื่ อแล้ว ดอกเบี้ยหรื อส่ วนลดดังกล่าว
จะตั้งพักไว้และตัดจําหน่ายเป็ นรายได้เฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตัว๋ เงิน หรื อระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น
ดอกเบี้ ยจากการให้เช่ าซื้ อ บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากสัญญาเช่ าซื้ อโดยการปั นส่ วนดอกผลเช่าซื้ อไปตลอด
ระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะรับรู ้ในวันที่ถึงกําหนดชําระค่างวด บริ ษทั ฯ หยุด
รับรู ้รายได้จากสัญญาเช่าซื้ อ เมื่อค้างชําระเกินกว่าสามงวด
ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง ส่ วนเงินปั น
ผลจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
ค) กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ง) ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึง
ขั้นความสําเร็ จของงาน
จ) ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.2

ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ที่ดอกเบี้ ยได้คิดรวมอยู่ในใบรับฝากเงินหรื อตัว๋ เงินจ่าย
แล้ว ดอกเบี้ยนั้นจะตั้งพักไว้และตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของใบรับฝากเงินหรื อตัว๋ เงินจ่าย
นั้น

3.3

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานซึ่ งคํานวณโดยการหาร
กําไรสุ ทธิ สําหรับปี /ปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกจําหน่ ายและถือโดยบุ คคลภายนอกใน
ระหว่างปี
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดใน
มือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมบัตรเงินฝาก และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีสญ
ั ญาขายคืนภาคเอกชน

3.5

หลักทรัพย์ ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
บริ ษทั ฯมีการทําสัญญาซื้ อหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายคืนภาคเอกชน โดยมีการกําหนดวันเวลาและราคาที่
แน่นอนในอนาคต โดยจํานวนเงินที่จ่ายสําหรับหลักทรัพย์ซ้ื อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในอนาคตแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรื อเงินให้สินเชื่อแล้วแต่คู่สญ
ั ญา โดยหลักทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาขายคืนถือเป็ น
หลักประกันการกูย้ ืม

3.6

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯบันทึ กการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
เพื่อค้าเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ข) เงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ย์เผื่อขายแสดงตามมู ลค่ ายุติ ธรรม บริ ษทั ฯบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ าหลักทรั พ ย์
ดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ปี และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ตัดจําหน่าย บัญชี ส่วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้จะถูกตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจํานวน
ที่ตดั จําหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์และหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อครั้งหลังสุ ด
ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ที่ข้ ึ นทะเบี ยนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย คํานวณจากอัตราผลตอบแทน
เสนอซื้ อเฉลี่ย (Average bid yield) ของวันทําการสุ ดท้ายของปี หากไม่มีอตั ราผลตอบแทนเสนอซื้ อเฉลี่ย จะใช้อตั รา
ผลตอบแทนของการซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญระหว่างวันที่มีการซื้ อขายครั้งสุ ดท้ายกับวันที่วดั มูลค่า และนํามาคํานวณตามสู ตรที่สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยกําหนด

- 12 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ที่ไม่ได้ข้ ึ นทะเบี ยนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย หรื อขึ้ นทะเบี ยนแต่ไม่มี
สภาพคล่อง คํานวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันทําการสุ ดท้ายของปี โดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย เป็ นฐานในการคํานวณและปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ณ วันสิ้ นปี
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ น บริ ษ ทั ฯจะปรั บเปลี่ ยนราคาของเงิ นลงทุ นใหม่โดยใช้มูลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้
บันทึกเป็ นรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.7

เงินให้ สินเชื่ อแก่ ลกู หนี้
เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ แสดงเฉพาะยอดเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ รายได้รอตัดบัญชี /ส่ วนลดรับล่วงหน้า
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นรายได้แสดงเป็ นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

3.8

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญและค่ าเผื่อการปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชื่อและส่ วนสู ญเสี ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย (“ธปท.”) โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้ จากประสบการณ์
ในการพิจารณาความเสี่ ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะไม่โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้ ที่สามารถชําระหนี้ ได้หรื อลูกหนี้ ทาํ
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้กบั บริ ษทั
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2551 ธปท. ได้ออกประกาศที่ สนส. 31/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงิ น
สํารองของสถาบันการเงิน ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้กนั สํารองตามเกณฑ์ที่ ธปท. กําหนดแล้ว

3.9

การปรับโครงสร้ างหนีท้ ี่มปี ัญหา
บริ ษทั ฯถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา โดยในกรณี ที่รับชําระหนี้โดยการ
รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ตราสารการเงิ น หรื อรั บ หุ ้น ทุ น ของลู กหนี้ ที่ เกิ ด จากการแปลงหนี้ เป็ นทุ น บริ ษ ัท ฯจะบัน ทึ ก
สิ นทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ส่ วนสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของหนี้ ที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยคํานึ งถึงค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญที่ต้ งั ไว้เดิมด้วย
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ในกรณี ของการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ บริ ษทั ฯ จะบันทึกส่ วน
สู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากการคํานวณราคาตามบัญชี ใหม่ของลูกหนี้ โดยการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับ
ตามเงื่อนไขใหม่ โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยขั้นตํ่าสําหรับเงินกู้ (MLR) ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในการคิดลด
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ใหม่ที่คาํ นวณได้ที่ต่าํ กว่าราคาตามบัญชี เดิ มรวมดอกเบี้ ยค้างรับของลูกหนี้ จะบันทึ ก
เป็ นส่ วนสู ญเสี ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหาซึ่ งเกิ ดจากการลดเงิ นต้นและดอกเบี้ ยรับรู ้เป็ น ค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.10 ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อราคาขายที่ คาดว่าจะได้รับซึ่ งถือตามราคาประเมินล่าสุ ดหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
บริ ษทั ฯบันทึ กต้นทุนของทรัพย์สินรอการขายที่รับโอนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแต่ไม่เกิ นยอดเงิ นต้นและดอกเบี้ ยค้างรับที่ มีสิทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย
กําไร (ขาดทุ น) จากการจําหน่ ายทรั พ ย์สิ น รอการขายจะรั บรู ้ เป็ นรายได้ห รื อค่ าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จเมื่อมีการจําหน่าย และขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คํานวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
3-5
5
5

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

ปี
ปี
ปี
ปี

- 14 3.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่ า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ ายจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสัญญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิ ดค่ าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรั พย์ที่เช่ า หรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า
3.13 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังต่อไปนี้
ซอฟท์แวร์

5 ปี

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.14 การขายลูกหนีต้ วั๋ เงิน
บริ ษ ทั ฯ บันทึ กรายการขายลดตัว๋ เงิ นประเภทผูซ้ ้ื อมี สิ ทธิ ไล่เบี้ ยซึ่ งไม่มีธนาคารพาณิ ช ย์หรื อบริ ษ ทั เงิ นทุ น
รับรองหรื อรับอาวัลเป็ นหนี้สินภายใต้บญั ชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตวั๋ เงิน” บริ ษทั ฯ จะโอนบัญชีเงินให้สินเชื่อตาม
ตัว๋ เงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ ตวั๋ เงิน” เมื่อตัว๋ เงิ นนั้นถึงกําหนดชําระและผูจ้ ่ายเงินได้จ่ายเงิ น
ตามตัว๋ เงินแล้ว
3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษ ทั ฯ หรื อถู ก
ควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ งบริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

- 15 3.16 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์มีการด้อยค่าหรื อไม่ หาก
สิ นทรัพย์น้ นั มีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ หากราคาตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
3.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบ
ไว้แล้ว สิ นทรัพ ย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ ได้แยกออกไปจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจาก
บริ ษทั ฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการนั้น
เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ (โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน)
บริ ษทั ฯ คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ ง
หลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติ ที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัตราคิ ดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราการเงินเฟ้ อ ผลกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains or losses) สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.18 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตาม
กฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้
สู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้
อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
อย่างแน่นอน บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้อง

- 16 3.19 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิ น เงินลงทุน เงิ นให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ ตราสารหนี้ ที่ออกและเงิ นกูย้ ืม และเงิ นรับฝาก ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะ
สําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
บริ ษ ทั ฯไม่ มีน โยบายที่ จะประกอบธุ รกรรมตราสารทางการเงิ นนอกงบแสดงฐานะการเงิ นที่ เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
3.20 ภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้ของปี ปั จจุบนั ได้แก่ ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี บันทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างมูลค่ าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการปรับปรุ งโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ฯคํานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอน บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายใน
อนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์
ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้บริ ษทั ฯ เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิน
ได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานและปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

- 17 3.21 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ ายุติธรรมเป็ นราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพ ย์ หรื อจะจ่ ายเพื่ อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิ ดขึ้ นใน
สภาพปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจาก
เทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใดรายการหนึ่ ง
บริ ษทั ฯพิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินนี้ ใช้ตาม
เกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ระดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลําดับขั้น
ของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสําคัญของข้อมูลที่ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
-

ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า

-

ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

3.22 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิจและ การ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบต่ อ
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่าง
ไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร ได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยง
และผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผล
ขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้าง
และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
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มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา)
สภาพคล่ อ ง ข้อมู ล ความสั ม พัน ธ์ และการเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ าของเครื่ อ งมื อทางการเงิ น ในระยะยาว การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ น
งบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
อุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลื อ เมื่ อ เลิ ก ใช้งานของอุ ป กรณ์ และต้องทบทวนอายุก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ าคงเหลื อ ใหม่ ห ากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ในภายหลัง
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนั ก งานของพนั ก งานประมาณขึ้ นตามหลัก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่ างๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

20,000
170,334,357

20,000
199,203,586

170,354,357

199,223,586

5. พระราชบัญญัตสิ ถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
เมื่ อ วัน ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2551 ได้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น คุ ้ม ครองเงิ น ฝาก พ.ศ.2551 ใน
ราชกิ จจานุ เบกษา พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีส าระสําคัญเกี่ ยวกับการยกเลิ กการประกันการชําระคื นต้นเงิ นฝากและดอกเบี้ ยตาม
ข้อ บังคับ กองทุ นเพื่ อ การฟื้ นฟู แ ละพัฒ นาระบบสถาบันการเงิ น โดยจะดําเนิ นการทยอยลดวงเงิ น การคุ ้มครองภายใน
ระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้ วงเงินคุม้ ครองเงิ นฝากจะเหลือเพี ยงจํานวน 1 ล้านบาท ต่อสถาบันการเงิ นในปี ที่ 5 ของการบังคับใช้
พระราชบัญญัติดงั กล่าว ต่ อมาได้มีการประกาศเป็ นพระราชกฤษฎี กาเพื่ อขยายระยะเวลาการคุ ม้ ครองเงิ นฝากที่ จะครบ
กําหนดอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั ได้มีการประกาศเป็ นพระราชกฤษฎี กากําหนดจํานวนเงิ นฝากที่ ได้รับการคุม้ ครองเป็ นการ
ทัว่ ไป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป โดยมีการทยอย
ปรับวงเงินคุม้ ครองเป็ นลําดับขั้นดังนี้
ระยะเวลาที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต
11 สิ งหาคม 2559 - 10 สิ งหาคม 2560
11 สิ งหาคม 2560 – 10 สิ งหาคม 2561
11 สิ งหาคม 2561 – 10 สิ งหาคม 2562
11 สิ งหาคม 2562 – 10 สิ งหาคม 2563

กําหนดวงเงินความคุ้มครองเงินฝาก
15 ล้านบาท
15 ล้านบาท
10 ล้านบาท
5 ล้านบาท

- 20 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จ โดย
สามารถสรุ ปรายการ (นอกเหนือจากที่เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ออื่น) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

2559

2558

21.4

24.6

นโยบายกําหนดราคา
อัตราดอกเบี้ยปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์

2559

2558

ผูถ้ ือหุ ้น (สัดส่วนร้อยละ 9.84)

50.0

-

ผูถ้ ือหุ ้น (สัดส่วนร้อยละ 9.84)

0.3

-

ผูถ้ ือหุ ้น (สัดส่วนร้อยละ 9.84)

1.3

-

430.0

104.0

4.2

9.6

11.0

28.0

เงินลงทุน - ตราสารหนี้ (ราคาทุน)
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ปรี ดาปราโมทย์ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั บุญเอนก จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอนกบุญ จํากัด

มีกรรมการร่ วมกัน

5.3

5.1

บริ ษทั เทียร์ วัน เนทเวิร์ค จํากัด

มีกรรมการร่ วมกัน

5.8

5.6

บริ ษทั จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ

3.4

3.4

2.6

2.5

-

44.0

และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว และมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บิสแอนด์ฟัน จํากัด

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว
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ลักษณะความสัมพันธ์

2559

2558

14.0

15.3

204.2

127.4

174.7

155.0

31.5

52.5

4.3

4.5

0.4

5.6

0.7

0.7

2.9

2.9

0.9

8.5

3.4

4.2

6.2

6.2

5.8

5.8

7.5

7.5

1,041.8

579.1

เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็กซ์เซล-ลิงค์ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั ไอ ทาวเวอร์ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เทคโนโลยีบริ หารธุรกิจรักไทย จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว
และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ อีเลคทริ ซิตี
จํากัด
บริ ษทั พลังเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว และมีกรรมการร่ วมกัน
ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว
และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั แอล.เอ็ม.เทค จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั เอเอเอ โฮลดิ้ง จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั รักษ์วารี จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั เจริ ญพรพลังงาน จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าวและมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ทัศน์ศิริ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั ดีเอเอส เซอร์วิส จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั แอคทีฟ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั คอม-ลิงค์ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว
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ลักษณะความสัมพันธ์

2559

2558

1.7

1.7

6.0

6.0

1.2

1.2

4.9

-

0.6

-

0.6

-

เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ธรรมวงศ์ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั บุญเอนกอนันต์ จํากัด

กรรมการและญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว และมี
กรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั คัสสาวาแลนด์ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั เอส.เอ.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั ประเสริ ฐดีแท้ จํากัด

ญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ดังกล่าว

บริ ษทั พลังรุ่ งเรื อง จํากัด

กรรมการและญาติสนิ ทของกรรมการบริ ษทั
เป็ นกรรมการ และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว

ในระหว่างปี เงินให้สินเชื่อ เงินกูย้ ืมและเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่

1 มกราคม 2559

ในระหว่างปี

ในระหว่างปี

31 ธันวาคม 2559

-

50.0

-

50.0

-

0.3

-

0.3

-

1.3

-

1.3

104.0

484.3

158.3

430.0

9.6

1.0

6.4

4.2

28.0

8.0

25.0

11.0

บริ ษทั เอนกบุญ จํากัด

5.1

0.2

-

5.3

บริ ษทั เทียร์ วัน เนทเวิร์ค จํากัด

5.6

0.2

-

5.8

เงินลงทุน – ตราสารหนี้ (ราคาทุน)
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ปรี ดาปราโมทย์ จํากัด
บริ ษทั บุญเอนก จํากัด
บริ ษทั อีเทอเนิ ล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่

1 มกราคม 2559

ในระหว่างปี

ในระหว่างปี

31 ธันวาคม 2559

เงินกู้ยืมและเงินรับฝากจากบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด

3.4

-

-

3.4

บริ ษทั บิสแอนด์ฟัน จํากัด

2.5

0.1

-

2.6

บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

44.0

75.0

119.0

-

บริ ษทั เอ็กซ์เซล-ลิงค์ จํากัด

15.3

13.1

14.4

14.0

บริ ษทั ไอ ทาวเวอร์ จํากัด

127.4

76.8

-

204.2

บริ ษทั เทคโนโลยีบริ หารธุรกิจรักไทย จํากัด

155.0

19.7

-

174.7

52.5

2.1

23.1

31.5

บริ ษทั อีเทอเนิ ล เอนเนอยี แอนด์ อิเลคทริ ซิตี จํากัด

4.5

-

0.2

4.3

บริ ษทั พลังเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

5.6

0.1

5.3

0.4

บริ ษทั แอล.เอ็ม.เทค จํากัด

0.7

-

-

0.7

บริ ษทั เอเอเอ โฮลดิ้ง จํากัด

2.9

-

-

2.9

บริ ษทั รักษ์วารี จํากัด

8.5

-

7.6

0.9

บริ ษทั เจริ ญพรพลังงาน จํากัด

4.2

1.6

2.4

3.4

บริ ษทั ทัศน์ศิริ จํากัด

6.2

-

-

6.2

บริ ษทั ดีเอเอส เซอร์ วิส จํากัด

5.8

-

-

5.8

บริ ษทั แอคทีฟ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด

7.5

-

-

7.5

บริ ษทั คอม-ลิงค์ จํากัด

579.1

462.7

-

1,041.8

บริ ษทั ธรรมวงศ์ จํากัด

1.7

-

-

1.7

บริ ษทั บุญเอนกอนันต์ จํากัด

6.0

-

-

6.0

บริ ษทั คัสสาวาแลนด์ จํากัด

1.2

-

-

1.2

บริ ษทั เอส.เอ.วี.(ไทยแลนด์) จํากัด

-

4.9

-

4.9

บริ ษทั ประเสริ ฐดีแท้ จํากัด

-

0.6

-

0.6

บริ ษทั พลังรุ่ งเรื อง จํากัด

-

0.6

-

0.6

บริ ษทั ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จํากัด
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รายการที่ บริ ษทั ฯ มีกบั พนักงานระดับชั้นบริ หารตั้งแต่ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไปและบุคคลที่ เกี่ยวข้องและ/หรื อเกี่ ยวโยงกับ
บุคคลดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559

2558

นโยบายกําหนดราคา

พนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแต่ ผ้จู ัดการฝ่ ายขึน้ ไป
เงินกูย้ มื และเงินรับฝาก

3.0

3.2

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไปตามประกาศของบริ ษทั ฯ

เงินให้กยู้ มื

0.3

0.9

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใบรับฝากเงินของบริ ษทั ฯ
ระยะเวลา 12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี และไม่มีการคิด
ดอกเบี้ยสําหรับสิ นเชื่ อเพื่อการซื้ อรถยนต์

บุคคลที่เกีย่ วข้ องและ/หรื อเกีย่ วโยง
กับพนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแต่ ผ้จู ัดการฝ่ ายขึน้ ไป
เงินกูย้ มื และเงินรับฝาก

9.0

14.0

0.1

0.1

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไปตามประกาศของบริ ษทั ฯ

ดอกเบีย้ จ่ าย - เงินกู้ยืม และเงินรับฝาก
พนักงานระดับชั้นบริ หารตั้งแต่ผจู ้ ดั การ
ฝ่ ายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรื อเกี่ยวโยงกับ

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไปตามประกาศ
ของบริ ษทั ฯ

0.2

0.5

พนักงานระดับชั้นบริ หารตั้งแต่

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไปตามประกาศ
ของบริ ษทั ฯ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
ดอกเบีย้ รับ – เงินให้ ก้ยู ืม

-

0.1

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใบรับฝากเงินของบริ ษทั ฯ
ระยะเวลา 12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี และไม่มีการคิด
ดอกเบี้ยสําหรับสิ นเชื่ อเพื่อการซื้ อรถยนต์
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ในระหว่างปี เงิ นให้สินเชื่ อ, เงิ นกูย้ ืมและเงิ นรั บฝากจากพนักงานระดับชั้นบริ หารตั้งแต่ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไปและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรื อเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่

1 มกราคม 2559

ในระหว่างปี

ในระหว่างปี

31 ธันวาคม 2559

พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต่ ผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไป
เงินกูย้ มื และเงินรับฝาก

3.2

1.3

1.5

3.0

เงินให้กยู้ มื

0.9

-

0.6

0.3

14.0

1.0

6.0

9.0

บุคคลที่เกีย่ วข้ องและ/หรื อเกีย่ วโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแต่ ผ้ จู ัดการฝ่ ายขึน้ ไป
เงินกูย้ มื และเงินรับฝาก

7. รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (สิ นทรัพย์ )
(หน่วย: บาท)
2559

2558

151,217,345

93,008,100

19,117,012

106,195,486

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1,550,000,000

1,150,000,000

รวม

1,720,334,357

1,349,203,586

278,835

265,096

1,720,613,192

1,349,468,682

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิ ชย์

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมในประเทศ
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8.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
อื่น ๆ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม

(หน่วย: บาท)

2559
407,670,447
1,490,766,562

2558
404,782,327
1,631,614,583

524,357,440
1
(4,100,000)
2,418,694,450

487,485,085
1
2,523,881,996

8.2 ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(หน่วย: บาท)
ราคาทุน / ราคาทุนตัดจําหน่าย
2559
2558
1,274,559
1,274,559
(1,274,559)
(1,274,559)
-

รวม

-

8.3 เงินลงทุนทั่วไป
ราคาทุน
2559
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนสุ ทธิ

70,533,054
(53,751,941)
16,781,113
2,435,475,563

(หน่วย: บาท)
2558
70,533,054
(53,751,941)
16,781,113
2,540,663,109

- 27 8.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก : ซื้ อเพิ่ม
หัก : จําหน่ายและครบกําหนดไถ่ถอน
รวม
บวก(หัก) : มูลค่าหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ระหว่างปี (หมายเหตุขอ้ 21.1)
ยอดคงเหลือปลายปี

2559
2,540,663,109
248,810,662
(393,657,871)
2,395,815,900

(หน่วย: บาท)
2558
2,699,493,176
1,083,917,695
(1,264,692,533)
2,518,718,338

39,659,663
2,435,475,563

21,944,771
2,540,663,109

9. เงินให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
9.1 จําแนกตามประเภทสิ นเชื่ อ
2559
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
1. เงินสํารองขั้นตํ่าตามเกณฑ์ ธปท.
- รายสิ นเชื่อ (Individual Approach)
2. เงินสํารองส่ วนเกิน
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
2558

1,903,099,683
1,903,099,683
1,193,498
1,904,293,181

1,939,003,199
2,511,220
1,941,514,419
6,419,030
1,947,933,449

(296,968,596)
(204,123,217)
(2,200,846)

(214,310,905)
(345,140,652)
(3,373,260)

1,401,000,522

1,385,108,632

- 28 9.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสั ญญา
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (เฉพาะเงินต้น) จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2559
เมื่อทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี

9.3

2558

เกิน 1 ปี

355,668,078
85,163,096
1,462,268,509

401,027,664
87,442,348
1,453,044,407

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

1,903,099,683

1,941,514,419

จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หน่วย: บาท)

2559

ปกติ

กล่าวถึง

ตํ่ากว่า

เป็ นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสู ญ

รวม

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

18,476,317

32,636,976

-

-

58,152,598

109,265,891

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

4,515,101

-

-

15,777,342

20,000,000

40,292,443

-

-

-

-

135,529,287

135,529,287

อื่น ๆ

1,508,452,735

249,658

28,351,666

22,807

80,935,196

1,618,012,062

รวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

1,531,444,153

32,886,634

28,351,666

15,800,149

294,617,081

1,903,099,683

การสาธารณูปโภคและบริ การ

(หน่วย: บาท)

2558

ปกติ

กล่าวถึง

ตํ่ากว่า

เป็ นพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสู ญ

รวม

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์

20,475,029

52,421,977

-

-

81,942,838

154,839,844

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง

4,622,101

-

-

23,777,342

20,000,000

48,399,443

-

35,000,000

-

-

128,121,996

163,121,996

อื่น ๆ

1,461,723,187

29,890,268

29,096

8,401

83,502,184

1,575,153,136

รวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

1,486,820,317

117,312,245

29,096

23,785,743

313,567,018

1,941,514,419

การสาธารณูปโภคและบริ การ

- 29 9.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้นตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย

(หน่วย: พันบาท)
2559

เงินให้สินเชื่อ
และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,532,533

ยอดสุ ทธิ ที่ใช้
ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ (1)
1,531,444

จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ

32,991

32,886

2

658

27,202

จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน

28,352

28,352

100

28,352

28,352

จัดชั้นสงสัย

15,800

15,800

100

15,800

15,800

294,617

236,845

100

236,845

240,345

-

-

-

155,787

1,904,293

1,845,327

296,969

501,092

จัดชั้นปกติ

จัดชั้นสงสัยจะสู ญ
เงินสํารองส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
รวม

(2)

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญ
(ร้อยละ)
1

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
มูลค่าที่ตอ้ ง
ตั้งตามเกณฑ์
มูลค่าตามที่
ขั้นตํ่าของธปท.
บริ ษทั ตั้ง
15,314
33,606

(1) ยอดสุทธิ ที่ใช้ ในการตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ ัดชั้นปกติและกล่ าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้ นคงค้ างสุทธิ จากรายได้ รอตัดบัญชีที่ไม่ รวม
ดอกเบีย้ ค้ างรั บและไม่ หักมูลค่ าหลักประกัน และสําหรั บลูกหนีจ้ ัดชั้นตํา่ กว่ ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินต้ นคงค้ างสุทธิ จากรายได้ รอตัด
บัญชี บวกดอกเบีย้ ค้ างรั บหลังหั กมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับจากลูกหนี ้ หรื อมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงิ นสด ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการ
จําหน่ ายหลักประกันแล้ วแต่ กรณี
(2) ยอดรวมเงินให้ สินเชื่ อสุทธิ จากรายได้ รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ ค้ างรั บ
(หน่วย: พันบาท)
2558

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสู ญ

เงินให้สินเชื่อ
และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,492,917

ยอดสุ ทธิ ที่ใช้
ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ (1)
1,486,820

117,634

117,312

2

2,346

70,366

29

29

100

29

29

23,786

8

100

8

8

313,567

197,059

100

197,059

200,559

-

-

-

253,351

1,947,933

1,801,228

214,310

559,451

เงินสํารองส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
รวม

(2)

อัตราที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญ
(ร้อยละ)
1

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
มูลค่าที่ตอ้ ง
ตั้งตามเกณฑ์
มูลค่าตามที่
ขั้นตํ่าของธปท.
บริ ษทั ตั้ง
14,868
35,138

(1) ยอดสุทธิ ที่ใช้ ในการตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ ัดชั้นปกติและกล่ าวถึงเป็ นพิเศษ หมายถึง ยอดเงินต้ นคงค้ างสุทธิ จากรายได้ รอตัดบัญชีที่ไม่ รวม
ดอกเบีย้ ค้ างรั บและไม่ หักมูลค่ าหลักประกัน และสําหรั บลูกหนีจ้ ัดชั้นตํา่ กว่ ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ หมายถึง เงินต้ นคงค้ างสุทธิ จากรายได้ รอตัด
บัญชี บวกดอกเบีย้ ค้ างรั บหลังหั กมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับจากลูกหนี ้ หรื อมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงิ นสด ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการ
จําหน่ ายหลักประกันแล้ วแต่ กรณี
(2) ยอดรวมเงินให้ สินเชื่ อสุทธิ จากรายได้ รอตัดบัญชีบวกดอกเบีย้ ค้ างรั บ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้กนั สํารองสําหรับลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพทุกประเภทตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้ว

- 30 9.5

เงินให้ สินเชื่ อและลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพและที่บริษทั ฯ ระงับรับรู้ รายได้
9.5.1

เงินให้ สินเชื่ อและลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพมีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2559
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

338,769

337,382

เงินให้สินเชื่ อและลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพดังกล่าวถือตามรายงานเงินให้สินเชื่อและลูกหนี้คา้ งชําระที่บริ ษทั ฯ ได้
จัดทําเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงิ นให้สินเชื่ อและลูกหนี้ ดอ้ ยคุ ณภาพในงบการเงิ นมี อตั ราร้อยละ 9.81 ของเงิ นให้
สิ นเชื่อ (31 ธันวาคม 2558 : อัตราร้อยละ 10.91)
9.5.2

เงินให้ สินเชื่ อที่บริษทั ฯ ระงับการรับรู้ รายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงิ นให้สิ นเชื่ อและลูกหนี้ ที่บริ ษทั ฯ ระงับการรั บรู ้รายได้มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 338.8
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 337.4 ล้านบาท)
9.6

บริ ษทั ฯ มีเงินให้สินเชื่ อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับกับบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่ ง
ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้วดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
จํานวนราย

มูลหนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

2559

2558

2559

2558

2559

2558

1

2

10.55

111.08

10.55

111.08

บริ ษทั จดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่าง
การฟื้ นฟูการดําเนินงาน

9.6.1 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งไม่เห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการไม่เห็นด้วยกับคําสัง่ ของศาลล้มละลายกลางดังกล่าว จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลล้มละลาย
กลาง เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิ จารณาของศาลฎี กา อย่างไรก็ตาม แผนฟื้ นฟูกิจการ
ดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
9.6.2

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ 1 บริ ษทั

- 31 9.7

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้ อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ตัดหนี้สูญลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้ อทั้งจํานวน
(หน่วย: บาท)

2558
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
2,511,220
- 2,511,220

ผลรวมของลูกหนี้ตามสัญญา
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ

2,511,220
(2,511,220)

-

- 2,511,220
- (2,511,220)
-

10. การจัดชั้นคุณภาพสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ จดั ชั้นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จดั ชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
มูลหนี้
2559

2558

อัตราที่ใช้

มูลค่าที่ตอ้ งตั้ง
ตามเกณฑ์ของ ธปท.

ในการตั้ง
สํารอง

2559

2558

มูลค่าที่ต้ งั แล้ว
2559

2558

(1)

ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อ
มูลหนี้จดั ชั้นปกติ (รวมเงินให้สินเชื่อ
แก่สถาบันการเงิน เงินให้สินเชื่อ
แก่พนักงานและสิ นทรัพย์อื่น)
มูลหนี้จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ
มูลค่าสํารองส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ข้ นั ตํ่า ธปท.

1,531.4
32.9
28.4
15.8
294.6
-

1,486.8
117.3
23.8
313.6
-

รวม

1,903.1

1,941.5

1%
2%
100%
100%
100%

15.3
0.7
28.4
15.8
236.8
-

14.9
2.3
197.1
-

33.6
27.2
28.4
15.8
240.3
155.8

35.1
70.4
200.6
253.4

297.0

214.3

501.1

559.5

(1) มูลหนี/้ มูลค่ าตามบัญชีของลูกหนีจ้ ัดชั้นปกติและลูกหนีจ้ ัดชั้นกล่ าวถึงเป็ นพิเศษไม่ รวมดอกเบีย้ ค้ างรั บ

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้กัน สํารองสําหรั บ ลู กหนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพทุ กประเภทตามเกณฑ์ข อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว (ตามหมายเหตุ 9.4)

- 32 11. ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
(หน่ วย: บาท)

2559
กล่าวถึง

ตํ่ากว่า

ปกติ

เป็ นพิเศษ

มาตรฐาน

35,138,482

70,365,912

29,096

8,401

453,909,666

559,451,557

-

-

-

-

(25,736,721)

(25,736,721)

อื่น ๆ

(1,532,487) (43,163,942)

28,322,570

15,791,748

(32,040,912)

(32,623,023)

ยอดปลายปี

33,605,995

28,351,666

15,800,149

396,132,033

501,091,813

ยอดต้นปี
หนี้สูญตัดบัญชี

27,201,970

สงสัย
สงสัย

จะสู ญ

รวม

(หน่วย: บาท)
2558
กล่าวถึง

ตํ่ากว่า

สงสัย

ปกติ

เป็ นพิเศษ

มาตรฐาน

37,831,001

84,578,248

75,401,435

-

-

จะสู ญ

รวม

-

364,915,858

562,726,542

-

-

(3,297,685)

(3,297,685)

อื่น ๆ

(2,692,519) (14,212,336) (75,372,339)

8,401

92,291,493

22,700

ยอดปลายปี

35,138,482

8,401

453,909,666

559,451,557

ยอดต้นปี
หนี้สูญตัดบัญชี

70,365,912

สงสัย

29,096

12. ค่ าเผื่อการปรับมูลค่ าจากการปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ฯ มีค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้น ปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่าง ปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2559
3,373,260
(1,172,414)
2,200,846

(หน่วย: บาท)
2558
4,690,876
(1,317,616)
3,373,260

13. การปรับโครงสร้ างหนี้
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กบั ลูกหนี้เพิ่มเติม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ ยจากลูกหนี้ ที่ปรับโครงสร้างหนี้ แล้ว
และได้รับชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นจํานวนเงิน 2.01 ล้านบาท (สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 6.99 ล้านบาท)

- 33 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มียอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยสรุ ปได้ดงั นี้
2559
จํานวนราย

ล้านบาท

2558

จํานวนราย

ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็ นชั้นปกติ

1

18.48

1

20.48

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็ นชั้นกล่าวถึงพิเศษ

-

-

-

-

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็ นชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน

-

-

-

-

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็ นชั้นสงสัย

-

-

-

-

เงินให้สินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้และจัดชั้นเป็ นชั้นสงสัยจะสู ญ

2

14.07

3

114.60

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ปกติ

17,453

1,870.55

16,780

1,806.43

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

17,456

1,903.10

16,784

1,941.51

บริ ษทั ฯ ไม่สามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ของเงินให้สินเชื่ อ ที่
อยูร่ ะหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ได้ในขณะนี้
14. ทรัพย์ สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายเป็ นที่ดิน ที่ได้มาจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ ที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยและการจ่ายชําระของลูกหนี้
ตามสัญญาเงินให้กยู้ ืม มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวแสดงตามมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การขายแต่ไม่เกินยอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับซึ่ งมีสิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดของทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

2559
ประเภททรัพย์สินรอการขาย

ยอดต้นงวด

เพิ่มขึ้น

2558
ลดลง

ยอดปลายงวด

ยอดต้นปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดปลายปี

อสังหาริ มทรัพย์
- ประเมินราคาโดยผู ้
ประเมินภายนอก

66,484,500

-

(15,660,000)

50,824,500

66,484,500

-

-

66,484,500

หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า

(66,484,494)

-

15,659,999

(50,824,495)

(66,484,494)

-

-

(66,484,494)

6

-

(1)

5

6

-

-

6

รวมทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายจํานวน 45.68 ล้านบาท (ราคาบังคับขาย) ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระซึ่ งมี
คุณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พ ในขณะเดียวกันบริ ษทั ใช้หลักความระมัดระวังในการดําเนิ นธุ รกิจ ดังนั้น บริ ษทั ได้กนั
สํารองเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายเต็มมูลค่า เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีสภาพคล่องตํ่า มีอายุการถือครองจํากัด ตาม
นโยบายของ ธปท. เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงินในการทําธุรกิจของบริ ษทั

- 34 15. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
ที่ดิน

อาคาร

และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง

เครื่ องติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2558

1,548,000

2,231,040

5,912,046

5,950,832

11,491,499

10,623,490

37,756,907

-

-

402,758

-

-

3,250,000

3,652,758

1,548,000

2,231,040

6,314,804

5,950,832

11,491,499

13,873,490

41,409,665

ซื้อเพิ่ม

-

-

193,592

6,160

-

12,400

212,152

ตัดจําหน่าย

-

-

(806,562)

(20,718)

-

(1,712,000)

(2,539,280)

1,548,000

2,231,040

5,701,834

5,936,274

11,491,499

12,173,890

39,082,537

1 มกราคม 2558

-

(2,126,195)

(5,502,165)

(5,946,317)

(11,491,477)

(2,350,352)

(27,416,506)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

-

(104,844)

(169,165)

(849)

-

(916,198)

(1,191,056)

31 ธันวาคม 2558

-

(2,231,039)

(5,671,330)

(5,947,166)

(11,491,477)

(3,266,550)

(28,607,562)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

-

-

(185,430)

(858)

-

(1,135,297)

(1,321,585)

ตัดจําหน่าย

-

-

806,526

20,709

-

878,185

1,705,420

31 ธันวาคม 2559

-

(2,231,039)

(5,050,234)

(5,927,315)

(11,491,477)

(3,523,662)

(28,223,727)

31 ธันวาคม 2558

1,548,000

1

643,474

3,666

22

10,606,940

12,802,103

31 ธันวาคม 2559

1,548,000

1

651,600

8,959

22

8,650,228

10,858,810

ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558

1,191,056

31 ธันวาคม 2559

1,321,585

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 23.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 23.9 ล้านบาท)
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16. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่นสุ ทธิ
(หน่วย: บาท)
2559
อายุการตัด

ยอดยกมา

จําหน่ายคงเหลือ

ต้นปี

ซอฟท์แวร์สุทธิ

1-5 ปี
รวม

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจําหน่าย

ปลายปี

679,410

59,653

(168,978)

570,085

679,410

59,653

(168,978)

570,085
(หน่วย: บาท)

2558
อายุการตัด

ยอดยกมา

จําหน่ายคงเหลือ

ต้นปี

ซอฟท์แวร์สุทธิ

1-5 ปี

รวม

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจําหน่าย

ปลายปี

50,367

759,165

(130,122)

679,410

50,367

759,165

(130,122)

679,410

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษัท ฯ มี ซ อฟท์ แ วร์ จ ํา นวนหนึ่ งซึ่ งตัด ค่ า ตัด จํา หน่ า ยหมดแล้ว แต่ ย ัง ใช้ ง านอยู่
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมมีจาํ นวนเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 1.4 ล้าน
บาท)
17. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
17.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

2558

1,727,492

1,434,283

(61,916,870)

(40,692,137)

(60,189,378)

(39,257,854)

- 36 17.2 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
บันทึกเป็ นรายจ่าย / รายได้ใน
ณ วันที่

กําไรหรื อ

กําไรขาดทุน

ณ วันที่

1 มกราคม 2559

ขาดทุน

เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
- ประมาณการหนี้สิน

1,434,283

293,209

-

1,727,492

รวม

1,434,283

293,209

-

1,727,492

เงินลงทุนเผื่อขาย

(33,524,554)

-

(7,931,933)

(41,456,487)

- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(7,167,583)

(13,292,800)

-

(20,460,383)

รวม

(40,692,137)

(13,292,800)

(7,931,933)

(61,916,870)

สุทธิ

(39,257,854)

(12,999,591)

(7,931,933)

(60,189,378)

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
- กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า

18. สิ นทรัพย์ อื่นสุ ทธิ
(หน่วย: บาท)

2559

2558

ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้พนักงาน
อื่น ๆ

17,127,188
2,571,426
440,875
32,643,023
4,126,917

20,943,144
2,572,226
481,338
1,667,524
1,407,335

รวมสิ นทรัพย์อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

56,909,429
(32,643,023)

27,071,567
(1,667,524)

รวมสิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ

24,266,406

25,404,043

- 37 19. เงินรับฝากและตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยืม
19.1 เงินรับฝาก
จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: บาท)
2559
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

2558

74,339,376

161,219,653

จ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา

3,306,608,914

3,016,310,678

รวมเงินรับฝาก

3,380,948,290

3,177,530,331

19.2 ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
จําแนกตามประเภทตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: บาท)
2559

2558

จ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา

6,410,000

6,800,000

รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม

6,410,000

6,800,000

20. ประมาณการหนีส้ ิ น
20.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีประมาณการหนีส้ ิ น ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2559

2558

ประมาณการหนี้สินจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน

13,248,084

12,587,341

ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน

22,312,200

22,312,200

รวมประมาณการหนี้สิน

35,560,284

34,899,541

20.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จตาม
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงานดังนี้

- 38 หนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - เงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน
รวม

2559

(หน่วย: บาท)
2558

13,248,084
13,248,084

12,587,341
12,587,341

2559
12,587,341
1,466,043
(805,300)

(หน่วย: บาท)
2558
14,462,779
1,459,353
(1,537,000)

รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

(1,797,791)

13,248,084

12,587,341

2559
1,095,051
370,992

(หน่วย: บาท)
2558
1,085,925
373,428

1,466,043

1,459,353

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม
รายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย: บาท)
2558

2559
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

-

(1,797,791)
(1,797,791)

- 39 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งใช้ในการคํานวณหาภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
อัตราร้อยละ
2559

2558

2.06 - 4.28

2.24 - 4.34

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

4.00

4.00

อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

5.00

5.00

อัตราคิดลด

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2559

2558

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00

(1,211,927.00)

(1,180,986.00)

ลดลงร้อยละ 1.00

1,386,893.00

1,358,724.00

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00

1,714,218.00

1,517,212.00

ลดลงร้อยละ 1.00

(1,503,491.00)

(1,332,517.00)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00

108,485.00

104,625.00

ลดลงร้อยละ 1.00

(107,536.00)

(103,682.00)

อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือน

อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

แม้ว่าการวิ เคราะห์ หนี้ จะไม่ ได้ค าํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็ มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ ค าดหวัง ภายใต้
โครงการดังกล่าวแต่ได้ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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21. องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
21.1 ส่ วนเกิน (ตํา่ กว่ า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนดังนี้
(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
มูลค่าหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2559

2558

167,622,774

145,678,003

39,659,663

21,944,771

207,282,437

167,622,774

21.2 ภาษีเงินได้ เกีย่ วกับองค์ ประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นดังนี้
(หน่วย: บาท)
2559

2558

(33,524,554)

(29,135,600)

(7,931,933)

(4,388,954)

ยอดคงเหลือปลายปี

(41,456,487)

(33,524,554)

รวมองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

165,825,950

134,098,220

ยอดคงเหลือต้นปี
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าทุ นสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้
23. เงินปันผล
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลดังนี้
(หน่วย: บาท)
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2557

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
27 เมษายน 2558

รวมเงินปั นผลจ่ายในปี 2558

70,000,000

0.35

70,000,000

0.35
(หน่วย: บาท)

เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2558

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
26 เมษายน 2559

รวมเงินปั นผลจ่ายในปี 2559

เงินปั นผลจ่าย

70,000,000

0.35

70,000,000

0.35
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24. เงินกองทุนตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ดํารงเงินกองทุนตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนี้
(หน่วย: บาท)

2559

2558

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว

1,000,000,000

1,000,000,000

เงินสํารองตามกฎหมาย

123,000,000

116,000,000

กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

668,070,370

644,615,347

(79,236,709)

(77,131,436)

-

(13,591,088)

1,711,833,661

1,669,892,823

เงินสํารองสําหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ

15,129,678

14,663,453

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

67,872,361

48,876,895

(79,236,709)

(63,540,348)

3,765,330

-

1,715,598,991

1,669,892,823

รายการหัก :
ส่วนที่ให้หกั ออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อย่างละ
ร้อยละ 50
ส่วนที่ให้หกั ออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 และที่เกินกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2

รายการหัก : ส่วนที่ให้หกั ออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
อย่างละร้อยละ 50 เฉพาะส่วนที่ไม่เกินเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย
อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1

ร้อยละ

46.31

44.93

อัตราเงินกองทุนตามกฎหมาย

ร้อยละ

46.41

44.93

อัตราขั้นตํ่าของเงินกองทุนชั้นที่ 1

ร้อยละ

4.00

4.00

อัตราขั้นตํ่าของเงินกองทุนตามกฎหมาย

ร้อยละ

8.00

8.00

- 43 25. กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน
(หน่วย: บาท)
2559

2558

1. กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย

1,369,967

19,320,566

1,369,967

19,320,566

(4,100,000)

-

-

(1,879,660)

รวม

(4,100,000)

(1,879,660)

รวมทั้งสิ้น

(2,730,033)

17,440,906

รวม
2. โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป

26. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ท่ี จ่ายให้แก่ กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการและผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผู ้
ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกรายในงบการเงินดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2559

2558

27.93

31.12

0.96

1.13

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

- 44 27. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯ และพนั ก งาน ได้ร่ ว มกัน จัด ตั้งกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบัญ ญัติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ
พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พ นักงานจ่ ายสะสมและเงิ น ที่ บริ ษ ัทฯ จ่ ายสมทบให้ในอัต ราร้ อยละ 6 ของเงิ นเดื อ น
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในประเทศแห่ งหนึ่ งและจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานใน
กรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ฯ ได้จ่ายเงิ น สมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ เป็ นจํานวน 1.55
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 1.64 ล้านบาท)
28. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราสําหรับปี ที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์หรื อในปี ที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้สินตามที่มาตรฐานการบัญชีกาํ หนด
28.1 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2558

2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

-

21,823,085

12,999,591
12,999,591

(291,871)
21,531,214

28.2 ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
2559
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
2558

7,931,933

4,388,954

7,931,933

359,558
4,748,512

- 45 28.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
2559
อัตราภาษี

จํานวน

อัตราภาษี

จํานวน

(ร้อยละ)

(บาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

2558

142,815,115
20.00%

28,563,023

119,986,237
20.00%

23,997,247

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
รายได้เงินปันผลที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี

(7,577,356)

(6,398,526)

(20,985,667)

4,224,364

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั

-

-

18.18%

21,823,085

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

9.10%

12,999,591

(0.24%)

(291,871)

รวมภาษีเงินได้

9.10%

12,999,591

17.94%

21,531,214

29. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
29.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาเช่าและบริ การ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559

2558

จ่ายชําระภายใน
1 ปี
1 - 3 ปี

9.6

10.3

-

7.7
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29.2 หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
(หน่วย: ล้านบาท)
2559

2558

หนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาและการคํ้าประกัน
การยื่นซองประกวดราคาให้แก่ลูกหนี้

28.31

28.31

รวมภาระผูกพันทั้งสิ้ น

28.31

28.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการหนี้สิน จํานวน 22.31 ล้านบาท (หมายเหตุ 20)
30. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษ ทั ฯ มิ ได้แสดงข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงาน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จหลักคื อ ธุ รกิ จเงิ นทุ น เพี ยง
ประเภทเดียว ดังนั้นรายได้กาํ ไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานดังกล่าว
31. เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อจากการที่คู่สญ
ั ญาจะไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุ พนั ธ์เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสี่ ยง และไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการค้าหรื อเก็งกําไร
31.1 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อและการคํา้ ประกัน
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ อาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการที่คู่สญ
ั ญา
ของบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันที่ ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยการ
กระจุกตัวของความเสี่ ยงดังกล่าวไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยง คื อ
มูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการออกหนังสื อคํ้าประกันให้แก่ ลูกหนี้ เป็ นจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 28.31 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 29.2 ซึ่ งรายการดังกล่าวบริ ษทั ฯ ไม่ได้บนั ทึ กรับรู ้ในงบการเงิน แต่มีการตั้ง
ประมาณการหนี้สินจํานวน 22.31 ล้านบาทแล้ว

- 47 31.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินสามารถจัดตามลักษณะอัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

มีอตั รา

อัตราตลาด

ดอกเบี้ยคงที่

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ

151.0

1,550.0

19.6

1,720.6

เงินลงทุนสุ ทธิ

156.0

1,738.3

541.2

2,435.5

1,564.0

50.3

288.8

1,903.1

เงินรับฝาก

-

3,380.9

-

3,380.9

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

-

6.4

-

6.4

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้
หนีส้ ินทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

มีอตั รา

อัตราตลาด

ดอกเบี้ยคงที่

82.0

1,150.0

117.5

1,349.5

150.9

1,885.5

504.3

2,540.7

1,560.4

67.2

313.9

1,941.5

เงินรับฝาก

-

3,177.5

-

3,177.5

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

-

6.8

-

6.8

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้
หนีส้ ินทางการเงิน

- 48 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด
นับ จากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นถึ งวันที่ มีการกําหนดอัต ราดอกเบี้ ยใหม่ หรื อวันที่ ครบกําหนด (แล้วแต่ วนั ใดจะ
ถึงก่อน) ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2559
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ปี

ไม่มี

เกิน 5 ปี

กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ

-

1,550.0

เงินลงทุนสุ ทธิ

-

100.1

25.8

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

-

-

-

-

1,550.0

1.46-1.49

230.3

824.1

583.8

-

1,738.3

3.10-5.75

-

0.6

20.4

3.5

-

50.3

0.01-4.50

117.5

2,108.1

1,143.8

11.5

-

-

3,380.9

0.50-3.10

-

6.0

0.4

-

-

-

6.4

1.40-1.65

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม

(หน่วย: ล้านบาท)

2558
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ปี

ไม่มี

เกิน 5 ปี

กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ

-

1,150.0

เงินลงทุนสุ ทธิ

-

11.2

37.2

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

-

-

-

-

1,150.0

1.46-1.49

190.1

568.2

1,116.0

-

1,885.5

4.10-6.75

4.7

1.1

1.8

22.4

-

67.2

0.01-6.50

161.2

2,221.1

791.3

3.9

-

-

3,177.5

0.50-3.25

-

6.0

0.8

-

-

-

6.8

1.75-2.05

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
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ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คื อ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่
เหมาะสม ซึ่ งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2559

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี

หนี้ที่ไม่ก่อ

กําหนด

ให้เกิดรายได้

เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

รวม

19.6

1,701.0

-

-

-

-

-

1,720.6

524.4

100.1

230.3

824.1

583.8

172.8

-

2,435.5

67.7

9.4

75.7

1,458.8

3.5

-

288.0

1,903.1

117.5

2,108.1

1,143.8

11.5

-

-

-

3,380.9

-

6.0

0.4

-

-

-

-

6.4

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื

(หน่วย: ล้านบาท)

2558

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มี

หนี้ที่ไม่ก่อ

กําหนด

ให้เกิดรายได้

เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

รวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ

117.5

1,232.0

-

-

-

-

-

1,349.5

เงินลงทุนสุ ทธิ

487.5

11.2

190.1

568.2

1,116.0

167.7

-

2,540.7

87.4

11.8

75.6

1,401.3

51.8

-

313.6

1,941.5

161.2

2,221.1

791.3

3.9

-

-

-

3,177.5

-

6.0

0.8

-

-

-

-

6.8

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
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31.4 ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คื อ ความเสี่ ยงที่ มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ
31.5 มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ บริ ษทั ฯ ได้มีการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ สิ นทรัพย์ทาง
การเงินส่ วนใหญ่ถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินให้
สิ นเชื่อและลูกหนี้ซ่ ึ งจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากตราสารทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ส่ วนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็ นมาตรฐานซึ่ งซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็ นราคายุติธรรม เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ข) หนี้สินทางการเงิน
หนี้ สิ น ทางการเงิ น รวมถึ งเงิ น กู้ยื ม และเงิ น รั บ ฝากซึ่ งมี ร าคายุติ ธ รรมใกล้เคี ย งกับ ราคาตามบัญ ชี
เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไว้สาํ หรับสิ นทรัพย์ทางการเงินข้างต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามบัญชี ของเครื่ องมื อทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ไม่แตกต่ างไปจากราคา
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ

- 51 31.6 มูลค่ ายุตธิ รรมของตราสารทางการเงิน
(หน่วย: บาท)

2559

2558

ราคาทุน /

มูลค่ายุติธรรม /

ราคาทุน /

มูลค่ายุติธรรม /

ราคาตามบัญชี

ราคาตลาด

ราคาตามบัญชี

ราคาตลาด

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด

20,000

20,000

20,000

20,000

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ

1,720,613,192

1,720,613,192

1,349,468,682

1,349,468,682

เงินลงทุนสุ ทธิ

2,435,475,563

2,435,475,563

2,540,663,109

2,540,663,109

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ

1,401,000,522

1,401,000,522

1,385,108,632

1,385,108,632

5,557,109,277

5,557,109,277

5,275,260,423

5,275,260,423

3,380,948,290

3,380,948,290

3,177,530,331

3,177,530,331

6,410,000

6,410,000

6,800,000

6,800,000

3,387,358,290

3,387,358,290

3,184,330,331

3,184,330,331

รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
รวม

32. เหตุการณ์ ภายหลังระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายปั นผลประจําปี 2559
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ในอัตราส่ วน 20 หุ น้ เดิมได้รับ 1 หุ น้ ปั นผล ในกรณี ที่ไม่ครบ 20 หุ น้ จะจ่าย
เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท
2. จ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการอนุมตั ิจ่ายปันผลดังกล่าวจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
33. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

