บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของเจาของ และงบกระแสเงินสด สํ าหรับ ปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและคําอธิบายอื่น
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานีโ้ ดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ ปราศจากการแสดงขอมู ลที่ ขั ดต อข อเท็ จจริงอั นเป นสาระสํ าคัญ ไม วาจะเกิ ดจากการทุ จริตหรื อ
ขอผิดพลาดได
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
ขา พเจา เปน ผูรับ ผิด ชอบในการแสดงความเห็น ตอ งบการเงิน ดัง กลา วจากผลการตรวจสอบของ
ขา พเจา ขา พเจา ไดป ฏิบ ัต ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ ่ง กํ า หนดใหข า พเจา ปฏิบัต ิต าม
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบ
การเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับ สถานการณ แตไมใชเพื่ อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุ มภายในของ
กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอโดยรวมของงบการเงิน
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตาม
ที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

(นางวิไลรัตน โรจนนครินทร)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

สินทรัพย
เงินสด

20,000

20,000

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

7

391,454,276

620,181,986

เงินลงทุนสุทธิ

8

2,699,493,176

3,273,089,896

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

9
2,057,244,492

2,186,423,777

6,569,325

9,314,133

2,063,813,817

2,195,737,910

-

(2,576,744)

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
หัก: รายไดรอตัดบัญชี
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

11

(562,726,542)

(560,014,727)

หัก: คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

12

(4,690,876)

(6,139,997)

1,496,396,399

1,627,006,442

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ย
คางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

14

6

6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

15

10,340,401

4,394,355

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ

16

50,367

66,031

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

17

1,501,970

838,805

สินทรัพยอื่นสุทธิ

18

23,433,082

33,705,511

4,622,689,677

5,559,303,032

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-2บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

หนี้สินและสวนของเจาของ
เงินรับฝาก
จากประชาชน

2,545,210,469

3,516,084,518

55,777

270,043

19.1

2,545,266,246

3,516,354,561

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

19.2

7,367,000

13,665,000

ประมาณการหนี้สิน

20

36,774,979

34,951,152

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

17

51,303,183

25,155,051

15,115,317

34,159,971

2,107,561

1,864,256

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

10,446,373

14,563,183

อื่น ๆ

13,589,498

19,129,753

41,258,749

69,717,163

2,681,970,157

3,659,842,927

จากตางประเทศ
รวมเงินรับฝาก

หนี้สินอื่น
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง

รวมหนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-3บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

1,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

21

116,542,403

100,620,206

22

111,000,000

106,000,000

ยังไมไดจัดสรร

713,177,117

692,839,899

รวมสวนของเจาของ

1,940,719,520

1,899,460,105

4,622,689,677

5,559,303,032

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 200,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

2557

(หนวย: บาท)
2556

13,463,067
112,619,964
175,014,472
301,097,503

11,540,623
158,307,532
164,650,525
334,498,680

89,725,656

122,726,195

15,521,110
309,313
272
105,556,351
195,541,152

18,494,697
777,334
141,998,226
192,500,454

566,244
6,242,272
6,808,516
17,595,637

851,693
5,376,668
6,228,361
3,787,030

29,271,135
1,127,532
30,398,667

32,385,723
8,299,750
40,685,473

รายไดดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
รวมรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
เงินนําสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
และสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัลและการค้ําประกัน
อื่น ๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

-2บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

2557

(หนวย: บาท)
2556

63,152,051
4,800,000
12,308,723
6,231,925
17,369,513
103,862,212
146,481,760
(50,316,994)
96,164,766

61,200,298
5,305,000
12,086,871
5,890,083
15,786,982
100,269,234
21,240
142,910,844
(40,260,235)
102,650,609

19,902,746

(85,870,293)

(1,034,435)
(3,773,662)
15,094,649
111,259,415

17,174,059
(68,696,234)
33,954,375

0.48

0.51

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

28

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย: บาท)
องคประกอบอื่น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย

23

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

ทุนที่ออก

ของสวนของ

และชําระแลว

เจาของ

กําไรสะสม
จัดสรรแลว

ยังไมไดจัดสรร

รวม

1,000,000,000

169,316,440

100,000,000

656,189,290

1,925,505,730

-

(68,696,234)

-

102,650,609

33,954,375

-

-

-

(60,000,000)

(60,000,000)

1,000,000,000

100,620,206

6,000,000
106,000,000

(6,000,000)
692,839,899

1,899,460,105

-

15,922,197

-

95,337,218

111,259,415

-

-

-

(70,000,000)

(70,000,000)

1,000,000,000

116,542,403

5,000,000
111,000,000

(5,000,000)
713,177,117

1,940,719,520

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

146,481,760

142,910,844

776,053

638,257

105,556,351

141,998,226

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จาก
กิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาใชจายดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน

25

(19,184,280)

(6,916,942)

(กําไร)ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน

25

1,588,643

3,129,912

(6,659,663)

(6,961,800)

2,281,392

1,432,850

-

21,240

รายไดดอกเบี้ย

(301,097,503)

(334,498,680)

รายไดเงินปนผล

(29,271,135)

(32,385,723)

เงินสดรับดอกเบี้ย

308,494,433

337,459,518

เงินสดรับเงินปนผล

29,271,135

32,385,723

เงินสดจายดอกเบี้ย

(124,601,005)

(149,690,899)

(32,722,499)

(47,462,369)

80,913,682

82,060,157

คาตัดจําหนายสวนเกิน(สวนต่ํา)มูลคาเงินลงทุนในหุนกู
สํารองผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา

เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-2บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดจายซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายทรัพยสินรอการขาย
เงินสดรับจากการขายและไถถอนเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

(หนวย: บาท)
2556

200,000,000
125,147,420
8,462,670

(100,000,000)
48,142,428

(971,088,315)
(6,298,000)
(1,492,000)
(5,296,950)
(569,651,493)

(162,086,313)
(189,276,227)
(20,228,819)
(338,504,659)

(6,706,435)
(2,860,488,602)
3,478,243,368
611,048,331

(237,438)
(1,846,841,778)
417,920
2,283,358,540
436,697,244

(70,000,000)
(70,000,000)
(28,603,162)
170,034,863
141,431,701

(60,000,000)
(60,000,000)
38,192,585
131,842,279
170,034,864

2,884,115

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน มีภูมิลําเนา
และประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเงินทุน ที่อยูตามที่จดทะเบียนตั้งอยู
เลขที่ 25 อาคารกรุ งเทพประกั นภั ย / ไว. ดับ ยู. ซี . เอ ชั้ นที่ 23 ถนนสาทรใต แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย งบการเงินฉบับที่เปน
ภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่องการนําเสนองบการเงิน
ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม
งบการเงินนี้แสดงรายการและตีความตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทําและสงงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และแสดงรายการ
ตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ สนส. 12/2553 เรื่องการจัดทําและการประกาศงบ
การเงินของบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบ
การเงินเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-22.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่ไดใชในระหวางป
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2557 ตาม รายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

ภาษีเงินได

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

สัญญาเชา

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

รายได

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

สวนไดเสียในการรวมคา

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

งบการเงินระหวางกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

การดอยคาของสินทรัพย

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

สวนงานดําเนินงาน

-3การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

ฉบับที่ 15

สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน

ฉบับที่ 27

การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเชา

ฉบับที่ 29

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ
ถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ฉบับที่ 4

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม

ฉบับที่ 5

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม

ฉบับที่ 7

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 10

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

ฉบับที่ 12

ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 17

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับที่ 18

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้
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มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
ในระหวางปสภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

การนําเสนองบการเงิน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

สินคาคงเหลือ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

งบกระแสเงินสด

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

1 มกราคม 2558

การทางบัญชีและขอผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)

สัญญากอสราง

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาเชา

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

รายได

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)

ผลประโยชนของพนักงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

1 มกราคม 2558

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล

-5มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2558

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)

ตนทุนการกูยืม

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

1 มกราคม 2558

ที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

1 มกราคม 2558

เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

1 มกราคม 2558

ทีเ่ งินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)

กําไรตอหุน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหวางกาล

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)

การดอยคาของสินทรัพย

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ

1 มกราคม 2558

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพยไมมีตัวตน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2558

-6มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)

การรวมธุรกิจ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาประกันภัย

1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ

1 มกราคม 2558

ดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

สวนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 10

งบการเงินรวม

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 11

การรวมการงาน

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสีย

1 มกราคม 2558

ในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13

การวัดมูลคายุติธรรม

1 มกราคม 2558

ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมี

1 มกราคม 2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจทีใ่ หแกผูเชา

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)

ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

1 มกราคม 2558

ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตาม

1 มกราคม 2558

รูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)

รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ

1 มกราคม 2558

โฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

1 มกราคม 2558
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ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2558

ถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

1 มกราคม 2558

หรือไม
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ

1 มกราคม 2558

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

ขอตกลงสัมปทานบริการ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 14

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน

1 มกราคม 2558

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ
รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

1 มกราคม 2558

ฉบับที่ 20

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

1 มกราคม 2558

เหมืองผิวดิน
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ ฝายบริหารของบริษัท
ฯ คาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯโดยสรุปมีดังตอไปนี้
3.1

การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อโดยคํานวณจาก
ยอดเงินตนที่คงคาง บริษัทฯ หยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเชื่อที่ผิด
นัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และจะโอนกลับ
รายการดอกเบี้ ย ค างรั บ ที่ เคยบั น ทึ กบั ญ ชี เป น รายได แ ล ว นั้ น ออกจากบั ญ ชี การบั น ทึ ก รายได
ดอกเบี้ยรับ หลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสด ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของธนาคารแหง
ประเทศไทย
บริษัทฯ รับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑคงคาง
เชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อที่กลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยูระหวาง
การติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหมซึ่งจะรับรูรายไดตามเกณฑเงิน
สดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือน หรือ
สามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ยหรือ
สวนลดดังกลาวจะตั้งพักไวและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือ
ระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้น
ดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ บริษัทฯ รับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อโดยการปนสวนดอกผลเชา
ซื้อไปตลอดระยะเวลาการผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยจะรับรูในวันที่ถึงกําหนด
ชําระคางวด บริษัทฯ หยุดรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อ เมื่อคางชําระเกินกวาสามงวด
ข) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
ดอกเบี้ ยจากเงิ นลงทุ นถื อเป นรายได ต ามเกณฑ ค งค างโดยคํ านึ งถึ งอั ต ราผลตอบแทนที่
แทจริง สวนเงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
ค) กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
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คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดย
พิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
จ) คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
3.2

ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในใบรับฝากเงิน
หรือตั๋วเงินจายแลว ดอกเบี้ยนั้นจะตั้งพักไวและตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของ
ใบรับฝากเงินหรือตั๋วเงินจายนั้น

3.3

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอ หุ นขั้ นพื้ นฐานที่ แสดงไวในงบกําไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็จเป นกํ าไรต อหุ นขั้นพื้ น ฐานซึ่ ง
คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับป/ปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนาย
และถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป

3.4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความ
รวมถึงเงินสดในมื อและเงินฝากธนาคารทุ กประเภท แตไมรวมบั ตรเงินฝาก และเงินฝากสถาบั น
การเงินที่มีสัญญาขายคืนภาคเอกชน

3.5

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
บริษัทฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชน โดยมีการกําหนดวันเวลา
และราคาที่ แน นอนในอนาคต โดยจํานวนเงินที่ จายสําหรับหลั กทรัพ ยซื้อโดยมี สัญญาขายคืนใน
อนาคตแสดงเป นส วนหนึ่ งของรายการระหว างธนาคารและตลาดเงิน หรือเงินให สิ นเชื่ อแล วแต
คูสัญญา โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนถือเปนหลักประกันการกูยืม
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เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษทั ฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
หลักทรัพยเพื่อคาเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จนกระทั่งจําหนายหลักทรัพ ยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนตัดจําหนาย บัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้จะถูกตัดจําหนายตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยและหนวยลงทุนในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอ
ซื้อครั้งหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนเสนอซื้ อ เฉลี่ ย (Average bid yield) ของวั น ทํ า การสุ ด ท า ยของป หากไม มี อั ต รา
ผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย จะใชอัตราผลตอบแทนของการซื้อขายครั้งสุดทายไมเกิน 1 เดือน ทั้งนี้
ภายใตสถานการณ ทางเศรษฐกิจที่ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญระหวางวันที่มีการซื้อขายครั้ง
สุดทายกับวันที่วัดมูลคา และนํามาคํานวณตามสูตรที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด
มู ลค ายุติ ธรรมของตราสารหนี้ ที่ ไม ไ ด ขึ้น ทะเบี ยนกั บ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย หรื อ ขึ้ น
ทะเบียนแตไมมีสภาพคลอง คํานวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันทําการ
สุดทายของปโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปนฐานในการคํานวณและปรับดวยคาความเสี่ยงที่
เหมาะสม
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ วันสิ้นป

- 11 บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดย
ใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.7

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะ
ของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่สามารถชําระหนี้ได
หรือลูกหนี้ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับบริษัท
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ธปท. ไดออกประกาศที่ สนส. 31/2551 เรื่องหลักเกณฑการจัดชั้นและ
การกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดกันสํารองตามเกณฑที่
ธปท. กําหนดแลว

3.8

การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
บริษัทฯถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา โดยในกรณีที่รับ
ชําระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงินหรือรับหุนทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้
เปนทุน บริษัทฯจะบันทึกสินทรัพยที่ไดรับโอนมาดวยราคายุติธรรมของสินทรัพยนั้น สวนสูญเสียที่
เกิดขึ้นจากผลตางระหวางราคาตามบัญชีของหนี้ที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคํานึงถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวเดิมดวย
ในกรณีของการปรับโครงสรางหนี้โดยการผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ บริษัทฯ
จะบันทึกสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการคํานวณราคาตามบัญชีใหมของลูกหนี้โดยการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดรับตามเงื่อนไขใหม โดยใชอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําสําหรับเงินกู (MLR) ของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการคิดลด ผลตางระหวางราคาตามบัญชีใหมที่คํานวณไดที่ต่ํากวา
ราคาตามบัญชีเดิมรวมดอกเบี้ยคางรับของลูกหนี้จะบันทึกเปนสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุ นจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีป ญหาซึ่งเกิดจากการลดเงินตนและดอกเบี้ ยรับ รูเป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือราคาขายที่คาดวาจะไดรับซึ่งถือตามราคาประเมิน
ลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย (ถามี) แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
บริษัทฯบันทึกตนทุนของทรัพยสินรอการขายที่รับโอนมาจากการปรับโครงสรางหนี้ดวยมูลคา
ยุติธรรมของทรัพยสินหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแตไมเกินยอดเงินตนและดอกเบี้ยคาง
รับที่มีสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจําหนาย และขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
3–5
5
5

ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
3.11 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา
หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

- 13 3.12 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตนดังตอไปนี้
ซอฟทแวร

5 ป

คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.13 การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน
บริษัทฯ บันทึกรายการขายลดตั๋วเงินประเภทผูซื้อมีสิทธิไลเบี้ยซึ่งไมมีธนาคารพาณิชยหรือบริษัท
เงินทุนรับรองหรือรับอาวัลเปนหนี้สินภายใตบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” บริษัทฯ จะโอน
บัญชีเงินใหสินเชื่อตามตั๋วเงินไปหักออกจากบัญชี “ภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงิน” เมื่อตั๋วเงินนั้นถึง
กําหนดชําระและผูจายเงินไดจายเงินตามตั๋วเงินแลว
3.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับ บริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.15 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯจะประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยมีการดอยคา
หรือไม หากสินทรัพยนั้นมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯจะลดมูลคาของ
สินทรัพยนั้นลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคา
จากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา

- 14 3.16 ผลประโยชนพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะของแผนการจ า ยสมทบตามที่ ไ ด
กําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของ
บริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงิน
สะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ (โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน)
บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิด
ลดแตละหนวยที่ประมาณการไวโดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิ ตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอ
สมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตราการมรณะ และอัตราการเงินเฟอ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย (Actuarial gains or losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะ
รับรูทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและ
จํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จาย
ชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯจะรับรูรายจายที่ไดรับคืน
เปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
3.18 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมื อทางการเงินที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสด รายการระหว าง
ธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุน เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม และเงินรับ
ฝาก ซึ่ งนโยบายการบั ญ ชี เฉพาะสํ าหรับ รายการแต ละรายการได เป ด เผยแยกไว ในแต ละหั วข อ ที่
เกี่ยวของ
บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปน
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

- 15 3.19 การใชประมาณการทางบัญชี
การจั ด ทํ างบการเงิ น เป น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ ายบริ ห ารต อ งใช ก าร
ประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบ
การเงิน และการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไป
จากจํานวนเงินที่ประมาณไว
บริษัทฯ ไดตั้งประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคตเปนผลใหประมาณการทาง
บั ญ ชี อาจจะไม ต รงกั บผลที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง ประมาณการและข อสมมติ ฐานที่ อาจมี ค วามเสี่ ยงต อ การ
ปรับปรุงบัญชีในปถัดไปตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน และเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ การประมาณการใน
เรื่องตาง ๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
3.20 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดของปปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไร
หรือขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินนั้น
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมี
การปรับปรุงโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทฯคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ ทางภาษี ที่ ไม แน นอน บริษั ท ฯ เชื่อวาไดตั้ งภาษี เงินได ค างจายเพี ย งพอ
สําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การ
ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการ
และขอ สมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ยวข องกับการตั ดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุ การณ ในอนาคต ขอมูลใหม ๆ
อาจจะทําใหบริษัทฯ เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การ
เปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในปที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไร
เพื่ อเสี ย ภาษี ในอนาคตจะมี จํานวนเพี ย งพอกั บ การใช ป ระโยชน จากผลแตกต างชั่ วคราวดั งกล า ว
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและปรับลดลง
เทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: บาท)
2557
เงินสด

2556
20,000

20,000

เงินฝากสถาบันการเงิน

141,411,701

170,014,864

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

141,431,701

170,034,864

5. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551
ในพระราชกิจจานุ เบกษา ซึ่งจะมีผลบั งคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วัน นั บแตวันประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการประกันการชําระคืนตนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยตามขอบังคับกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยจะดําเนินการทยอยลดวงเงิน
การคุมครองภายในระยะเวลา 4 ป ทั้งนี้วงเงินคุมครองเงินฝากจะเหลือเพียงจํานวน 1 ลานบาท ตอสถาบัน
การเงินในปที่ 5 ของการบังคับใชพระราชบัญ ญัติดังกลาว ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2551 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินที่ใหความคุมครองเพิ่มขึ้นโดยไดขยายระยะเวลาการคุมครอง
เงินฝากเต็มจํานวนตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 3 และลดเหลือจํานวน 50 ลานบาทในปที่ 4 และจํานวน 1 ลานบาท ในป
ที่ 5 ตอมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ไดรับการคุมครองเปน
การทั่ วไป พ.ศ. 2555 โดยมี ผ ลบั งคั บ ใช ตั้ งแต วัน ที่ 11 สิ งหาคม 2555 เป นต น ไป โดยมี ร ายละเอี ย ดการ
คุมครองเงินฝากดังนี้
ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปดกิจการ

จํานวนเงิน

11 สิงหาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2558

ไมเกิน 50 ลานบาท

11 สิงหาคม 2558 – 10 สิงหาคม 2559

ไมเกิน 25 ลานบาท

11 สิงหาคม 2559 เปนตนไป

ไมเกิน 1 ลานบาท
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหว างป บริษั ทฯมี ร ายการธุร กิจที่ สํ าคั ญ กั บ บุ ค คลหรื อกิจการที่ เกี่ย วข องกัน รายการธุร กิ จ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้น
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการ (นอกเหนือจากที่เปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขออื่น) ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2557

2556

50.3

56.2

นโยบายกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

อัตราดอกเบี้ยปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไป

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกันมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ลักษณะความสัมพันธ

2557

2556

เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน

88.0

16.0

10.3

40.0

40.6

862.5

บริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน
บริษัท บุญเอนก จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท เอนกบุญ จํากัด

มีกรรมการรวมกัน

5.0

4.9

บริษัท เทียร วัน เนทเวิรค จํากัด

มีกรรมการรวมกัน

5.5

5.3

บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ และ

3.5

2.2

2.4

2.4

เปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว และมีกรรมการ
รวมกัน
บริษัท บิสแอนดฟน จํากัด

มีกรรมการรวมกัน

- 18 (หนวย: ลานบาท)
ลักษณะความสัมพันธ

2557

2556

เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการในบริษัท

57.0

-

13.7

18.6

156.0

644.0

145.0

195.0

84.0

41.0

4.6

15.6

5.8

1.3

0.7

0.7

2.8

2.7

8.5

8.5

7.3

24.0

-

0.5

5.6

10.4

ดังกลาว
บริษัท เอ็กซเซล-ลิงค จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท ไอ ทาวเวอร จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ และเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด อีเลคทริซิตี
จํากัด
บริษัท พลังเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน
ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ และเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

บริษัท แอล.เอ็ม.เทค จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ และเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

บริษัท เอเอเอ โฮลดิ้ง จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ และเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

บริษัท รักษวารี จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ และเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

บริษัท เจริญพรพลังงาน จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการใน
บริษัทดังกลาวและมีกรรมการรวมกัน

บริษัท ทัศนศิริ จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการและเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

บริษัท ดีเอเอส เซอรวิส จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการและเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

- 19 (หนวย: ลานบาท)
ลักษณะความสัมพันธ

2557

2556

เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

ถือหุนโดยบริษัทที่มีกรรมการและญาติสนิทของ

7.5

7.0

434.9

-

1.5

1.5

6.0

3.0

1.2

-

กรรมการของบริษัทเปนกรรมการ
บริษัท คอม-ลิงค จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ
ในบริษัทดังกลาว

บริษัท ธรรมวงศ จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนกรรมการ
และเปน ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

บริษัท บุญเอนกอนันต จํากัด

กรรมการและญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปน
ผูถือหุนในบริษัทดังกลาว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท คัสสาวาแลนด จํากัด

ญาติสนิทของกรรมการบริษัทเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว

ในระหวางป เงินใหสินเชื่อ เงินกูยืมและเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้

(หนวย: ลานบาท)

ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่

1 มกราคม 2557

ในระหวางป

ในระหวางป

31 ธันวาคม 2557

เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด

16.0

139.0

67.0

88.0

บริษัท บุญเอนก จํากัด

40.0

11.8

41.5

10.3

862.5

85.8

907.7

40.6

บริษัท เอนกบุญ จํากัด

4.9

0.1

-

5.0

บริษัท เทียร วัน เนทเวิรค จํากัด

5.3

0.2

-

5.5

บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด

2.2

1.3

-

3.5

บริษัท บิสแอนดฟน จํากัด

2.4

-

-

2.4

-

177.0

120.0

57.0

บริษัท เอ็กซเซล-ลิงค จํากัด

18.6

8.7

13.6

13.7

บริษัท ไอ ทาวเวอร จํากัด

644.0

141.0

629.0

156.0

บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จํากัด

195.0

183.0

233.0

145.0

บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด

41.0

115.0

72.0

84.0

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด อิเลคทริซิตี จํากัด

15.6

0.3

11.3

4.6

บริษัท พลังเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

1.3

5.0

0.5

5.8

บริษัท แอล.เอ็ม.เทค จํากัด

0.7

-

-

0.7

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)

- 20 (หนวย: ลานบาท)
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่

1 มกราคม 2557

ในระหวางป

ในระหวางป

31 ธันวาคม 2557

เงินกูยืมและเงินรับฝากจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอเอเอ โฮลดิ้ง จํากัด

2.7

0.1

-

2.8

บริษัท รักษวารี จํากัด

8.5

-

-

8.5

24.0

9.9

26.6

7.3

0.5

0.5

1.0

-

10.4

1.2

6.0

5.6

7.0

0.5

-

7.5

บริษัท คอม-ลิงค จํากัด

-

434.9

-

434.9

บริษัท ธรรมวงศ จํากัด

1.5

-

-

1.5

บริษัท บุญเอนกอนันต จํากัด

3.0

3.0

-

6.0

บริษัท คัสสาวาแลนด จํากัด

-

1.2

-

1.2

บริษัท เจริญพรพลังงาน จํากัด
บริษัท ทัศนศิริ จํากัด
บริษัท ดีเอเอส เซอรวิส จํากัด
บริษัท แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

รายการที่บริษัทฯ มีกับพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือ
เกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาวมีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
2557

2556

นโยบายกําหนดราคา

เงินกูยืมและเงินรับฝาก

2.8

4.1

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไปตามประกาศของบริษัทฯ

เงินใหกูยืม

1.9

2.6

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใบรับฝากเงินของบริษัทฯ

พนักงานระดับชั้นบริหาร
ตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป

ระยะเวลา 12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปและไมมีการคิด
ดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือ
เกี่ยวโยงกับพนักงานระดับชั้น
บริหารตั้งแต
ผูจัดการฝายขึ้นไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

21.9

43.5

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไปตามประกาศของบริษัทฯ
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(หนวย: ลานบาท)
2557

2556

0.1

0.1

นโยบายกําหนดราคา

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม และเงินรับฝาก
พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการ

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไปตามประกาศ

ฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับ

ของบริษัทฯ
1.0

1.2

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่คิดกับลูกคาทั่วไปตามประกาศ

พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต

ของบริษัทฯ

ผูจัดการฝายขึ้นไป
ดอกเบี้ยรับ – เงินใหกูยืม

0.1

0.1

คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใบรับฝากเงินของบริษัทฯ
ระยะเวลา 12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปและไมมีการคิด
ดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต

ในระหวางป เงินใหสินเชื่อ, เงินกูยืมและเงินรับฝากจากพนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแตผูจัดการฝาย
ขึ้นไปและบุคคลที่เกี่ยวของและ/หรือเกี่ยวโยงกับบุคคลดังกลาว มีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่

1 มกราคม 2557

ในระหวางป

ในระหวางป

31 ธันวาคม 2557

พนักงานระดับชั้นบริหารตั้งแต่ ผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก

4.1

4.4

5.7

2.8

เงินใหกูยืม

2.6

-

0.7

1.9

43.5

17.0

38.6

21.9

บุคคลที่เกีย่ วข้ องและ/หรื อเกีย่ วโยงกับพนักงาน
ระดับชั้นบริหารตั้งแต่ ผ้ จู ัดการฝ่ ายขึน้ ไป
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
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7. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)
(หนวย: บาท)
2557

2556

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย

101,670,879

126,003,841

39,740,822

44,011,022

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

250,000,000

450,000,000

รวม

391,411,701

620,014,863

42,575

167,123

391,454,276

620,181,986

ธนาคารพาณิชย

บวก ดอกเบี้ยคางรับ
รวมในประเทศ
8. เงินลงทุนสุทธิ
8.1 เงินลงทุนเผื่อขาย

(หนวย: บาท)
มูลคายุติธรรม
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

2557

2556

688,036,750

591,255,299

1,616,831,333

2,281,684,800

375,964,320

379,900,380

1

1

2,680,832,404

3,252,840,480

ตราสารทุนและหนวยลงทุนในความตองการ
ของตลาดในประเทศ
อื่น ๆ
รวม

- 23 8. เงินลงทุนสุทธิ (ตอ)
8.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม
8.3 เงินลงทุนทั่วไป

(หนวย: บาท)
ราคาทุน / ราคาทุนตัดจําหนาย
2557
2556
1,274,559
1,274,559
(1,274,559)
(1,274,559)
(หนวย: บาท)
ราคาทุน
2557

ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาดในประเทศ
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

70,533,054
(51,872,282)
18,660,772
2,699,493,176

2556
70,533,054
(50,283,638)
20,249,416
3,273,089,896

8.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
บวก : ซื้อเพิ่ม
หัก : จําหนายและครบกําหนดไถถอน
รวม
บวก(หัก) : มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ระหวางป (หมายเหตุขอ 21.1)
ยอดคงเหลือปลายป

2557
3,273,089,896
2,860,488,602
(3,453,988,068)
2,679,590,430

(หนวย: บาท)
2556
3,784,728,121
1,846,841,778
(2,272,609,710)
3,358,960,189

19,902,746
2,699,493,176

(85,870,293)
3,273,089,896

- 24 9. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
9.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
2557
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
เงินใหสินเชื่อ

(หนวย : บาท)
2556

2,054,617,755
2,626,737

2,172,742,613
13,681,164

2,057,244,492
-

2,186,423,777
(2,576,744)

2,057,244,492
6,569,325

2,183,847,033
9,314,133

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1. เงินสํารองขั้นต่ําตามเกณฑ ธปท.
- รายสินเชื่อ (Individual Approach)
2. เงินสํารองสวนเกิน
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

2,063,813,817

2,193,161,166

(293,838,426)
(268,888,116)
(4,690,876)

(253,309,600)
(306,705,127)
(6,139,997)

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

1,496,396,399

1,627,006,442

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หัก รายไดรอตัดบัญชี
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ

9.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (เฉพาะเงินตน) จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือ
ของสัญญาไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2557
2556
เมื่อทวงถาม
ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป

583,449,628
83,217,357
1,390,577,507

737,314,301
129,991,453
1,319,118,023

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

2,057,244,492

2,186,423,777

- 25 9.3

จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: บาท)
2557

ปกติ

กลาวถึง

ต่ํากวา

เปนพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย

23,142,511

73,241,976

-

4,157,765

81,942,838

182,485,090

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง

3,685,801

-

-

30,977,342

20,000,000

54,663,143

-

35,000,000

-

-

128,121,996

163,121,996

อื่น ๆ

1,465,163,193

30,013,245

75,126,123

-

86,671,702

1,656,974,263

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

1,491,991,505

138,255,221

75,126,123

35,135,107

316,736,536

2,057,244,492

การสาธารณูปโภคและบริการ

(หนวย: บาท)
2556

ปกติ

กลาวถึง

ต่ํากวา

เปนพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ

รวม

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย

51,693,654

62,061,976

9,315,856

33,817,735

54,270,609

211,159,830

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง

4,373,601

48,408,142

-

38,377,342

90,000,000

181,159,085

63,088,206

41,000,000

-

27,592,709

100,529,287

232,210,202

อื่น ๆ

1,359,254,193

29,914,338

75,000,000

-

95,149,385

1,559,317,916

รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

1,478,409,654

181,384,456

84,315,856

99,787,786

339,949,281

2,183,847,033

การสาธารณูปโภคและบริการ

- 26 9.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย

(หนวย: พันบาท)
2557

จัดชั้นปกติ

เงินใหสินเชื่อ
และ
ดอกเบี้ยคางรับ
1,495,829

ยอดสุทธิที่ใช
อัตราที่ใชใน
ในการ
การตั้งคาเผื่อ
ตั้งคาเผื่อหนี้
หนี้สงสัย
(1)
สงสัยจะสูญ
จะสูญ (รอยละ)
1,491,992
1

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลคาที่ตอง
ตั้งตามเกณฑ
มูลคาตามที่
ขั้นต่ําของธปท.
บริษัทตั้ง
14,920
37,831

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

139,140

138,255

2

2,765

84,578

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

75,401

75,401

100

75,401

75,401

จัดชั้นสงสัย

35,135

-

100

-

-

318,309

200,752

100

200,752

204,252

-

-

-

160,664

2,063,814

1,906,400

293,838

562,726

จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได

รวม

(2)

(1) ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ยอดเงินตนคงคางสุทธิจากรายได
รอตัดบัญชีที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับและไมหักมูลคาหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ
หมายถึง เงินตนคงคางสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้
หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแตกรณี
(2) ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
(หนวย: พันบาท)
2556
เงินใหสินเชื่อ
และ
ดอกเบี้ยคางรับ

ยอดสุทธิที่ใช
ในการ
ตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)

1,484,853

1,478,410

1

14,784

42,042

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

184,255

181,384

2

3,628

137,496

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

84,316

19,503

100

19,503

19,503

จัดชั้นสงสัย

99,788

27,672

100

27,672

27,672

339,949

187,723

100

187,723

191,223

-

-

-

142,079

2,193,161

1,894,692

253,310

560,015

จัดชั้นปกติ

จัดชั้นสงสัยจะสูญ
เงินสํารองสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได

รวม

(2)

อัตราที่ใชใน
การตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัย
จะสูญ (รอยละ)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลคาที่ตอง
ตั้งตามเกณฑ
มูลคาตามที่
ขั้นต่ําของธปท.
บริษัทตั้ง

(1) ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ยอดเงินตนคงคางสุทธิจากรายได
รอตัดบัญชีที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับและไมหักมูลคาหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ
หมายถึง เงินตนคงคางสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้
หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแตกรณี
(2) ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพทุกประเภทตามเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทยแลว

- 27 9.5

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ดอยคุณภาพและที่บริษัทฯ ระงับรับรูรายได
9.5.1

เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ดอยคุณภาพมีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
2557
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

2556

426,998

524,053

เงินใหสิ นเชื่อและลูกหนี้ดอยคุณ ภาพดังกลาวถือตามรายงานเงินให สินเชื่อและลูกหนี้ คาง
ชําระที่บริษัทฯ ไดจัดทําเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินใหสินเชื่อและลูกหนี้ดอยคุณภาพในงบการเงินมีอัตรารอยละ 18.51
ของเงินใหสินเชื่อ (31 ธันวาคม 2556 : อัตรารอยละ 19.90)
9.5.2

เงินใหสินเชื่อที่บริษัทฯ ระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให สิ นเชื่ อและลู กหนี้ ที่ บริษั ทฯ ระงับการรับรู รายได มีจํานวน

ทั้งสิ้น 352 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556: 451.6 ลานบาท)
9.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
จํานวนราย

มูลหนี้

2557

2556

2

3

2557

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2556

2557

2556

111.08

117.12

บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวาง
การฟนฟูการดําเนินงาน

111.08

181.08
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ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
(หนวย: บาท)
2557
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
1 – 5 ป

ไมเกิน 1 ป

ผลรวมของลูกหนี้ตามสัญญา

รวม

มากกวา 5 ป

2,626,737

-

-

2,626,737

-

-

-

-

2,626,737

-

-

2,626,737

(2,626,737)

-

-

(2,626,737)

หัก รายไดรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สุทธิ

(หนวย: บาท)
2556
จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา
ไมเกิน 1 ป

1 – 5 ป

รวม

มากกวา 5 ป

ผลรวมของลูกหนี้ตามสัญญา

13,681,164

-

-

13,681,164

หัก รายไดรอตัดบัญชี

(2,576,744)

-

-

(2,576,744)

11,104,420

-

-

11,104,420

(11,104,420)

-

- (11,104,420)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา-สุทธิ

-

ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2557 บริ ษั ท ฯ มี ลู ก หนี้ ภ ายใต สั ญ ญาเช า ซื้ อ จํ า นวน 25 สั ญ ญา โดยมี
ระยะเวลาในการผอนชําระประมาณ 5 ป บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 25
สัญญา มูลคาสุทธิจํานวน 2.6 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน
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10. การจัดชั้นคุณภาพสินทรัพย
สินทรัพยจัดชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยจัดชั้นและเงินสํารองที่เกี่ยวของตามเกณฑใน
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลหนี้
2557

2556

อัตราที่ใช

มูลคาที่ตองตั้ง

ในการตั้ง

ตามเกณฑของ ธปท.

สํารอง

2557

มูลคาที่ตั้งแลว

2556

2557

2556

ลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อ (1)
มูลหนี้จัดชั้นปกติ (รวมเงินใหสินเชื่อ
แกสถาบันการเงิน เงินใหสินเชื่อ
แกพนักงานและสินทรัพยอื่น)

1,492.0

1,478.4

1%

14.9

14.8

37.8

42.0

มูลหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ

138.3

181.4

2%

2.8

3.6

84.6

137.5

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน

75.1

84.3

100%

75.4

19.5

75.4

19.5

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย

35.1

99.8

100%

-

27.7

-

27.7

316.7

339.9

100%

200.7

187.7

204.3

191.2

-

-

-

-

160.6

142.1

2,057.2

2,183.8

293.8

253.3

562.7

560.0

มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
มูลคาสํารองสวนที่เกินกวาเกณฑขั้นต่ํา ธปท.
รวม

(1) มูลหนี้/มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้จัดชั้นปกติและลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษไมรวมดอกเบี้ยคางรับ

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริษัทฯ ไดกันสํารองสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพทุ กประเภทตาม
เกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยแลว (ตามหมายเหตุ 9.4)
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(หนวย: บาท)
2557
ปกติ

กลาวถึง

ต่ํากวา

เปนพิเศษ

มาตรฐาน

สงสัย
สงสัย

จะสูญ

รวม

ยอดตนป

42,042,414

137,495,670

19,503,036

27,672,229

333,301,378

560,014,727

อื่น ๆ

(4,211,413)

(52,917,422)

55,898,399

(27,672,229)

31,614,480

2,711,815

ยอดปลายป

37,831,001

84,578,248

75,401,435

-

364,915,858

562,726,542
(หนวย: บาท)

2556

ยอดตนป
อื่น ๆ
ยอดปลายป

กลาวถึง

ต่ํากวา

ปกติ

เปนพิเศษ

มาตรฐาน

163,813,292

166,755,050

20,178,036

(121,770,878)

(29,259,380)

42,042,414

137,495,670

สงสัย
สงสัย

จะสูญ

รวม

24,933,000

218,732,704

594,412,082

(675,000)

2,739,229

114,568,674

(34,397,355)

19,503,036

27,672,229

333,301,378

560,014,727

12. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

2557
6,139,997
(1,449,121)
4,690,876

(หนวย: บาท)
2556
11,222,983
(5,082,986)
6,139,997

13. การปรับโครงสรางหนี้
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไมมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้
เพิ่มเติม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ รับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้
แลวเปนจํานวน 0.02 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 3.6 ลานบาท) และไดรับชําระเงิน
ตนและดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 121.4 ลานบาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 88.4 ลานบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดคงคางของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้โดยสรุปไดดังนี้
2557

2556

จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย ลานบาท
เงินใหสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นปกติ

1

23.14

2

27.53

เงินใหสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นกลาวถึงพิเศษ

-

-

-

-

เงินใหสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นต่ํากวามาตรฐาน

-

-

1

9.32

เงินใหสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัย

1

4.16

1

6.15

เงินใหสินเชื่อที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจัดชั้นเปนชั้นสงสัยจะสูญ

3

114.60

4

184.60

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ปกติ

16,116 1,915.34

15,095 1,958.82

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

16,121 2,057.24

15,103 2,186.42

บริษัทฯ ไมสามารถประมาณการผลขาดทุนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ของ
เงินใหสินเชื่อ ที่อยูระหวางการปรับโครงสรางหนี้ไดในขณะนี้
14. ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายเปนที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สิทธิการเชาที่ไดมาจากการไถถอนตราสารหนี้
ที่ผิดนัดชําระดอกเบี้ยและการจายชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเงินใหกูยืมและสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการผิด
นัดชําระหนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มูลคาของทรัพยสินดังกลาวแสดงตามมูลคายุติธรรมของทรัพยสิน
หักดวยประมาณการคาใชจายในการขายแตไม เกินยอดเงินต นและดอกเบี้ยคางรับซึ่ งมี สิทธิเรียกรอ งตาม
กฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดของทรัพยสินรอการขายประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
2557
ประเภททรัพยสินรอการขาย

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น

2556
ลดลง

ยอดปลายป

ยอดตนป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดปลายป

อสังหาริมทรัพย
- ประเมินราคาโดยผู
ประเมินภายนอก
สังหาริมทรัพย
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมทรัพยสินรอการขายสุทธิ

66,484,500

-

-

66,484,500

66,484,500

-

-

66,484,500

-

-

-

-

400,000

-

(400,000)

-

(66,484,494)

-

-

(66,484,494)

(45,932,334)

(20,952,160)

400,000

(66,484,494)

6

-

-

6

20,952,166

(20,952,160)

-

6

- 32 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
เครื่อง
คอมพิวเตอร
ที่ดิน

อาคาร

และอุปกรณ

เครื่องตกแตง

เครื่องติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2556

1,548,000

2,231,040

6,423,169

5,982,978

11,491,499

4,240,000

31,916,686

-

-

159,114

-

-

-

159,114

1,548,000

2,231,040

6,582,283

5,982,978

11,491,499

4,240,000

32,075,800

ซื้อเพิ่ม

-

-

318,687

4,258

-

6,383,490

6,706,435

ตัดจําหนาย

-

-

(988,924)

(36,404)

-

-

(1,025,328)

1,548,000

2,231,040

5,912,046

5,950,832

11,491,499

10,623,490

37,756,907

1 มกราคม 2556

-

(1,903,093)

(6,285,446)

(5,982,075)

(11,491,154)

(1,407,525)

(27,069,293)

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

(111,551)

(102,476)

-

(323)

(397,802)

(612,152)

31 ธันวาคม 2556

-

(2,014,644)

(6,387,922)

(5,982,075)

(11,491,477)

(1,805,327)

(27,681,445)

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

(111,551)

(103,119)

(633)

-

(545,025)

(760,328)

ตัดจําหนาย

-

-

988,876

36,391

-

-

1,025,267

31 ธันวาคม 2557

-

(2,126,195)

(5,502,165)

(5,946,317)

(11,491,477)

(2,350,352)

(27,416,506)

31 ธันวาคม 2556

1,548,000

216,396

194,361

903

22

2,434,673

4,394,355

31 ธันวาคม 2557

1,548,000

104,845

409,881

4,515

22

8,273,138

10,340,401

ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสะสม

มูลคาสุทธิตามบัญชี

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

612,152

31 ธันวาคม 2557

760,328

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู ราคาทุนกอนหั กคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 23.8 ลานบาท (31
ธันวาคม 2556 : 24.7 ลานบาท)

- 33 16. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
(หนวย: บาท)
2557

ซอฟทแวรสุทธิ

อายุการตัด

ยอดยกมา

จําหนายคงเหลือ

ตนป

1-5 ป

รวม

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น

คาตัดจําหนาย

ปลายป

66,031

-

(15,664)

50,367

66,031

-

(15,664)

50,367
(หนวย: บาท)

2556

ซอฟทแวรสุทธิ

อายุการตัด

ยอดยกมา

จําหนายคงเหลือ

ตนป

1-5 ป

รวม

ยอดคงเหลือ
เพิม่ ขึ้น

คาตัดจําหนาย

ปลายป

13,812

78,324

(26,105)

66,031

13,812

78,324

(26,105)

66,031

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีซอฟทแวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาตัดจําหนายหมดแลว แตยังใช
งานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวกอนหักคาตัดจําหนายสะสมมีจํานวนเงินประมาณ 1.4 ลานบาท (31
ธันวาคม 2556 : 2.0 ลานบาท)
17. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
17.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้
2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

(หนวย : บาท)
2556

1,501,970
(51,303,183)

838,805
(25,155,051)

(49,801,213)

(24,316,246)
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17.2 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้
(หนวย : บาท)
บันทึกเปนรายจาย / รายไดใน
ณ วันที่

กําไรหรือ

กําไรขาดทุน

ณ วันที่

1 มกราคม 2557

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
- ประมาณการหนี้สิน

838,805

663,165

-

1,501,970

รวม

838,805

663,165

-

1,501,970

(25,155,051)

-

(3,980,549)

(29,135,600)

-

(22,167,583)

-

(22,167,583)

รวม

(25,155,051)

(22,167,583)

(3,980,549)

(51,303,183)

สุทธิ

(24,316,246)

(21,504,418)

(3,980,549)

(49,801,213)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
- กําไรขาดทุนจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

18. สิ นทรัพย์ อื่นสุ ทธิ
(หนวย: บาท)

2557
ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ
เงินมัดจํา
คาใชจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่นสุทธิ

2556

18,108,475

22,636,049

2,572,626

2,377,576

527,960

613,397

2,224,021

8,078,489

23,433,082

33,705,511

- 35 19. เงินรับฝากและตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูยืม
19.1 เงินรับฝาก
จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หนวย: บาท)
2557
จายคืนเมื่อทวงถาม

2556

108,878,181

32,917,248

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

2,436,388,065

3,483,437,313

รวมเงินรับฝาก

2,545,266,246

3,516,354,561

19.2 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
จําแนกตามประเภทตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
(หนวย: บาท)
2557

2556

จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

7,367,000

13,665,000

รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

7,367,000

13,665,000

20. ประมาณการหนี้สิน
20.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สิน ดังนี้
(หนวย: บาท)
2557

2556

ประมาณการหนี้สินจากโครงการผลประโยชนพนักงาน

14,462,779

12,638,952

ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน

22,312,200

22,312,200

รวมประมาณการหนี้สิน

36,774,979

34,951,152

20.2 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษั ทฯ จายค าชดเชยผลประโยชน ห ลั งออกจากงานและบํ าเหน็ จตาม
ข อ กํ า หนดของพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให ผ ลประโยชน เมื่ อ เกษี ย ณ และ
ผลประโยชนระยะยาวอืน่ แกพนักงานตามสิทธิและอายุงานดังนี้

- 36 หนี้สินผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - เงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน
รวม

2557

(หนวย: บาท)
2556

14,462,779
14,462,779

12,638,952
12,638,952

รายการกระทบยอดมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
12,638,952
2,281,392
(1,492,000)
1,034,435
14,462,779

(หนวย: บาท)
2556
11,206,102
1,432,850
12,638,952

2557
1,635,074
646,318
2,281,392

(หนวย: บาท)
2556
1,029,789
403,061
1,432,850

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2557

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รวม

1,034,435
1,034,435

(หนวย: บาท)
2556

-

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชในการคํานวณหา
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

2557
2.36-4.77
4.00
5.00

อัตรารอยละ
2556
2.00 – 4.48
4.00
6.00
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21. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
21.1 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ดังนี้
(หนวย: บาท)
2557
ยอดคงเหลือตนป
มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

2556

125,775,257

211,645,550

19,902,746

(85,870,293)

145,678,003

125,775,257

21.2 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ดังนี้
(หนวย: บาท)
2557
ยอดคงเหลือตนป

2556

(25,155,051)

(42,329,110)

(3,980,549)

17,174,059

ยอดคงเหลือปลายป

(29,135,600)

(25,155,051)

รวมองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

116,542,403

100,620,206

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหวางป

22. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกว าทุ นสํ ารองนี้ จะมี จํานวนไม นอยกวารอยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํ ารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
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23. เงินปนผล
ในระหวางป 2557 และ 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดังนี้
(หนวย: บาท)
เงินปนผล
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2555

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
24 เมษายน 2556

รวมเงินปนผลจายในป 2556
เงินปนผลประจําปสําหรับป 2556

เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
60,000,000

0.30

60,000,000

0.30

70,000,000

0.35

70,000,000

0.35

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
24 เมษายน 2557

รวมเงินปนผลจายในป 2557

24. เงินกองทุนตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ดํารงเงินกองทุนตาม มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน ดังนี้
(หนวย: บาท)
2557

2556

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

1,000,000,000

1,000,000,000

เงินสํารองตามกฎหมาย

111,000,000

106,000,000

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

622,012,348

596,189,287

(63,826,210)

(294,809,113)

(4,921,484)

(234,238,717)

1,664,264,654

1,173,141,457

รายการหัก :
สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 อยางละ
รอยละ 50
สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 2 และที่เกินกวาเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

- 39 (หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ

14,688,490

14,508,760

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

44,216,236

46,061,636

(58,904,726)

(60,570,396)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

-

-

รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

1,664,264,654

1,173,141,457

รายการหัก : สวนที่ใหหักออกจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2
อยางละรอยละ 50 เฉพาะสวนที่ไมเกินเงินกองทุนชั้นที่ 2

อัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1

รอยละ

48.21

33.70

อัตราเงินกองทุนตามกฎหมาย

รอยละ

48.21

33.70

อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนชั้นที่ 1

รอยละ

4.00

4.00

อัตราขั้นต่ําของเงินกองทุนตามกฎหมาย

รอยละ

8.00

8.00

25. กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
2557

2556

1. กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
19,184,280

6,916,942

19,184,280

6,916,942

(1,588,643)

(3,129,912)

รวม

(1,588,643)

(3,129,912)

รวมทั้งสิ้น

17,595,637

3,787,030

เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
2. โอนกลับ (ขาดทุน) จากการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป

- 40 26. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการนี้ เปนผลประโยชน ที่จายให แกกรรมการของบริษั ทฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
และผูบริหาร
นอกจากนี้ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน
ค า ตอบแทนและผลประโยชน อื่ น ให แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห ารตามนิ ย ามในประกาศของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่ราย
แรกตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายในงบการเงิน
ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2557

2556

ผลประโยชนระยะสั้น

30.16

30.97

ผลประโยชนหลังออกจากงาน

1.15

1.12

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ

27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงาน ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหในอัตรารอยละ
6 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนในประเทศแหงหนึ่งและ
จะถูกจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ
ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปน
จํานวน 1.65 ลานบาท (31 ธันวาคม 2556 : 1.66 ลานบาท)

- 41 28. ภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในประเทศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยเห็นชอบใหมีการปรับลดอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ลงเหลือรอยละ 23 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
บริษัทฯตองวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวย
อัตราสําหรับ ปที่ คาดวาจะได รับ ประโยชน หรือในปที่ คาดวาจะจายชําระหนี้สิ นตามที่มาตรฐานการบัญ ชี
กําหนด ซึ่งอัตราภาษีที่ควรนํามาใชในการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ควร
เปนอัตรารอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2556 เปนตนไป โดยเปนไปตามแนวทางคําชี้แจงของทาง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
28.1 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
2557

2556

28,605,689

37,146,805

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

21,711,305

3,113,430

รวมภาษีเงินได

50,316,994

40,260,235

ภาษีเงินไดปจจุบัน
สําหรับปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

28.2 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
2557

2556

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
รวม

3,773,662

(17,174,059)

3,773,662

(17,174,059)

- 42 28.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดวย
2557
อัตราภาษี
(รอยละ)
กําไรกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
รายไดเงินปนผลที่ไมตองเสียภาษี
รายไดและคาใชจายที่ไมถือเปนรายได
หรือคาใชจายทางภาษี
รวม

2556

จํานวน
อัตราภาษี
จํานวน
(บาท)
(รอยละ)
(บาท)
146,481,760
142,910,844

20.00%

34.35%

29,296,352

20.00%

28,582,169

(5,518,533)

(6,310,533)

26,539,175
50,316,994

17,988,599
40,260,235

28.17%

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาเชา
และบริการ ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2557
2556
จายชําระภายใน
ป 2557
9.0
ป 2558
10.2
0.2
ป 2559 - 2560
16.2
29.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
2557

(หนวย: ลานบาท)
2556

หนังสือค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาและการค้ําประกัน
การยื่นซองประกวดราคาใหแกลูกหนี้

28.31

28.31

รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น

28.31

28.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดตั้งประมาณการหนี้สิน จํานวน 22.31 ลานบาท (หมายเหตุ 20)

- 43 30. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ มิไดแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจ
เงินทุน เพียงประเภทเดียว ดังนั้นรายไดกําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงาน
ดังกลาว
31. เครื่องมือทางการเงิน
บริษั ทฯ มี ค วามเสี่ ยงจากความผันผวนของอัต ราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากการให สิ นเชื่ อจากการที่
คูสัญญาจะไมปฏิบัติตามสัญญา และความเสี่ยงดานสภาพคลอง บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการใชตราสาร
อนุพันธเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อการคา
หรือเก็งกําไร
31.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อและการค้ําประกัน
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจาก
การที่คูสัญญาของบริษัทฯ จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได
ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดเผยการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกลาวไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
9 และมูลค าสู งสุ ดของความเสี่ ยง คือ มูลคาตามบัญ ชีของเครื่อ งมื อทางการเงินหั กด วยสํ ารองเผื่ อ
ขาดทุนตามที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการออกหนังสือค้ําประกันใหแกลูกหนี้ เปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 28.31 ลานบาท ตามหมายเหตุ 29.2 ซึ่งรายการดังกลาวบริษัทฯ ไมไดบันทึกรับรูใน
งบการเงิน แตมีการตั้งประมาณการหนี้สินจํานวน 22.31 ลานบาทแลว
31.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษัทฯ

- 44 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสามารถจัดตามลักษณะอัตราดอกเบี้ย
ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2557
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

มีอัตรา

อัตราตลาด

ดอกเบี้ยคงที่

89.0

250.0

52.5

391.5

274.8

2,030.1

394.6

2,699.5

1,652.4

82.9

321.9

2,057.2

เงินรับฝาก

-

2,545.3

-

2,545.3

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

-

7.4

-

7.4

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนีส้ ินทางการเงิน

(หนวย: ลานบาท)
2556
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

มีอัตรา

อัตราตลาด

ดอกเบี้ยคงที่

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

126.0

450.0

44.2

620.2

เงินลงทุนสุทธิ

639.1

2,233.8

400.2

3,273.1

1,664.3

107.7

414.4

2,186.4

เงินรับฝาก

-

3,516.4

-

3,516.4

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

-

13.7

-

13.7

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน

- 45 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบกําหนดนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันที่ครบกําหนด
(แลวแตวันใดจะถึงกอน) ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

2557
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

ไมมี

เกิน 5 ป

กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

-

250.0

เงินลงทุนสุทธิ

-

489.0

49.6

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

-

-

-

-

250.0

1.98

360.3

538.5

642.3

-

2,030.1

2.35-6.75

3.7

1.5

2.6

25.5

-

82.9

0.01-6.75

108.9

1,244.5

1,118.6

73.3

-

-

2,545.3

0.50-3.40

0.2

6.0

1.2

-

-

-

7.4

2.65-4.15

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

(หนวย: ลานบาท)

2556
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อทวงถาม

0-3 เดือน

3-12 เดือน

1 - 5 ป

ไมมี

เกิน 5 ป

กําหนด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

-

450.0

เงินลงทุนสุทธิ

-

525.4

64.0

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

-

-

-

-

450.0

2.21-2.23

674.4

903.9

130.1

-

2,233.8

2.72-6.75

8.4

1.5

3.5

30.3

-

107.7

0.01-6.88

83.3

2,150.6

1,280.7

1.8

-

-

3,516.4

0.50-4.25

2.2

10.0

1.5

-

-

-

13.7

2.80-4.15

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

- 46 31.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อ
ครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอ
ตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

2557

เกิน 5 ป

หนี้ที่ไมกอ

กําหนด

ใหเกิดรายได

0-3 เดือน

3-12 เดือน

52.5

339.0

-

-

-

-

-

391.5

เงินลงทุนสุทธิ

376.0

489.0

410.8

538.5

716.3

168.9

-

2,699.5

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

262.4

11.2

72.0

1,335.6

55.0

-

321.0

2,057.2

108.9

1,244.5

1,118.6

73.3

-

-

-

2,545.3

0.2

6.0

1.2

-

-

-

-

7.4

เมื่อทวงถาม

1 - 5 ป

ไมมี

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

(หนวย: ลานบาท)

2556

เกิน 5 ป

หนี้ที่ไมกอ

กําหนด

ใหเกิดรายได

0-3 เดือน

3-12 เดือน

44.2

576.0

-

-

-

-

-

620.2

เงินลงทุนสุทธิ

379.9

525.4

674.4

955.5

568.0

169.9

-

3,273.1

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

324.1

61.5

68.4

1,259.3

59.8

-

413.3

2,186.4

83.3

2,150.6

1,280.7

1.8

-

-

-

3,516.4

2.2

10.0

1.5

-

-

-

-

13.7

เมื่อทวงถาม

1 - 5 ป

ไมมี

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

- 47 31.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริษั ท ฯ ไม มีเครื่องมื อ ทางการเงิน ที่ เป น เงิน ตราต างประเทศที่ มี
สาระสําคัญ
31.5 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้ง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
บริษัทฯ ไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก) สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงิน
สด เงิ น ฝากธนาคารและเงิ น ให สิ น เชื่ อ และลู ก หนี้ ซึ่ งจะมี ร าคาใกล เคี ย งกั บ ราคาตามบั ญ ชี
เนื่องจากตราสารทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวน
ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง
จะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุนในหลักทรัพย เปนตน
ข) หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินรวมถึงเงินกูยืมและเงินรับฝากซึ่งมีราคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตาม
บัญชี เนื่องจากเหตุผลเดียวกับที่ระบุไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินขางตน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ราคาตามบั ญ ชี ข องเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ของบริ ษั ท ฯ ไม
แตกตางไปจากราคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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31.6 มูลคายุติธรรมของตราสารการเงิน
(หนวย: บาท)

2557

2556

ราคาทุน /

มูลคายุติธรรม /

ราคาทุน /

มูลคายุติธรรม /

ราคาตามบัญชี

ราคาตลาด

ราคาตามบัญชี

ราคาตลาด

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด

20,000

20,000

20,000

20,000

391,454,276

391,454,276

620,181,986

620,181,986

เงินลงทุนสุทธิ

2,699,493,176

2,699,493,176

3,273,089,896

3,273,089,896

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนีแ้ ละดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

1,496,396,399

1,496,396,399

1,627,006,442

1,627,006,442

4,587,363,851

4,587,363,851

5,520,298,324

5,520,298,324

2,545,266,246

2,545,266,246

3,516,354,561

3,516,354,561

7,367,000

7,367,000

13,665,000

13,665,000

2,552,633,246

2,552,633 ,246

3,530,019,561

3,530,019,561

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวม

32. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ 2558 มี ม ติ เห็ น ชอบในการพิ จารณาจ า ย
เงินปนผลประจําป 2557 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.35 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองไดรับการอนุมัติจาย
เงินปนผลในอัตราดังกลาวจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป
33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

