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5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ลกูหนี้การคา
สินทรัพยหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือ ลูกหน้ีการคา  โดยยอดลูกหน้ีการคาหลังหักดอกผล

เชาซือ้ในกรณเีชาซื้อหรือหลังหักดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายไดในกรณีลีสซิ่ง กอนหักหน้ีสงสัยจะสูญในชวง 3 ป ท่ีผาน
มา และ งวด 9 เดือน ของ  ป 2544 มีรายละอียดดังน้ี
ตารางแสดงเงินใหกูยืมคงคาง แยกตามประเภทลูกหนี้และระยะเวลาการชํ าระคืน (กอนหกัหนี้สงสัยจะสูญ)

2541 2542 2543 งวด 9 เดือนป 2544
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ลูกหน้ีเชาซ้ือ (1)

- รถยนตน่ังสวนบุคคล 1,180.50 75.30 1,236.76 77.52 1,141.88 79.79 1,110.39 82.34
- รถยนตเพื่อการพาณิชย 281.92 17.98 287.90 18.05 232.74 16.26 194.71 14.44
- เครื่องจักรและอุปกรณ 105.41 6.72 70.69 4.43 56.56 3.95 43.39 3.22

รวม 1,567.83 100.00 1,595.35 100.00 1,431.18 100.00 1,348.49 100.00
จํ านวนงวดท่ีใหสินเชื่อ
- 12 เดือน 26.24 1.67 88.05 5.52 28.45 1.99 21.15 1.57
- 24 เดือน 109.53 6.99 233.76 14.65 218.04 15.23 152.30 11.29
- 36 เดือน 275.81 17.59 331.79 20.80 364.34 25.46 382.96 28.40
- 48 เดือน 864.51 55.14 618.15 38.75 588.51 41.12 602.29 44.67
- 60 เดือน 291.74 18.61 323.60 20.28 231.84 16.20 189.79 14.07

รวม 1,567.83 100.00 1,595.35 100.00 1,431.18 100.00 1,348.49 100.00

ลกูหน้ีตามสัญญาลสีซ่ิง (2)

- รถยนตน่ังสวนบุคคล 212.58 38.69 91.14 48.00 67.37 76.58 59.05 69.62
- รถยนตเพื่อการพาณิชย 62.06 11.30 35.63 18.76 15.47 17.58 21.89 25.81
- เครื่องจักร 2.86 0.52 - - - - - -
- อุปกรณ 271.92 49.49 63.11 33.24 5.14 5.84 3.88 4.57

รวม 549.42 100.00 189.88 100.00 87.98 100.00 84.82 100.00
จํ านวนงวดท่ีใหสินเชื่อ

- 36 เดือน 395.77 72.04 110.24 58.05 50.33 57.20 53.43 62.99
- 48 เดือน 90.50 16.47 49.40 26.02 27.80 31.60 25.54 30.11
- 60 เดือน 63.15 11.49 30.24 15.93 9.85 11.20 5.85 6.90

รวม 549.42 100.00 189.88 100.00 87.98 100.00 84.82 100.00

หมายเหตุ  (1)   ลูกหน้ีเชาซ้ือหลังหักดอกผลจากการใหเชาซ้ือรอตัดบัญชี
                            (2)  ลูกหน้ีตามสัญญาลีสซ่ิงหลังหักดอกเบ้ียท่ียังไมถือเปนรายได

บริษัทไดนํ าลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของและ
สถาบันการเงนิอ่ืน จํ านวน 870 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 649 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543

1. นโยบายการรับรูรายได
บริษทัใชนโยบายการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง โดยใชวิธีผลรวมจํ านวนตัวเลข (Sum of the year

digits method) ตามระยะเวลาของสัญญาเชาซื้อเปนเกณฑในการคํ านวณรายไดของสัญญาเชาซื้อ เน่ืองจากบริษัท
เลือกใชวธิปีฏิบัตติามกลุมธุรกิจเชาซื้อ ซึ่งสวนใหญจะรับรูตามวิธีผลรวมจํ านวนงวด และสัญญาเชาซื้อสวนใหญจะมี
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อายเุชาซื้อในชวงระหวาง 3 � 4 ป ดงัน้ันการรับรูรายไดตามวิธีดังกลาว จึงสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7
เร่ือง �การบญัชเีกีย่วกับการเชาซื้อ - ทางดานผูใหเชาซื้อ� ของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย

บริษทัจะหยดุรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อ สํ าหรับลูกหน้ีท่ีมีการคางชํ าระคางวดติดตอกันเกินกวา
6 เดอืนขึน้ไป  หรือเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเชาซื้อ เพ่ือระงับการรับรูรายไดตามสัญญาเชาซื้อ

สํ าหรับเกณฑในการคํ านวณรายไดของสัญญาลีสซิ่งจะใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (Effective
interest rate method) ตามระยะเวลาสัญญาเชา  ท้ังน้ี  เน่ืองจากวัตถุประสงคของสัญญาลีสซิ่งเปนรูปแบบการให
สินเชือ่ทางการเงินโดยมีทรัพยสินใหเชาเปนหลักประกัน การพิจารณาคัดเลือกลูกคา (ลูกหน้ีท่ีเปนนิติบุคคล) จะ
พิจารณาจากความสามรถในการชํ าระหน้ีของลูกคาท่ีจะชํ าระคืนหน้ีไดครบถวนตามสัญญา โดยคํ านึงถึงการใชทรัพย
สินท่ีเชาวาสามารถกอใหเกิดรายไดเพียงพอท่ีจะจายคาเชา การใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง จึงสะทอนรายไดดอกเบ้ีย
จากการใหสินเชื่อตามสัญญาลีสซิ่งไดอยางเหมาะสม

บริษทัไมไดหยุดรับรูรายไดจากสัญญาเชาลีสซิ่ง ในกรณีท่ีลูกหน้ีมีการผิดนัดชํ าระคาเชาติดตอกัน
เกนิกวา 6 เดอืนขึ้นไป แตบริษัทไดพิจารณาการตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับคาเชาท่ีคางชํ าระตามนโยบาย
เร่ืองการสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัท ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทยึดแนวปฏิบัติตามกรมสรรพากรเกี่ยวกับเร่ืองการรับรู
รายไดของคาเชา

2. นโยบายการตัง้สํ ารองคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ
ปจจุบันบริษัทใชวิธีการสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาคางชํ าระคางวด

ของลูกคา โดยกํ าหนดอัตราสวนการสํ ารองเปนรอยละของลูกหน้ีสุทธิหลังหักดอกเบ้ียรอตัดบัญชีและเงินวางประกัน
ตามสัญญา ดังน้ี

สภาพบัญชีลูกหน้ี อัตราการสํ ารองหน้ีสูญ (%)
ไมคางชํ าระ 1
คางชํ าระ 1 งวดเดือน 1
คางชํ าระ 2 �3  งวดเดือน 2
คางชํ าระ 4 � 6 งวดเดือน 20
คางชํ าระ 7 � 12 งวดเดือน 50
คางชํ าระเกิน  12  งวดเดือน 100
ซึง่อัตราดังกลาวขางตนท่ีบริษัทใช เปนอัตราท่ีสอดคลองกับอัตราเดียวกับท่ีธนาคารแหงประเทศไทย

ก ําหนดใหสถาบันการเงินท่ัวไปปฏิบัติ
5.2 ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขายของบริษัท ไดแก ทรัพยสินท่ีบริษัทยึดคืน ซึ่งบริษัทบันทึกทรัพยสินรอการขาย
ตามราคาทุนหรือราคาตลาดแลวแตราคาใดตํ่ ากวา    และบริษัทจะบันทึกผลแตกตางท่ีเกิดจากการตีราคา
ทรัพยสินรอการขายเปนขาดทุนในงบกํ าไรขาดทุน  สํ าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขายในป 2543
และ งวด 9 เดือนของ ป 2544 มีดังน้ี

ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่ยึดคืนและจํ าหนายไป
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ณ 31 ธันวาคม 2543
(หนวย : ลานบาท) จํ านวนสัญญา มูลคาเงินตน

คางสุทธิ
มูลคา
ทรัพยสิน

กํ าไร(ขาดทุน) จากการ
จํ าหนายทรัพยสิน

รอยละ

ลูกหน้ีเชาซื้อ
ทรัพยสินที่ยึดคืน
- รถยนต 21.00 16.90 15.31 (1.59) 36.55
- รถยนตเพ่ือการพาณิชย 29.00 9.97 9.93 (0.04) 0.92
- เคร่ืองจักรและอุปกรณ 11.00 8.04 5.32 (2.72) 62.53
รวม 61.00 34.91 30.56 (4.35) 100.00
ลูกหน้ีตามสัญญาลีสซิ่ง    
ทรัพยสินที่ยึดคืน
- รถยนต 1.00 0.55 0.54 (0.01) 0.05
- รถยนตเพ่ือการพาณิชย - - - - -
- เคร่ืองจักรและอุปกรณ 9.00 21.70 0.08 (21.62) 99.95
รวม 10.00 22.25 0.62 (21.63) 100.00
รวมเชาซื้อและลีสซิ่ง 71.00 57.16 31.18 (25.98)

ณ 30 กันยายน 2544
(หนวย : ลานบาท) จํ านวนสัญญา มูลคาเงินตน

คางสุทธิ
มูลคา
ทรัพยสิน

กํ าไร(ขาดทุน) จากการ
จํ าหนายทรัพยสิน

รอยละ

ลูกหน้ีเชาซื้อ
ทรัพยสินที่ยึดคืน
- รถยนต 15.00 9.96 10.55 0.59 92.19
- รถยนตเพ่ือการพาณิชย 1.00 0.37 0.42 0.05 7.81
- เคร่ืองจักรและอุปกรณ - - - - -
รวม 16.00 10.33 10.97 0.64 100.00
ลูกหน้ีตามสัญญาลีสซิ่ง    
ทรัพยสินที่ยึดคืน
- รถยนต - - - - -
- รถยนตเพ่ือการพาณิชย - - - - -
- เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2.00 0.50 0.51 0.01 100.00
รวม 2.00 0.50 0.51 0.01 100.00
รวมเชาซื้อและลีสซิ่ง 18.00 10.83 11.48 0.65

5.3 อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ

บริษทัไดทํ าสัญญาเชาท่ีดินท่ีทํ าการปจจุบัน โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาท่ีดินดังน้ี
คูสัญญา : หมอมราชวงศพรรณเรือง  อัตตถากร (ผูใหเชา)

: บริษทั นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) (ผูเชา)
ระยะเวลาของสัญญา : 10 ป นับตัง้แต 1 พฤษภาคม  2537 ถึง 30 เมษายน 2547
อัตราคาเชา : รวมท้ังส้ิน  18,918,480 บาท  โดยแบงชํ าระเปนรายเดือนดังน้ี
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:  ปท่ี 1  � 3   เดือนละ  140,000  บาท
:  ปท่ี  4 � 6   เดือนละ  154,000  บาท
:  ปท่ี  7 � 9   เดือนละ  169,400  บาท
:  ปท่ี  10       เดือนละ  186,340  บาท

สํ าหรับสินทรัพยท่ีเปนอาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ ของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน  2544 ประกอบดวย
( หนวย : ลานบาท)

สินทรัพย มูลคาทางบัญชี(ราคาสุทธิ)
อาคารบนท่ีดินเชา 4.27
สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา 0.01
อุปกรณสํ านักงาน เคร่ืองตกแตง และยานพาหนะ 2.44
                 รวม 6.72

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2544 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย  2 บริษัท คือ บริษัท นวลิสซิ่ง เอสพีวี

จ ํากดั และ บริษัท เบลสซิ่ง เอ็นเตอรไพรส จํ ากัด โดยมีนโยบายการลงทุนเพ่ือดํ าเนินการขออนุมัติโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชํ าระ
แลว

(บาท)

รอยละ
การถือ
หุน

ตนทุนเงินลงทุน
(บาท)

มูลคาเงินลงทุน
(บาท)

30 ก.ย. 2544
บริษัท นวลิสซ่ิง เอสพีวี จํ ากัด ยงัไมเปดดํ าเนินการ 50,000 99.93 49,965 49,965
บรษิทั เบลสซ่ิง เอ็นเตอรไพรส จํ ากัด ยงัไมเปดดํ าเนินการ 100,000 99.93 99,930 99,930


