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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.1   งบการเงิน

(1) รายงานการสอบบัญชี
นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3257  จากบริษัท ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จ ํากัด  ไดใหความเห็นสํ าหรับงบการเงินป 2541 ถึง ป 2543 และงบการ
เงนิระหวางกาล วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2544 ดังน้ี
•  รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินป 2541 ถึง ป 2543 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
วางบการเงนิไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรและไดทํ าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

•  รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินระหวางกาล วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2544 ไดให
ความเห็นวาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินของบริษัทไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทาน

(2) ตารางสรุปงบการเงิน          (หนวย : ลานบาท)
รายการ 2541 2542 2543 ม.ค.- ก.ย.

2544
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ีการคาท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1ป � สุทธิ
เงนิใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคาสวนท่ีไมหมุนเวียน-สุทธิ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ � สุทธิ
สินทรัพยอ่ืน
สินทรัพยรวม

48.62
1,086.19

-
1,164.31

881.07
11.77
7.44

2,163.15

45.86
765.70

28.85
857.70
869.53

9.70
3.96

1,827.47

11.30
593.68

47.08
646.07
789.49

7.10
2.16

1,534.96

3.65
596.58

33.40
649.75
729.72

6.72
2.64

1,463.69
เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงนิกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวของกัน
เงนิกูระยะยาวท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1ป
หน้ีสินหมุนเวียน
เงนิกูยืมระยะยาว
หน้ีสินรวม

121.61
161.51
502.00
900.88
374.50
1,338.71

80.02
75.00

342.50
613.90
297.93
951.48

124.49
100.00
147.20
432.76
143.70
596.51

200.57
89.96

245.73
527.99
251.29
838.34

ทุนจดทะเบียน
ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลว
กํ าไรสะสม
สวนของผูถือหุน

500.00
350.00
288.27
824.44

500.00
350.00
332.73
875.99

500.00
350.00
397.73
938.45

500.00
350.00

82.58
625.35

รายไดจากการใหเชาซ้ือ
รายไดจากสัญญาเชาลีสซ่ิง
ดอกเบ้ียรับ
รายไดอ่ืน
รายไดรวม
คาใชจายในการกูยืม
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายรวม
กํ าไรสุทธิ

256.70
119.47

7.47
162.78
546.42
315.02
100.88
483.05
44.39

186.70
41.87
6.52

58.26
293.35
113.61

89.60
204.91
61.96

205.67
12.60
4.02

63.57
285.86

65.03
86.30
155.78
91.26

121.23
6.37
4.71
14.86
147.17

31.14
40.42
72.55
52.35
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(3) อัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริษัท
อัตราสวน 2541 2542 2543 ม.ค.-ก.ย.

2544
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร(Profitability Ratio)
   อัตรากํ าไรสุทธิ (%)
   อัตราดอกเบ้ียรับ (%)
   อัตราดอกเบ้ียจาย (%)
   สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

8.12
12.62
14.45
-1.84
5.53

21.12
12.69
11.62
1.07
7.29

31.92
14.46
9.92
4.54
10.06

35.57
12.56
6.37
6.19
8.93

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
   อัตราการหมุนของสินทรัพย (%)

1.41
17.29

3.11
14.70

5.43
17.00

4.66
13.09

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
   อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
   อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม  (เทา)
   อัตราการจายเงินปนผล (%)

1.62
1.37

39.42

1.09
1.84

42.37

0.64
2.30

76.63

1.34
2.08

N.A.***
ขอมูลตอหุน
   มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
   ก ําไรสุทธิตอหุน (บาท)
   เงินปนผลตอหุน (บาท) *

23.56
1.27
0.00

25.03
1.77
0.50

26.81
2.61
0.75

8.93 *
0.75 *
10.50 **

อัตราการเติบโต
  สินทรัพยรวม (%)
  หน้ีสินรวม (%)
  รายไดจากการใหเชาซ้ือ (%)
  รายไดจากสัญญาเชาลีสซ่ิง (%)
   คาใชจายในการกูยืม (%)
   คาใชจายในการขายและบริหาร (%)
   คาใชจายรวม
   กํ าไรสุทธิ (%)

-47.95
-60.33
-50.23
-44.94
-49.04

4.05
-35.21
460.44

-15.52
-28.93
-27.27
-64.95
-63.94
-11.18
-57.58
39.56

-16.01
-37.31
10.16

-69.90
-42.76
-3.68

-23.98
47.29

-4.64
40.54

-41.06
-49.51
-52.12
-53.16
-53.42
-42.63

หมายเหตุ    * ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 1/2544 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2544 ไดมีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  
เปนมูลคาหุนละ 5 บาท

** ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2544  ไดมมีติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจํ าป พ.ศ. 2543 ในอัตราหุนละ 2 บาทตอ
หุน รวมเปนเงิน 70 ลานบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2544 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2544 ไดมีมติอนุมัติใหจาย
เงนิปนผลระหวางกาลจากกํ าไรสะสม ในอัตราหุนละ 8.50 บาท  รวมเปนเงิน 297.50 ลานบาท  รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ินเทากับ 
10.50 บาทตอหุน (หรือ ในอัตราหุนละ 5.25 บาท สํ าหรับกรณีมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 5 บาท) คิดเปนเงินท้ังส้ิน 367.50 ลานบาท

*** เน่ืองจาก การจายเงินปนผลในป 2544 เปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ฉะน้ัน การคํ านวณอัตราการจายเงินปนผลสํ าหรับป 
2544 จึงยังไมสามารถคํ านวณได ณ ขณะน้ี

12.2 ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
ผลการดํ าเนินงานในป 2543 และ 9 เดือนแรกของป 2544

รายได
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโดยท่ัวไปยังอยูในภาวะชะลอตัวตอเน่ืองจากป 2541 ซึ่งเปนชวงเร่ิมตน

ของภาวะเศรษฐกจิถดถอยและการเกิดภาวะวิกฤตทางการเงินในประเทศ สถาบันการเงินหลายแหงตางประสบ
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กบัปญหาของสินเชือ่ท่ีไมกอใหเกิดรายได การอํ านวยสินเชื่อใหมลดลงอยางมากสงผลใหสถาบันการเงินจํ านวน
มากมรีายไดลดลงและประสบกับปญหาขาดทุนจนตองปดกิจการลงในท่ีสุด และสงผลตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน
บริษทัในฐานะท่ีมรีายไดหลักมาจากการใหสินเชื่อ ก็ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเชนเดียวกัน ท้ังน้ี
รายไดจากการใหเชาซื้อและรายไดจากสัญญาเชาลีสซิง่สํ าหรับป 2541 และ 2542 มีอัตราลดลงอยางตอเน่ือง
ซึง่สอดคลองกบัอัตราการขยายตัวของสินเชื่อใหมท่ีลดลง เน่ืองจากบริษัทยังคงตองใชความระมัดระวังและให
ความสํ าคญัตอคณุภาพของลูกหน้ี แมวาการขยายตัวของบริษัทในป 2541 � 2542 เปนไปในอัตราท่ีลดลง แต
บริษทัยังคงมีผลกํ าไรสุทธิ อัตรากํ าไรขั้นตน และอัตรากํ าไรสุทธิ เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ในการบริหารงานของบริษัท ท้ังน้ี เปนผลมาจากการท่ีฝายบริหารใหความสํ าคัญตอกระบวนการติดตามและ
เรงรัดหน้ีสินเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากลูกหน้ีท่ีผิดนัดชํ าระ จึงทํ าใหบริษัทสามารถลดภาระตนทุนทางการ
เงนิได โดยการชํ าระคืนหน้ีเงินกูในชวงท่ีดอกเบ้ียเงินกูมีอัตราสูง  และไมจํ าเปนตองตั้งสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
เพ่ิมขึน้จากปกอน นอกจากน้ีบริษัทยังเนนประสิทธิภาพการทํ างาน โดยการควบคมุคาใชจายตาง ๆ ทํ าใหคาใช
จายในการดํ าเนินและบริหารงานโดยรวมมีจํ านวนลดลง

ในป 2543 บริษทัมรีายไดรวมเทากับ 285.86 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนาจํ านวน 7.5 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 2.56  ซึง่เมือ่พิจารณาจากโครงสรางรายไดในป 2543 แลวจะพบวา แมบริษัทจะมีรายไดจาก
การใหเชาซือ้เพ่ิมขึน้ โดยมีจํ านวนเทากับ 205.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2542 จํ านวน 18.97 ลานบาท หรือ
รอยละ 10.16 และมีดอกเบ้ียรับรวมกับรายไดอ่ืนเพ่ิมขึ้นจาก 64.79 ลานบาท เปน 67.59 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
เทากับ 2.80 ลานบาท  เปนผลมาจากรายไดชดเชยความเสียหายท่ีไดรับเน่ืองจากการประนอมหน้ีจากลูกหน้ี
การคา แตในสวนของรายไดจากสัญญาเชาลีสซิ่งกลับลดลง โดยมีจํ านวน 12.60 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทา
กบั 29.27 ลานบาท  หรือรอยละ 69.90 สงผลใหรายไดรวมในป 2543 ลดลงจากป 2542 เล็กนอย  โดยสาเหตุท่ี
รายไดจากลีสซิ่งลดลงจากปกอน เน่ืองมาจากกลุมลูกคาท่ีใชบริการลีสซิ่งซึ่งเปนนิติบุคคลยังคงชะลอการลงทุน
ในทรัพยสินใหม จึงทํ าใหสินเชื่อใหมท่ีมาจากการใหลีสซิ่งลดลง ประกอบกับบริษัทไดมีนโยบายในการใหความ
สํ าคญัในเร่ืองของคุณภาพของลูกหน้ีมากกวาการขยายสินเชื่อ เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองของสินเชื่อท่ีไมกอให
เกดิรายได และในขณะเดียวกันบริษัทยังไดมีการควบคุมนโยบายดานราคา   หรืออัตราดอกเบ้ียรับจากการให
สินเชือ่ไมใหลดลงจากปกอน โดยการเพ่ิมสัดสวนสินเชื่อสํ าหรับรถยนตใชแลวซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวารถยนต
ใหม  จงึทํ าใหรายไดรวมของบริษัทลดลงจากปกอนหนาไมมากนัก

สํ าหรับรายไดรวมในชวง 9 เดือนแรกของป 2544 เทากบั 147.17 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปกอนหนาจํ านวน 52.43 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 26.27 โดยรายไดรวมท่ีลดลงน้ันมาจากการลดลงท้ัง
จากรายไดท่ีมาจากการเชาซื้อลีสซิง่ และรายไดอ่ืน โดยบริษัทมีรายไดจากการใหเชาซื้อ เทากับ 121.23 ลาน
บาท และรายไดจากสัญญาเชาลีสซิ่ง เทากับ 6.37 ลานบาท และดอกเบ้ียรับรวมกับรายไดอ่ืนเทากับ 19.57
ลานบาท ซึง่เมื่อเทียบกับในงวดเดียวกันของป 2543 แลว จะพบวาลดลงรอยละ 24.37 , 37.21 และ 32.89
ตามลํ าดับ ซึ่งการลดลงของรายไดจากการเชาซื้อและลีสซิ่งดงักลาวมสีาเหตุหลักท่ีมาจากสภาวะทางการเงิน
ของประเทศท่ียงัไมฟนตัวดีนัก ประกอบกับภาวะการแขงขันท่ีสูงจากการเรงขยายสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ตาง ๆ เพ่ือแกปญหาสภาพคลองสวนเกินท่ีเผชิญอยู จึงทํ าใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงในการขยายสินเชื่อใหกับ
ลูกคาท่ีมคีณุภาพ ซึ่งมีอยูคอนขางจํ ากัดในภาวะปจจุบัน  แตอยางไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายท่ีเนนใน
เร่ืองของคุณภาพของสินเชื่อมากกวาปริมาณการใหสินเชื่อ   สํ าหรับการลดลงของรายไดอ่ืน เน่ืองจากจํ านวน
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สินเชือ่ใหมท่ีชะลอตัวลง ทํ าใหรายไดคาธรรมเนียมและคาบริการจากสัญญาเชาซื้อและลีสซิ่งลดลง และอีก
ปจจยัท่ีมผีลตอการลดลงมาจากรายไดคาปรับชํ าระลาชาลดลง เน่ืองจากลูกคาท่ีผิดนัดชํ าระมีจํ านวนลดลง  ดัง
จะเห็นไดจากลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได  (คางชํ าระเกินกวา 12 เดือนขึ้นไป)  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544
เทากบัรอยละ  5.91  เทียบกับส้ินป 2543 เทากับรอยละ 7.58

คาใชจาย
สํ าหรับคาใชจายหลักของบริษัท คือ คาใชจายในการกูยืม  โดยคาใชจายในการกูยมืในป 2543

และงวด 9 เดอืนแรกของป 2544 มีอัตราลดลงตลอด มีจํ านวนเทากับ 65.03 ลานบาท ในป 2543 และ 31.14
ลานบาท ในป 2544 ลดลงจากปกอนหนาในอัตรารอยละ 42.76 และ 52.12 ตามลํ าดับ ซึ่งสาเหตุท่ีคาใชจายใน
การกูยมืลดลงน้ัน เน่ืองมาจากสภาพคลองสวนเกินในระบบท่ียังคงสูงอยู ทํ าใหอัตราดอกเบ้ียสํ าหรับเงินกูยืมลด
ลง จงึสงผลใหตนทุนการกูยืมของบริษัทลดลง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทํ าใหคาใชจายรวมของบริษัทลดลง จาก
204.91 ลานบาท ในป 2542 เปน 155.78 ลานบาท ในป 2543 และ 72.55 ลานบาท  สํ าหรับ 9 เดือนแรกของ
ป 2544

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

ป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สํ าหรับลูกหน้ีการคา-สุทธิ

(ลานบาท)

ลูกหน้ีการคา-สุทธิจาก
ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี

(ลานบาท)

รอยละของ
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ

(%)
2542 150.00 1,785.23 8.40%
2543 136.00 1,519.14 8.95%
2544 107.00 1,433.31 7.47%

สํ าหรับป 2543 บริษัทไดประเมินความเพียงพอของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหน้ีการคา
ตามเกณฑอางอิงท่ีกํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยแลว พบวา บริษทัจะตองสํ ารองไวรวม 136 ลานบาท
เมือ่เทียบกบัป 2542 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีจํ านวน 150 ลานบาท เทากับมีสํ ารองสวนเกินจํ านวน 14 ลาน
บาท ดังน้ัน บริษทัจงึไดปรับปรุงคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สํ าหรับลูกหน้ีการคา ณ ส้ินป 2543 ลดลงดวยการโอน
สํ ารองสวนเกินจํ านวนน้ีไปเปนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับบัญชีลูกหน้ีประนอมหน้ีท่ีโอนมาจากลูกหน้ีการคา 
ซึง่ในระหวางปไดเจรจาประนอมหน้ีความเสียหายของมูลหน้ีเงินตนรวมกับคาปรับท่ีคางชํ าระตามสัญญาเชาซื้อ
และลิสซิ่ง และสํ าหรับป 2543 บริษัทไดบันทึกคาใชจายหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นจํ านวน 4.45 ลานบาท  เพ่ือเปน
การสํ ารองครบท้ังจํ านวนของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับรายไดคาปรับคางรับจากลูกหน้ีประนอมหน้ี

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2544 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีจํ านวน 107 ลานบาท เมื่อเทียบ ณ ส้ินป
2543   จ ํานวน 136 ลานบาท  ลดลงเทากับ 29 ลานบาท   เปนผลมาจากการตัดจํ าหนายลูกหน้ีการคาท่ีศาล
ลมละลายมีคํ าส่ังรับแผนฟนฟูเปนหน้ีสูญจํ านวน 14.99 ลานบาท โดยท่ีไดปรับปรุงคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและ
หน้ีสงสัยจะสูญลดลงจํ านวน 14 ลานบาท จึงทํ าใหคาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทเพ่ิมขึ้น
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จ ํานวนรวม 0.99 ลานบาท  และสํ าหรับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหน้ีการคาท่ีลดลงสวนท่ีเหลือจํ านวน
15 ลานบาท ไดถูกโอนไปเปนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับบัญชีลูกหน้ีประนอมหน้ีท่ีไดโอนมาจากลูกหน้ีการ
คาในปกอน ทํ าใหบัญชีลูกหน้ีประนอมหน้ีมีการสํ ารองครบท้ังจํ านวนเงินตนและคาปรับคางชํ าระ ท้ังน้ี บริษัท
ยงัคงใชเกณฑอางอิงท่ีกํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือประเมินความเพียงพอของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญสํ าหรับลูกหน้ีการคาเชนเดียวกับปกอน

กํ าไรสุทธิ
ก ําไรสุทธิของบริษัทในป 2543 เทากบั 91.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน เปนจํ านวน 29.29 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 47.29  ซึง่ก ําไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีมีสาเหตุมาจากตนทุนทางการเงินท่ีลดลงและ
การเพ่ิมสัดสวนของสินเชื่อรถยนตใชแลวซึ่งใหผลตอบแทนท่ีดีกวา จึงทํ าใหสวนตางของอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 1.07 เปน 4.54 สํ าหรับกํ าไรสุทธิในชวง 9 เดือนแรกของป 2544 เทากับ 52.35 ลานบาท ลดลงรอย
ละ  30.19  เมือ่เทียบกบังวดเดียวกันในปกอนหนาซึ่งเทากับ 74.98 ลานบาท  โดยสาเหตุท่ีกํ าไรสุทธิในชวง 9
เดอืนแรกของป 2544 ลดลง เน่ืองมาจากภาวะการแขงขันท่ีสูงในตลาดเชาซื้อและลีสซิ่งรถยนต ซึ่งผูประกอบ
การไดหันมาใชนโยบายราคาโดยการลดอัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับลูกคา เพ่ือเพ่ิมยอดขายและรักษาสวนแบงทาง
การตลาด แตอยางไรก็ตาม ซึง่เมื่อพิจารณาถึงอัตรากํ าไรสุทธิในชวง 9 เดือนแรกของป 2544 มอัีตรากํ าไรสุทธิ
เทากับรอยละ  35.57 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับอัตรากํ าไรสุทธิในงวดเดียวกันของป 2543 ซึ่งเทากับรอยละ
37.57

ฐานะทางการเงินตั้งแตป 2541 ถึง 2543 และส้ินเดือนกันยายน 2544
สินทรัพย

สินทรัพยหลักของบริษัทกวารอยละ 90 จะอยูในรูปของลูกหน้ีการคา สืบเน่ืองจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจและการชะลอตัวของการปลอยสินเชื่อในระบบ ทํ าใหอัตราการปลอยสินเชื่อลดลงมาตลอด สงผล
กระทบโดยตรงตอการลดลงของจํ านวนลูกหน้ีการคาของบริษัท และนํ าไปสูการลดลงของสินทรัพยรวม สงผลให
สินทรัพยรวมของบริษัทในชวงป 2541 และ 2542 ลดลง แมวาบริษัทไดมีการอํ านวยสินเชื่อเพ่ิมขึ้นในป 2542
ใหสูงกวาปกอน แตยังคงตองคํ านึงถึงคุณภาพของลูกหน้ีเปนสํ าคัญ ดังน้ันจึงทํ าใหอัตราการปลอยสินเชื่อใหม
เพ่ิมขึน้ในจ ํานวนท่ีไมเพียงพอตอการลดลงของสัญญาเดิม โดยเฉพาะกลุมของสัญญาลีสซิ่งซึ่งลูกหน้ีสวนใหญ
ครบกํ าหนดในป 2542 อยางไรกต็าม แมวาสินทรัพยโดยรวมของบริษัทจะลดลง แตกํ าไรสุทธิของบริษัทในป
2542 กลับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 39.56 เมือ่เทียบกับป 2541 สงผลใหอัตราสวนของผลตอบแทนจากสินทรัพยเพ่ิม
ขึน้จากรอยละ 1.41 ในป 2541 เปนรอยละ 3.11 ในป 2542 ซึ่งอัตราสวนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการบริหาร
สินทรัพย โดยเฉพาะลูกหน้ีการคาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

สินทรัพยรวมในป 2543 และชวง 9 เดือนแรกของป 2544 มมีลูคาเทากับ 1,534.96 ลานบาท และ
1,463.69 ลานบาท  ลดลงจากส้ินงวดปกอนคิดเปนรอยละ 16.01 และ 4.64 ตามลํ าดับ  ท้ังน้ีเน่ืองจากภาวะ
การแขงขนัดานราคาในตลาดเชาซื้อรถยนตใหม เปนไปอยางรุนแรง  บริษัทจึงเพ่ิมสัดสวนการใหเชาซื้อสํ าหรับ
รถใชแลว  ซึง่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาการใหเชาซื้อรถยนตใหม  เพ่ือรักษาอัตราผลตอบแทนโดยรวมใหอยูใน
ระดบัท่ีนาพอใจ และในขณะเดียวกัน บริษทัไดใหความสํ าคัญกับการปลอยสินเชื่อใหมดวยความระมัดระวัง
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โดยค ํานึงถงึคณุภาพ และความสามารถในการชํ าระหน้ีของลูกหน้ีเปนหลัก  เพ่ือลดความเส่ียงจากการเกิดหน้ี
สงสัยจะสูญในอนาคต

ลูกหน้ีการคา
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิจากดอกเบ้ียรอตัดบัญชีเทากับ 1,519.16

ลานบาท ลดลงจ ํานวน  266.07  ลานบาท  จากป 2542  โดยแบงเปนลูกหน้ีเชาซื้อจํ านวน  1,431.18  ลานบาท
ลูกหน้ีลีสซิ่ง จํ านวน 87.98 ลานบาท สาเหตุท่ีลูกหน้ีรวมลดลงสวนใหญจะมาจากการลดลงของลูกหน้ีตาม
สัญญาลีสซิง่ซึง่เปนนิติบุคคล ไดชะลอการลงทุนในสินทรัพยใหม สํ าหรับในป 2544  ณ วันท่ี 30 กันยายน
บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิจากดอกเบ้ียรอตัดบัญชีเทากับ  1,433.31  ลานบาท

ตารางแสดงคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ณ วนัสิ้นงวด
(หนวย : ลานบาท) 31 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 2544

ลกูหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ หลังหักดอกผลเชาซ้ือรอตัดบัญชี 1,431.18 1,348.49
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (124.00) (95.00)
ลูกหน้ีเชาซื้อ � สุทธิ 1,307.18 1,253.49
ลกูหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน หลังหักดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได 87.98 84.82
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12.00) (12.00)
ลูกหนี้เชาการเงิน - สุทธิ 75.98 72.82
รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน 1,383.16 1,326.31



บริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน)                  หนังสือชี้ชวน

สวนท่ี 2 หนา 50

ตารางแสดงรายละเอียดลูกหนี้ที่คางชํ าระเงินตนและดอกเบี้ยเกินกวา 1 งวด ขึ้นไป
(หนวย : ลานบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2543
จํ านวนสัญญา มูลคาเงินตน

คางชํ าระ
ดอกเบี้ยคงคาง มูลคาเงินตนคางชํ าระ

รวมกับดอกเบี้ยคงคาง
รอยละ

ลูกหน้ีเชาซ้ือ
- 1 เดือน 324.00 110.99 14.41 125.40 7.56
- 2 - 3 เดือน 104.00 33.65 6.42 40.07 2.42
- 4 - 6 เดือน 33.00 17.73 1.80 19.53 1.18
- 7- 12 เดือน 23.00 7.40 0.74 8.14 0.49
-  มากกวา 12 เดือน 125.00 103.08 17.92 121.00 7.30
รวม 609.00 272.85 41.29 314.14 18.94
ลูกหน้ีเชาซ้ือท้ังหมด 3,288.00 1,431.18 227.04 1,658.22 100.00
ลกูหน้ีตามสัญญาลีสซ่ิง    
- 1 เดือน 6.00 3.04 0.45 3.49 3.47
- 2 - 3 เดือน 1.00 0.19 - 0.19 0.19
- 4 - 6 เดือน - - - - -
- 7- 12 เดือน 3.00 1.73 0.01 1.74 1.73
- มากกวา 12 เดือน 15.00 12.00 - 12.00 11.95
รวม 25.00 16.96 0.46 17.42 17.34
ลกูหน้ีตามสัญญาลีสซ่ิงท้ังหมด 115.00 87.98 12.46 100.44 100.00
หมายเหตุ  ยอดรวมลูกหน้ีขางตนไดรวมลูกหน้ีอยูในการดูแลของฝายกฎหมาย   และอยูระหวางการดํ าเนินการฟองรอง

(หนวย : ลานบาท)
ณ 30 กันยายน 2544

จํ านวนสัญญา มูลคาเงินตน
คางชํ าระ

ดอกเบี้ยคงคาง มูลคาเงินตนคางชํ าระ
รวมกับดอกเบี้ยคงคาง

รอยละ

ลูกหน้ีเชาซ้ือ
- 1 เดือน 444 137.52 16.62 154.14 10.03
- 2 - 3 เดือน 105 41.71 4.93 46.64 3.03
- 4 - 6 เดือน 27 15.94 4.72 20.66 1.34
- 7- 12 เดือน 10 12.13 1.21 13.34 0.87
-  มากกวา 12 เดือน 106 72.33 11.89 84.22 5.48
รวม 692 279.63 39.37 319.00 20.75
ลูกหน้ีเชาซ้ือท้ังหมด 3,187 1,348.49 188.64 1,537.13 100.00
ลกูหน้ีตามสัญญาลีสซ่ิง    
- 1 เดือน 21 16.66 2.54 19.20 20.22
- 2 - 3 เดือน - - - - -
- 4 - 6 เดือน - - - - -
- 7- 12 เดือน - - - - -
- มากกวา 12 เดือน 15 12.41 - 12.41 13.07
รวม 36 29.07 2.54 31.61 33.29
ลกูหน้ีตามสัญญาลีสซ่ิงท้ังหมด 100 84.82 10.14 94.96 100.00
หมายเหตุ  ยอดรวมลูกหน้ีขางตนไดรวมลูกหน้ีอยูในการดูแลของฝายกฎหมาย   และอยูระหวางการดํ าเนินการฟองรอง
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จากตารางแสดงรายละเอียดลูกหน้ีคางชํ าระเงินตนและดอกเบ้ียคงคางเกินกวา 1 งวดขึ้นไป  ณ วัน
ท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 30 กนัยายน 2544 จะพบวาสัดสวนของกลุมลูกหน้ีคางชํ าระสวนใหญจะคางชํ าระ
ประมาณ 1 เดือนและ 12 เดือน เปนหลัก  ซึ่งในความเปนจริงแลวลูกหน้ีท่ีคางชํ าระ 1 เดอืนไดรวมยอดของลูกหน้ีท่ีมี
วนัครบก ําหนดช ําระในชวงวันท่ีส้ินเดือน และไมสามารถชํ าระในวันดังกลาวได  เน่ืองจากเปนวันหยุดทํ าการของ
ธนาคารพาณิชย  สํ าหรับในกรณีลูกหน้ีท่ีคางชํ าระเกินกวา 12 เดือนน้ัน ในทางปฏิบัติโดยท่ัวไป หากมีการดํ าเนินการ
ฟองรองกบัลูกหน้ีรายใด ยอดลูกหน้ีดังกลาวจะไมถูกนํ าไปคิดรวมกับยอดลูกหน้ีคางชํ าระ แตดวยนโยบายการบริหาร
ลูกหน้ีของทางบริษัท เพ่ือความโปรงใสและชัดเจนในการบริหารคุณภาพลูกหน้ี ทางบริษัทจึงไดรวมยอดลูกหน้ีท่ีอยู
ระหวางด ําเนินการฟองรองเขาเปนลูกหน้ีคางชํ าระดวย

สภาพคลอง
ในป 2543 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดํ าเนินงานเทากับ 236.17 ลานบาท โดยมีเงินสดรับ

สุทธิจากลูกหน้ีการคาจ ํานวนรวม 209.51 ลานบาท และจากทรัพยสินรอการขายจํ านวน 31.18 ลานบาท  ในสวนของ
กระแสเงนิสดจากการลงทุนน้ัน ในป 2543 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุนจํ านวน 4.40 ลานบาท เน่ืองมา
จากบริษทัไดรับชํ าระเงินกูจากบริษัทอ่ืนจํ านวน 5.83 ลานบาท  กระแสเงินสดสุทธิจากการดํ าเนินงานและการลงทุน
ไดถกูนํ าไปใชคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงิน โดยในระหวางป บริษัทไดชํ าระคืนเงินกูเปนจํ านวนเทากับ 306.31 ลาน
บาท  จากเหตผุลดงักลาวทํ าใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 เทากับ 11.29
ลานบาท

สํ าหรับกระแสเงินสดในชวง  9 เดือนแรกของ ป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน
จ ํานวน 88.39 ลานบาทและเงินสดสุทธิใชไปในการลงทุนเทากับ 0.67 ลานบาท และในปน้ี  บริษัทมีนโยบายท่ีจะเพ่ิม
ทางเลือกในการจดัหาแหลงเงินทุนแทนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแตเพียงอยางเดียว  โดยนโยบายดังกลาวได
แก

•  การหาผูรวมทุน ซึ่งท่ีผานมาไดมีบริษัทในประเทศ และตางประเทศใหความสนใจเขารวมทุนกับ
บริษัท

•  การน ําบริษทัเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   ซึ่งนอกจากจะเปนการกระจายแหลงเงินทุนของ
บริษทัผานทางสวนของผูถือหุนแลว  ยังสามารถเอ้ืออํ านวยใหการออกตราสารหน้ีสามารถทํ าได
สะดวกขึ้นในอนาคต
แตอยางไรกต็าม สืบเน่ืองจาก มูลคาทางบัญชีตอหุนของบริษัทท่ีคอนขางสูง  ทํ าใหเกิดอุปสรรคใน

เร่ืองการก ําหนดมูลคาเสนอขายหุนใหกับผูรวมทุน หรือการกํ าหนดราคาเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนท่ัวไป ทํ าให
การด ําเนินการจดัหาแหลงเงินทุนดังกลาวขางตนประสบปญหา  ดังน้ันเพ่ือแกปญหาในเร่ืองดังกลาว  นอกจากบริษัท
ไดจายเงนิปนผลประจํ าป 2543 จํ านวน 70 ลานบาท ใหแกผูถือหุนแลว ทางบริษัทยังไดมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากก ําไรสะสมจํ านวน 297.50 ลานบาท  ท้ังน้ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมูลคาทางบัญชีตอหุนของบริษัทอยูใน
ระดบัท่ีเหมาะสมและเอ้ืออํ านวยตอการทํ าธุรกรรมดังกลาวขางตน  โดยเงินปนผลดังกลาวน้ันจะมาจากกระแสเงินสด
รับจากการด ําเนินงานและการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  โดยในชวง 9 เดือนแรกของปน้ี บริษัทมีการกูยืมเงินระยะ
ยาวเพ่ิมขึน้จ ํานวน 206.12 ลานบาท จากปจจัยดังกลาวขางตน ทํ าให ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544  บริษัทมีรายการ
เงนิสด และรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 3.65 ลานบาท
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อน่ึง การจายเงินปนผลระหวางกาลจากกํ าไรสะสมในชวง 9 เดือนแรกของป 2544 น้ีเปนการจาย
เงนิปนผลในกรณีพิเศษ ซึ่งเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการเพ่ิมทางเลือกใหกับบริษัทในการจัดหาแหลงเงินทุน  ฉะน้ัน
การจายเงนิปนผลพิเศษดังกลาวจึงไมถือเปนการจายปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  ซึ่งกํ าหนดไว
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกํ าไรสุทธิ  สํ าหรับการจายเงินปนผลในปตอ ๆ ไป จะขึ้นกับผลการดํ าเนินงานของ
บริษัทเปนหลัก

แหลงท่ีมาของเงินทุน
ในป 2542 ถึงป 2543 บริษัทมีหน้ีสินรวมจํ านวน 1,338.71 ลานบาท, 951.48 ลานบาท และ 596.51

ลานบาท ตามลํ าดับ คดิเปนอัตราลดลงรอยละ 28.93 และ รอยละ 37.31 ตามลํ าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เน่ือง
จากทางบรษิทัไดมีการจายชํ าระคืนเงินกูท่ีถึงกํ าหนดเวลา และการ Refinance เงินกูตางประเทศท่ีทํ าสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแลว เพ่ือลดตนทุนการกูยืม โดยวงเงินสวนใหญเปนวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารและสถาบันการเงิน
ตาง ๆ ซึง่มกี ําหนดระยะเวลาการชํ าระคืน 1 ถึง 3 ป  และมกีารนํ าลูกหน้ีการคาไปวางเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวดังกลาว

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 หน้ีสินรวมมีจํ านวน 838.34 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํ านวน 241.83 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 40.54  เมือ่เทียบกบัหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 โดยท่ีบริษัทไดมีการกูยืมจากสถาบันการ
เงนิเพ่ิมขึ้น ทํ าใหอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.34 เทา เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนท่ีมีอัตราสวน
ของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนท่ี 0.64 เทา

ตารางแสดงเงนิกูที่มาจากสถาบันการเงินตาง ๆ ในระหวาง ป 2541 � 2544
31 ธันวาคม 30 กันยายน

2541 2542 2543 2544
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

เงินกูสถาบันการเงินในประเทศ 270.00 23.55 795.43 100.00 514.90 100.00 786.98 100.00
เงินกู BIBF (1) 876.50 76.45 - - - - - -
รวม 1,146.50 100.00 795.43 100.00 514.90 100.00 786.98 100.00
หมายเหตุ   (1)  ใชอัตราแลกเปลี่ยนในอัตรา  26.10 บาท/ดอลลาร

   สํ าหรับสถาบันการเงินในประเทศท่ีใหกูยืมแกบริษัท  มีดังน้ี
ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2541 มีจํ านวน 4 ราย
ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม  2542 มีจํ านวน 6 ราย
ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม  2543 มีจํ านวน 4 ราย
ณ  วันท่ี 30  กนัยายน  2544 มีจํ านวน 5 ราย

ท้ังน้ี หากแยกสัดสวนเงินกูยืมของบริษัทตามประเภทสัญญากูยืมหรือวงเงินกูท่ีบริษัทไดรับจากสถาบันการ
เงนิเปนเงินกูยืมระยะยาว (กํ าหนดชํ าระคืนเกิน 1 ป)  และเงนิกูยืมระยะส้ัน (กํ าหนดชํ าระคืนภายใน 1 ป และประเภท
เมือ่ทวงถาม)  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  ป  2541 � 2543  และ วันท่ี 30  กนัยายน  2544  มีรายละเอียดดังน้ี
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ณ 31 ธ.ค. 2541 ณ 31 ธ.ค. 2542 ณ 31 ธ.ค. 2543 ณ 31 ก.ย. 2544ประเภทเงินกูยืม
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

  ระยะสั้น
  ระยะยาว  *

270.00
876.50

23.55
76.45

155.00
640.43

19.49
80.51

224.00
290.90

43.50
56.50

289.96
497.02

36.84
63.16

รวม 1,146.50 100.00 795.43 100.00 514.90 100.00 786.98 100.00
หมายเหตุ  * เงินกูยืมระยะยาวทุกวงเงิน จะมีการนํ าบัญชีลูกหนี้เชาซ้ือ และหรือลีสซ่ิง ไปวางเปนหลักประกันเงินกู

* ไมรวมบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

และหากแยกสัดสวนเงินกูยืมตามประเภทอัตราดอกเบ้ียคงท่ี (FIXED RATE) กับอัตราดอกเบ้ียลอยตัว
(FLOAT RATE)  ณ วันท่ี 31  ธนัวาคม ป 2541 � 2543  และ  วันท่ี 30  กนัยายน 2544  จะมีรายละเอียด ดังน้ี

ณ 31 ธ.ค. 2541 ณ 31 ธ.ค. 2542 ณ 31 ธ.ค. 2543 ณ 31 ก.ย. 2544ประเภทอัตราดอกเบี้ย
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

   คงที่
   ลอยตัว

876.50
270.00

76.45
23.55

502.50
292.93

63.17
36.83

77.58
437.32

15.07
84.93

87.72
699.26

11.15
88.85

รวม 1,146.50 100.00 795.43 100.00 514.90 100.00 786.98 100.00
หมายเหตุ 1. ไมรวมบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

2. แบงประเภทสัดสวนเงินกูยืม โดยอิงตามภาระเงินตนที่ตองชํ าระคืน (สัญญากูยืมบางสวนมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
ลอยตัวผสมกัน)

ปกตบิริษทัพยายามหาแหลงเงินกูประเภทอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  เพ่ือใหสอดคลองกับการปลอยสินเชื่อเชาซื้อ
ของบริษัทท่ีจะเปนอัตราคงท่ีตลอดอายุสัญญา   ซึ่งท่ีผานมาชวงป 2541 �2542 บริษทัสามารถกูแบบอัตราดอกเบ้ียคง
ท่ีไดในระดับท่ีนาพอใจ   แตหลังจากน้ันสถาบันการเงินสวนใหญ ไมปลอยสินเชื่ออัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุสัญญา
หรือหากปลอยกจ็ะเปนดอกเบ้ียท่ีสูงมาก ไมสามารถกูมาแขงขันในตลาดได  บริษัทจึงพยายามขอใหสถาบันการเงิน
ก ําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ี อยางนอย 1 ป หรือ 2 ป ของอายุสัญญา  เพ่ือลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบ้ีย แลวแตโอกาสจะอํ านวย  แตเน่ืองจากภาวะอัตราดอกเบ้ียในปจจุบันไมคอยมีการปรับตัวมากนัก  หรือถึงหาก
ในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเหมือนเชนเหตุการณในอดีต  โดยธรรมชาติของธุรกิจการใหเชาซื้อสัญญา
ใหม ก็จะมกีารปรับอัตราดอกเบ้ียตามภาวะตลาดเชนกัน  และในท่ีสุดมูลคาลูกหน้ีเชาซื้อรวมในบัญชีของบริษัท ก็จะมี
อัตราดอกเบ้ียท่ีแตกตางชวยเฉล่ีย และกระจายความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียโดยตัวของมันเองอยูแลว

นอกจากน้ี  ณ วันท่ี 30  กนัยายน  2544  บริษัทมีภาระหน้ีเงินกูกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงในประเทศ ซึง่ไม
ใชผูถือหุนของบริษัท อยูท่ีรอยละ 50.69  ของภาระหน้ีเงินกูท้ังหมด   ขณะท่ี ณ วันท่ี 31  ธนัวาคม  2543  อยูท่ีรอยละ
41.54 ของภาระหน้ีเงนิกูท้ังหมด  ถึงแมสัดสวนดังกลาวจะคอนขางสูงและถูกมองวาเปนการพ่ึงพิงแหลงเงินกูแหงเดียว
มากเกนิไป แตภาระหน้ีเงินกูดังกลาวเปนลักษณะสัญญาเงินกูระยะยาว (Term Loan)  3 ป  มีกํ าหนดชํ าระคืนเงินตน
เปนงวด ๆ ท่ีแนนอน  ทํ าใหบริษัทสามารถบริหารกระแสเงินไดสะดวก และเปนการจัดสรรแหลงท่ีมาของเงินใหสอด
คลองกับการอํ านวยสินเชื่อเชาซื้อของบริษทั (Matching Fund) ท่ีสัญญาสวนใหญจะมีระยะเวลาผอนชํ าระ 3 � 4 ป อีก
ดวย
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สํ าหรับในสวนของผูถือหุนน้ัน ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และ มีทุนชํ าระแลว 350
ลานบาท สวนของผูถือหุนของป 2541 �2543 เทากบั 824.44 ลานบาท, 875.99 ลานบาท และ 938.45 ลานบาท
ตามลํ าดับ กํ าไรสะสมของบริษัทตั้งแตป 2541  ถงึป 2543 เพ่ิมขึ้นตลอดโดยมีจํ านวนเทากับ 288.27 ลานบาท,
332.73 ลานบาท และ 397.73 ลานบาท ตามลํ าดับ สํ าหรับในป 2544 น้ัน ณ ส้ินเดือนกันยายน  บริษัท มกีํ าไรสะสม
เทากบั 82.58 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 625.35 ลานบาทลดลง เน่ืองมาจากการที่บริษัทไดมีการจาย
เงนิปนผลระหวางกาลจากกํ าไรสะสมจํ านวน 297.50 ลานบาทในเดือนมิถุนายน  2544


