
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ    ผูถือหุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมาย
เหตุเรื่องอื่นๆ  
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 
ผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณา
วาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
โดยไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 



 

การตรวจสอบกระทําโดยการปฏิบัติงานดวยวิธีตางๆเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบ
การเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควร
ของบริษัท เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการ
แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทํา
ขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะทางการเงินบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
 
 
 
นายสมคิด  เตียตระกูล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 2785 
 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพันธ 2558 
 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 30,828,040         30,999,921         
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 916,367,501        932,614,774        
ลูกหนี้อื่น 20,751,529         18,732,859         
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางรับ 7 43,726               34,894,757         
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 5,126,667           11,996,339         
สินคาคงเหลือ 3,429,906           2,278,683           
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 9 69,090,722         53,467,723         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 37,442               43,495               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,045,675,533     1,085,028,551     

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 10 107,447             105,668             
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 6 1,511,959,796     1,484,437,409     
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 8 1,789,060           2,088,542           
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 11 100,976,178        57,153,525         
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 12 28,285,829         25,561,841         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 738,600             799,586             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,643,856,910     1,570,146,571     

รวมสินทรัพย 2,689,532,443     2,655,175,122     

บาท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 83,922,144         39,866,284         
เจาหนี้การคาและคาใชจายคางจาย 14 79,934,433         78,472,157         
เจาหนี้อื่น - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 7 20,528               62,951               
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางจาย 7 25,730,041         -                    
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 372,436,447        161,318,374        
ภาษีเงินไดคางจาย 10,214,197         15,844,992         
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,884,307           2,961,723           

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 577,142,097        298,526,481        

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 15 37,461,164         961,937,623        
หุนกู 16 597,499,953        -                    
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17 9,436,237           10,522,867         

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 644,397,354        972,460,490        

รวมหน้ีสิน 1,221,539,451     1,270,986,971     

บาท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน : หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 880,000,000 หุน 

(2556 : 800,000,000 หุน) 18 440,000,000        400,000,000        
ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  879,999,883 หุน

(2556 : 800,000,000 หุน) 439,999,942        400,000,000        
สวนเกินมูลคาหุน 19 165,220,048        165,220,048        
กําไรสะสม

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20 44,000,000         40,000,000         
ยังไมไดจัดสรร 818,773,002        778,968,103        

1,467,992,992     1,384,188,151     

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,689,532,443     2,655,175,122     

รวมสวนของผูถือหุน

พันบาท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556
รายได
รายไดดอกผลเชาซ้ือ 410,595,408      405,456,530      
ดอกเบี้ยรับ 7 4,925,494         3,912,922         
รายไดอ่ืน 22 70,797,000       69,167,772       
รวมรายได 486,317,902      478,537,224      

คาใชจาย
คาใชจายในการขาย 7, 23 64,855,060       62,148,606       
คาใชจายในการบริหาร 23 184,961,574      157,060,066      
หน้ีสูญและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 23 52,165,096       37,088,909       
ตนทุนทางการเงิน 7 73,669,542       81,247,625       
รวมคาใชจาย 375,651,272      337,545,206      

กําไรกอนภาษีเงินได 110,666,630      140,992,018      
ภาษีเงินได 12 (23,465,107)      (28,610,892)      
กําไรสําหรับป 87,201,523       112,381,126      
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 1,043,322         -                  
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 88,244,845       112,381,126      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน) 0.10                0.14                
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 853,917,729      800,000,000      

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

บาท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ทุนเรือนหุน จัดสรรเพื่อ
ที่ออกและ สวนเกิน สํารองตาม ยังไมได

หมายเหตุ รับชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 400,000,000          165,220,048          35,500,000           671,086,977          1,271,807,025       
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 20 -                      -                      4,500,000             (4,500,000)            -                      
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                      -                      112,381,126          112,381,126          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 400,000,000          165,220,048          40,000,000           778,968,103          1,384,188,151       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 400,000,000          165,220,048          40,000,000           778,968,103          1,384,188,151       
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 21 39,999,942           -                      -                      (39,999,942)          -                      
เงินสดปนผลจาย 21 -                      -                      -                      (4,440,004)            (4,440,004)            
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 20 -                      -                      4,000,000             (4,000,000)            -                      
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                      -                      88,244,845           88,244,845           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 439,999,942          165,220,048          44,000,000           818,773,002          1,467,992,992       

บาท
กําไรสะสม



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 110,666,630        140,992,018        
ปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 
คาเส่ือมราคา 5,173,781           6,726,348           
หน้ีสูญและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 52,165,096         37,088,909         
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (197,164)            (620,545)            
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย 36,826,792         19,310,829         
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 6,266,999           5,479,716           
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,565,847           1,316,964           
รายไดดอกเบี้ยรับ (4,925,494)          (3,912,922)          
คาใชจายดอกเบี้ย 73,669,542         81,247,625         

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
    และหน้ีสินดําเนินงาน 281,212,029        287,628,942        
  สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (201,270,981)       (116,856,283)       
ลูกหน้ีอ่ืน (2,911,838)          (3,359,211)          
สินคาคงเหลือ (1,151,223)          2,294,919           
สินทรัพยรอการขาย 86,185,818         68,109,731         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,053                 5,300                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 60,986               15,690               

  หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 3,037,869           (8,119,159)          
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวของ (42,423)              (3,037,049)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 76,011               (45,869)              

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 165,202,301        226,637,011        
     เงินสดจายดอกเบี้ย (74,516,845)        (90,425,856)        
     จายภาษีเงินได (32,080,720)        (36,177,492)        
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,604,736         100,033,663        

บาท



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากดอกเบี้ย 4,512,087           3,919,398           
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มข้ึน (1,779)                (2,052)                
เงินใหกูแกบริษัทใหญลดลง (เพิ่มข้ึน) 34,500,000          (14,000,000)         
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนลดลง 1,754,922           11,229,662          
ซ้ือสินทรัพย (48,998,966)         (4,632,422)          

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 199,696              3,067,376           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (8,034,040)          (418,038)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 44,055,860          1,657,946           
เงินสดรับจากบริษัทใหญเพิ่มข้ึน 25,500,000          -                    
รับจากการออกหุนกู 597,499,953        -                    
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (713,358,386)       (96,210,196)         
จายเงินสดปนผล (4,440,004)          -                    

เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (50,742,577)         (94,552,250)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (171,881)             5,063,375           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 30,999,921          25,936,546          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 30,828,040          30,999,921          

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม  

รายการที่ไมใชเงินสด 
โอนสินทรัพยรอการขายจากลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 144,902,607        91,125,568          
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 39,999,942          -                    
โอนทรัพยสินรอการขายอสังหาริมทรัพยจากทรัพยสินรอการขายภายใตสัญญาซ้ือคืน -                    5,000,000           

บาท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยูจดทะเบียนตั้งอยู
เลขท่ี48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ วันท่ี          
31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 16 สาขา  
 
บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ถือหุนของ
บริษัทรอยละ 56.95) 
 
บริษัทดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใชแลว 
 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเปนทางการเปนภาษาไทย และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชีของไทยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และ
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับนี้เปน
ภาษาอื่นตองใหสอดคลองกับงบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม 
 

 มาตรฐานการบัญชีท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 มาตรฐานการบัญชีท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการบัญชี
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) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
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) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมลูของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนได เสียจากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล
 



มาตรฐานการบัญชีตามท่ีกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินนี้  

 
มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีในครั้งนี้สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการ
บัญชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรู
รายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

 
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตน
ไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้ 

  
จากการประเมินเบ้ืองตน ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

การรับรูรายได 
รายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อเปนดอกผลท่ียังไมถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิดรายการ และรับรูรายไดตาม
จํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงสําหรับสัญญาเชาซื้อใหมท่ีทําขึ้นเริ่มตั้งแตป 2551 และวิธี
ผลรวมจํานวนตัวเลขสําหรับสัญญาเชาซื้อท่ีทําขึ้นกอนป 2551 การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใชตาม
เกณฑคงคาง (บันทึกในวันท่ีครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรูรายไดเมื่อ
ลูกหนี้คางชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไปนับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา เมื่อมีขอบงชี้วาลูกหนี้
อาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ได บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที 
 

รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว 
 

ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือนและไมมีขอจํากัด
ในการเบิกใช 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้คงเหลือตามสัญญาหักดวยดอกผล
เชาซื้อรอตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้  
บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี้ 

 
ระยะเวลา  อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1 
คางชําระเกินกําหนด   
1 - 3 เดือน   2 
4      เดือน  20 
5 - 6 เดือน  25 
7 - 9 เดือน  75 
มากกวา 9 เดือนขึ้นไป  100 

 
 
 



สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตอยางใดจะต่ํากวา 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนโดยประมาณใน
การขาย 

 
สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืนท่ี
ครบกําหนดไถถอนแลวแตคูสัญญาไมมาไถถอน ซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา  
 
บริษัทต้ังประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขายประเภทยานพาหนะที่ยึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ณ วันส้ินป 
ดวยอัตรารอยละ 30 ของราคาทุน  
 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ราคา
ทุนคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยท้ังท่ีเปนเงินสดและจํานวนเทียบเทาเงินสด ในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่
หรือสภาพที่พรอมท่ีจะใชงานไดตามท่ีประสงค   
 
คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามชวงอายุการใชงานโดยพิจารณาแตละสวนแยกตางหาก
จากกัน เมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญและมีอายุการใชงานตางกัน อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย
มีดังนี้ 

 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 
กําไรและขาดทุนจากการขายสินทรัพย คํานวณจากราคาตามบัญชีเปรียบเทียบกับคาขาย และบันทึกไวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคา
ซอมแซมและคาบํารุงรักษา รับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
การเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตอง
จายใหผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 

 
 



การดอยคาของสินทรัพย 
บริษัทจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยอยางสม่ําเสมอ หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา บริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ บริษัทจะปรับปรุงลดมูลคาของ
สินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา 
 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะ
บันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอน
กําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการไถถอน 
 
ผลประโยชนของพนักงาน 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการตาม
เกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ี
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                                   
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานบันทึกบัญชีตามจํานวนท่ีคํานวณโดยนักคณิตศาศตร
ประกันภันอิสระ โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  
 
ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน ประกอบดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินไดปจจุบัน
ท่ีไมไดรับรูในงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือสวนท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปท่ีตองเสียภาษี ซึ่ง
แตกตางจากกําไรขาดทุนท่ีปรากฎในงบการเงิน คูณดวยอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 
 



ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน กับมูลคาของรายการที่เกี่ยวของที่ใชสําหรับการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดยใช
อัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผล
บังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท 
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา และเงินกูยืมซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการ
ไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 
การจายเงินปนผล 
บริษัทบันทึกเงินปนผลจายในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัท ได
อนุมัติการจายเงินปนผล 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญท่ีรับชําระแลวระหวางปถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก 
 
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยาง
สมเหตุสมผล 
 
การใชประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใชการประมาณและการ
ต้ังสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

 
 
 
 



ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระ
ผูกพันท่ีคอนขางแนนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนท่ีตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณไดอยาง
สมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมปีจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอน 

 
4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
4.1. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1. การดอยคาของลูกหนี้การคา 

 
บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพ่ือใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้การคาท่ีอาจเกิดจากการท่ีไม
สามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินบนพ้ืนฐานเกี่ยวกับประสบการณ
ในอดีตของการติดตามทวงถาม ควบคูกับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันท่ีในรายงาน 

 
4.1.2. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาซากของอาคารและอุปกรณ โดยจะทบทวนคาเส่ือม
ราคาเมื่ออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัด
จําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 
 

4.1.3. สัญญาเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารใช
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา บริษัทไดโอนหรือรับโอนความ
เส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 
4.1.4. คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

 
บริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยเพ่ือ
เปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.1.5. ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดวาจะ
เพ่ิมขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตรในการกําหนดอัตราคิดลดฝาย
บริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูล
ตารางอัตรามรณะที่เปดเผยท่ัวไปในประเทศ อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้น
อาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
 

4.1.6. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวท่ีสามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือความ
ไมแนนอนของกฏหมายภาษีอากร 
 

4.2.  การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัท เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกูเพ่ือ
ปรับโครงสรางหน้ี หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี้ 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
เงินสด 837  788 
เงินฝากระหวางทาง 17,820  18,909 
เงินฝากออมทรัพย 9,560  3,592 
เงินฝากกระแสรายวัน  2,611  7,711 

รวม 30,828  31,000 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.13 – 0.50 ตอป (2556 : รอยละ        
0.50 – 0.60 ตอป) 
 

 



6. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 
 

 พันบาท

 
สวนที่ถึงกําหนดชําระ 

ภายในหน่ึงป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหน่ึงป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 1,290,858 1,298,619 1,870,024 1,813,585 1,368 - 3,162,250 3,112,204
หัก ดอกผลเชาซ้ือท่ียังไม

ถือเปนรายได 
  

(345,368) (331,434) (332,086) (300,189) (67) - (677,521) (631,623) 
คงเหลือ 945,490 967,185 1,537,938 1,513,396 1,301 - 2,484,729 2,480,581
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (29,123) (34,570) (27,264) (28,959) (15) - (56,402) (63,529) 

สุทธิ 916,367 932,615 1,510,674 1,484,437 1,286 - 2,428,327 2,417,052 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได) และคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
  อัตรารอยละ
 ลูกหน้ีตาม ของคาเผ่ือหน้ี คาเผ่ือหน้ี ลูกหน้ีตาม
 สัญญาเชาซ้ือ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซ้ือ- สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,586,068 1,577,055 1 1 15,921 15,832 1,570,147 1,561,223
คางชําระ  

1 - 3  งวด 818,860 811,791 2 2   16,377 16,236 802,483 795,555
4 งวด 44,186 44,657 20 20 8,837 8,931    35,349 35,726
5 - 6 งวด 24,969 29,850 25 25 6,242 7,463 18,727 22,387
7 - 9 งวด 6,484 8,646 75 75 4,863 6,485 1,621 2,161
มากกวา 9 งวดข้ึนไป 4,162 8,582 100 100 4,162 8,582      -     - 

รวม 2,484,729 2,480,581   56,402 63,529 2,428,327 2,417,052 

 
บริษัทไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
จํานวน 1,071.83 ลานบาท (2556 : 1,507.11 ลานบาท) เพ่ือเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวตามท่ีกลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 15 
 
 
 
 
 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ผลรวมของลูกหนี้ขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาซื้อแสดงไดดังนี้ 
 
 พันบาท
 2557 2556 
 

ผลรวมของ 
ลูกหน้ีข้ันตน 

ตามสัญญาเชาซ้ือ

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินข้ันต่ํา 
ที่ลูกหน้ีตองจาย 
ตามสัญญาเชาซ้ือ

 
ผลรวมของ 
ลูกหน้ีข้ันตน 

ตามสัญญาเชาซ้ือ 

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินข้ันต่ํา 
ที่ลูกหน้ีตองจาย 
ตามสัญญาเชาซ้ือ

  
ภายในหนึ่งป 1,290,858 945,490 1,298,619 967,185
เกินหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,870,024 1,537,938 1,813,585 1,513,396
เกินหาป 1,368 1,301         -         -
รวม 3,162,250 2,484,729 3,112,204 2,480,581
หัก ดอกผลเชาซ้ือท่ียังไมถือเปนรายได (677,521) (631,623) 
ผลรวมของลูกหน้ีข้ันตน 

ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิ 2,484,729 
 

2,480,581 
 

 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) 
โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และ
พิจารณาบันทึกสํารองท่ัวไปสําหรับลูกหนี้ท่ีไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หากบริษัทตอง
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองท่ัวไปนั้น บริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ณ            
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 23.40 ลานบาท (2556 : 28.21 ลานบาท) และตองรับรูรายได
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 9.07 ลานบาท ตามลําดับ (2556 : 5.68 ลาน
บาท) 
 
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายใน
การหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากการพิจารณาสถานะหน้ีท่ีคางรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจริงในอดีต  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ประมาณรอยละ 3.79 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกัน ซึ่งจํานวนดังกลาวสูงกวาหนี้สูญท่ี
เกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปท่ีผานมา (2554 - 2556) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และบริษัทยังคง
รับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 44.18 ลานบาท (2556 : 44.67 ลานบาท) 
 
 
 
 



ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อในแต
ละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาซื้อทุก
ประเภทท่ีมีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ท่ีทํากอนวันท่ี     
1 มกราคม 2551 บริษัทเลือกรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นส้ินสุดลงโดยมีรายละเอียด
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 470  531 
หัก ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได            -  (7) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 470 524 

 
การเปล่ียนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 
 
 พันบาท 
  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 63,529 
ต้ังคาเผื่อเพ่ิมในระหวางป 41,349 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป (48,476)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 56,402 

 
7. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวางบริษัท
กับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีไมเกี่ยวของกัน  
 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ
    
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  ขายและใหบริการเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาและธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
 บริษัทใหญ

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด  ธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด         ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด  ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   
ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป 

 
รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี
ดังนี้ 
 

 ลานบาท 
 2557  2556 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ    

ดอกเบ้ียรับ 1.87  0.71
คาใชจายอ่ืน 3.21  3.09
ตนทุนทางการเงิน               0.31              0.06

   

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน    
คาใชจายอ่ืน 0.41  0.58
    

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ   
ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน 11.50  11.41

    ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.40  0.28
รวม 11.90  11.69

 
ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มดัีงนี้ 

 
 พันบาท 

 2557  2556 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางรับ  

เงินใหกูยืมระยะส้ัน    
 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)                  -  34,500 
    

ดอกเบ้ียคางรับ    
 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 44 395 

รวม 44 34,895 
   
 
 
 

 

 
   



 พันบาท 
 2557  2556 
เจาหนี้อ่ืน – บริษัทท่ีเกี่ยวของ   

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 21 27 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด - 36 

รวม 21 63 
   
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางจาย   
เงินกูยืมระยะส้ัน   

 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 25,500 -  
   

ดอกเบ้ียคางจาย   
 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 230 -  

รวม 25,730 -  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและกูยืมระยะส้ันกับบริษัทใหญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 

 
 พันบาท 
 1 มกราคม 

2557 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2557 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 34,500  147,000  (181,500)       - 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ      
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)       -  44,500  (19,000)  25,500 

 
ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 บริษัทตองดํารงยอดเงินกูยืมกรรมการและ/หรือบริษัทใหญไวใน
จํานวนไมตํ่ากวา 200 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดรับหนังสือผอนผันการดํารง
ยอดเงินกูยืมดังกลาวจากกลุมสถาบันการเงินเสียงขางมาก โดยไมถือวาเปนกรณีผิดสัญญาถึงเดือนเมษายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 
 

 พันบาท 
 2557  2556 

   
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 18,637  20,392 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (5,127)  (11,996) 
คงเหลือ 13,510  8,396 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,721)  (6,307) 
สุทธิ 1,789  2,089 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืนในระหวางป มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 1 มกราคม 

2557 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม

2557 
        
เงินใหกูยืม 20,392 16,780 (18,535)  18,637 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,307) (5,414)      -  (11,721) 
เงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน – สุทธิ 14,085 11,366 (18,535)  6,916 

 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 – 15 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ 
 
 เงินตน (ลานบาท)   
 2557  2556  หลักประกัน 

      
1) 8.62  7.82 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศ  

แหงหนึ่ง และโฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบริษัท 
2) 2.12  2.26  ค้ําประกันโดยบุคคล 
3) -  4.00  โอนสิทธิการรับเงินคาจางตามสัญญากอสรางอาคารท่ีลูกหนี้ทําไว   

กับบริษัทอ่ืนแหงหนึ่ง 
4) 1.59  -  โอนสิทธิในสัญญาการเชาสัญญาพ้ืนท่ีอาคาร 3 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 



9. สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ 
 พันบาท 
 2557  2556 
   
ท่ีดินเปลาและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 42,573  42,573 
ยานพาหนะ 37,883  16,993 
รวม 80,456  59,566 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (11,365)  (6,098) 
สุทธิ 69,091  53,468 

 
บริษัทจดจํานองท่ีดินมูลคา 14 ลานบาท เพ่ือค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศไทยแหงหนึ่ง ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 และ 15 
 

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจํากับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท มีขอจํากัดในการ
ใชเนื่องจากไดใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันการใชไฟฟา (2556 : 0.11 ลานบาท) 

 
11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

 พันบาท 
 2556 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2557 
ราคาทุน     
ท่ีดิน 31,680 44,656          - 76,336
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 24,465 2,464 186 26,743
เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 19,079 1,879 342 20,616
ยานพาหนะ 23,268             - 1,730 21,538
   รวม 98,492 48,999 2,258 145,233

  
คาเสื่อมราคาสะสม  
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 9,995 1,730 184 11,541
เครื่องตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 14,892 1,550 341 16,101
ยานพาหนะ 16,451 1,894 1,730 16,615
   รวม 41,338 5,174 2,255 44,257
     
มูลคาสุทธิตามบัญชี 57,154   100,976
     
คาเสื่อมราคาสําหรับป 6,726   5,174

 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคา
แลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 26.05 ลานบาท (2556 : 27.18 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 61.44 ลานบาท    
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศสองแหง ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 15 (2556 : 15.97 
ลานบาท) 

 
12. สินทรัพย/หน้ีสิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และภาษีเงินได 
 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้  
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 28,333  25,583 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (47)  (21) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 28,286  25,562 
 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 พันบาท 
 บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  
 1 มกราคม 

2557 
งบกําไร
ขาดทุน 

สวนของ 
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2557 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 19,013 130       -  19,143
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 1,576 332       -  1,908
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 1,261 1,083       -  2,344
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 1,220 1,053       -  2,273
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ 

ผลประโยชนพนักงาน 2,513 413 
  

     (261) 
 

2,665 
รวม 25,583 3,011       (261)  28,333
    
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี       (21) (26)       -  (47)
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 พันบาท 
 บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  
 1 มกราคม 

2556 
งบกําไร
ขาดทุน 

สวนของ 
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 15,908 3,105       -  19,013
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 505 1,071       -  1,576
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 1,261     -       -  1,261
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 124 1,096       -  1,220
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ 

ผลประโยชนพนักงาน 2,178 335 
  

     - 
 

2,513 
รวม 19,976 5,607       -  25,583
    
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี       - (21)       -  (21)

      
คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

 
 พันบาท 
 2557  2556 
    
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน    
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามประมวลรัษฎากร 26,450  34,196 
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ                
    ผลแตกตางท่ีรับรูเมื่อเริ่มแรกและท่ีกลับรายการ 

 
(2,985) 

 
 

(5,585) 
รวม 23,465  28,611 
    
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 261             - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
 พันบาท 
 2557  2556 

 

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได 110,667  140,992 
อัตราภาษีรอยละ        20    20
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 22,133  28,198
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจาย 
     ตามประมวลรัษฏากร  

 
(104) 

 
(147)

จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม 1,436  560
คาใชจายภาษีเงินได 23,465  28,611
   

อัตราภาษีท่ีแทจริง (รอยละ)  21.20  20.29
 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
เงินเบิกเกินบัญชี 34,135             - 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 49,787  39,866 
รวม 83,922  39,866 

 

บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง แหงละจํานวน 20 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย  
รอยละ MOR และ MOR - 0.5 ตอป ค้ําประกันโดยอดีตกรรมการและโดยการจํานองท่ีดินของบริษัทตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 11 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีต๋ัวสัญญาใชเงินซึ่งออกใหแกบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งจํานวน 50 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ตอป และมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ 2558 (2556 : 40 ลานบาท อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 5.15 ตอป และกาํหนดชําระคืนภายในเดือนมกราคม 2557) 
 

14. เจาหน้ีการคาและคาใชจายคางจาย 
 พันบาท 
 2557  2556 
   

เจาหนี้การคา 29,139 27,860 
โบนัสคางจาย 14,469 13,609 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 12,873 11,648 
ดอกเบ้ียคางจาย 4,854 6,430 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 8,124 8,760 
คาใชจายคางจาย 7,316 7,407 
เจาหนี้อ่ืน 3,159 2,758 

รวม 79,934  78,472 
 



15. เงินกูยืมระยะยาว 
 พันบาท 
 2557  2556 
   
เงินกูยืมระยะยาว 409,897 1,123,256 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (372,436) (161,318) 
สุทธิ 37,461  961,938 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีดังนี้  
 

  พันบาท  อัตราดอกเบี้ย    
เงินกู  2557  2556   (รอยละตอป)  เง่ือนไขการชําระคืน 

         
วงเงินกูยืมเพื่อขยายกิจการ วงเงิน 4  119,197  363,491  อัตราดอกเบี้ย MLR 

เฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย 4 แหงลบดวย 
รอยละ 0.25 ตอป 

 สินเชื่อรวมระหวางธนาคาร  2 
แหงในอัตราสินเชื่อ 68.75 : 31.25 
ชําระคืน 72 งวด ภายในเดือน 
เมษายน 2561 

วงเงินกูยืมเพื่อขยายกิจการ วงเงิน 5  246,888  752,887  อัตราดอกเบี้ย MLR 
เฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย 4 แหงลบดวย 
รอยละ 0.25 ตอป 

 สินเชื่อรวมระหวางธนาคาร  2 
แหงในอัตราสินเชื่อ 68 : 32 ชําระ
คืน 72 งวด ภายในเดือน เมษายน 
2561 
 

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน   5,565  6,878  อัตราดอกเบี้ย MRR ตอ
ป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก
เดือน ไมนอยกวาเดือนละ 0.2 
ลานบาท ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 
2561 

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน  38,247        -  อัตราดอกเบี้ย MLR-0.50 
ตอป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ ย ทุก
เ ดื อ น  ไม น อ ย ก ว า เ ดื อ น ล ะ 
610,000 บาท 
ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

รวม  409,897  1,123,256     
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (372,436)  (161,318)     
เงินกูระยะยาว - สุทธิ  37,461  961,938     

 
เงินกูยืมขางตน ค้ําประกันโดยอดีตกรรมการของบริษัทและบริษัทใหญ การโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อและการโอนลอยสมุดทะเบียนรถยนตท่ีใหเชาซื้อในมูลคารวมไมตํ่ากวา 1.35 เทาของยอดเงินกูคงคาง สินทรัพยรอ
การขาย และท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 9 และ 11 
 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทรับหนังสือการผอนผันการดํารงหนี้เงินตนคงคางท่ีมีตอกรรมการ และ/หรือผูถือหุน
รายใหญไมนอยกวา 200 ลานบาท โดยกลุมสถาบันการเงินเสียงขางมากไดใหความยินยอมผอนผัน ท้ังนี้ ไมถือวา
บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการดํารงเงินกูยืมจากกรรมการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญ  

 
 
 
 



16. หุนกู 
 
   วันท่ีครบ อัตรา 

พันบาท หุนกู อายุหุนกู วันท่ีออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบี้ย 
    (รอยละตอป)  
1 2 ป 27 พฤศจิกายน 2557 27 พฤศจิกายน 2559 5.00 597,550 

 
รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังตอไปนี้ 
 

 พันบาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม                 - 
ออกจําหนายหุนกูชุดใหม 600,000 
คาใชจายในการออกหุนกู (2,622) 
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 122 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม    597,500

 
17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 
 พันบาท 
 2557  2556 
 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,047  10,980
    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน – สุทธิ 10,523               - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,566  1,317
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 498  363
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
   ท่ีรับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของผูถือหุน 

 
      (1,304)  

  
             - 

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,894)  (2,047) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  9,436  10,523

 
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 
 
อัตราคิดลด รอยละ 4.62 ตอป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 8.27 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 
เกษียณอายุ 60 ป 

 
 



18. ทุนเรือนหุน 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2557 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
400,000,000 บาท เปน 440,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 
เพ่ือจายเปนหุนปนผลและบริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันท่ี 10 เมษายน 2557 
 

19. สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปน
ผลไมได  

 
20. สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยางนอยรอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําป หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได 

 
21. เงินปนผลจาย 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2557 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2556 สําหรับหุนสามัญจํานวน 800,000,000 หุน โดยจายเปน 2 สวนดังนี้ 
 
21.1 จายเปนหุนปนผลในอัตรา  10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาท  คิดเปนจํานวนเงิน 

40,000,000 บาท 
 
21.2 จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00555 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 4,440,000 บาท 

 
22. รายไดอ่ืน 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
รายไดคาเบ้ียปรับ 15,346  17,260 
รายไดคาโอนทะเบียน 12,756  12,184 
รายไดคานายหนาประกัน 12,700  11,843 
หนี้สูญรับคืน 6,557  7,862 
อ่ืนๆ 23,438  20,019 

รวม 70,797  69,168 
 

23. คาใชจายตามลักษณะ 



 
 พันบาท 
 2557  2556 
   
คาใชจายพนักงาน 83,782  77,211 
คานายหนา 42,014  41,360 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  52,165  37,089 
ขาดทุน จากการขายสินทรัพยรอการขาย  36,827  19,311 
คาเบ้ียประกัน 17,652  15,994 
คาตอบแทนผูบริหาร 11,500  11,408 
คาเส่ือมราคา 5,174  6,726 
การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ (1,151)  2,295 

 
24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ 
ดังนั้นรายได กําไร และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงาน
ทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
 
ลูกคารายใหญ  

      บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเส่ียงเรื่องท่ีจะเสียลูกคารายใหญ 
 
25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
การบริหารความเสี่ยง 
เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน เงินกูยืมระยะยาว บริษัทมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหาร
ความเส่ียงดังนี้ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม  ฝายบริหารควบคุมความ
เส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทไมมี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีบันทึกไวแลวในบัญชี 
 
 
 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 



บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืมระยะ
ส้ันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ย
ท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

 
 ลานบาท 
 2557 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 9.56 21.27 30.83 0.13 - 0.50
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 916.37 1,511.96 - - 2,428.33 17.80
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ําประกัน - 0.11 -    - 0.11 1.70
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 5.13 1.79 -   - 6.92 12.00 - 15.00 
 921.50 1,513.86 9.56 21.27 2,466.19  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชี - - 34.13 - 34.13 MOR, MOR - 0.50
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 49.79 - - - 49.79 4.50
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ - - 25.50 - 25.50 MLR + 0.25
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 409.90 - 409.90 6.50 - 8.00
หุนกู - 597.50 - - 597.50 5.00 
 49.79 597.50 469.53 - 1,116.82  
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 ลานบาท 



 2556 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 3.59 27.41 31.00 0.50
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 932.62 1,484.43 - - 2,417.05 17.25
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ําประกัน 0.11 - - - 0.11 1.70
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ - - 34.50 - 34.50 MLR + 0.25
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 11.99 2.09 - - 14.08 12.00 - 18.00 
 944.72 1,486.52 38.09 27.41 2,496.74  
  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 39.87 - - - 39.87 5.15
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 1,123.26 - 1,123.26 6.75 - 8.00 
 39.87 - 1,123.26 - 1,163.13  

 

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย มี
อัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาดฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมลูคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 

26. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี 
 

26.1  เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใชจํานวนเงินประมาณ 6.80 ลานบาท  
 

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาดังกลาว 
ดังนี้ 

 

 ลานบาท 
จายชําระ  
ภายใน 1 ป 2.86 
2 - 5 ป 2.13 

รวม 4.99 
 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 


