
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ    ผูถือหุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  ไมดา  ลิสซิ่ง  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และขาพเจาได
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน
เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะ
เกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
โดยไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 



 

การตรวจสอบกระทําโดยการปฏิบัติงานดวยวิธีตางๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบ
การเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควร
ของบริษัท เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการ
แสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางการบัญชีท่ี
จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรวบรวมมานั้น เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวขางตนแสดงฐานะทางการเงินรวมบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
 
 
 
นายสมคิด  เตียตระกูล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 2785 
 
กรุงเทพมหานคร 
29 กุมภาพันธ 2559 
 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 36,256,561         35,978,399         30,828,040         
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 6 90,655,740         90,655,740         -                    
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 937,599,149        937,599,149        916,367,501        
ลูกหน้ีอ่ืน -ลูกคาท่ัวไป - สุทธิ 24,913,105         24,913,105         20,751,529         

-บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 214,000             214,000             -                    
-บริษัทยอย 8 -                    100,000             -                    

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญและดอกเบี้ยคางรับ 8 48,933,387         48,933,387         43,726               
เงินใหกูยมืแกกิจการอ่ืนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 25,525,574         25,525,574         5,126,667           
สินคาคงเหลือ 4,642,834           4,642,834           3,429,906           
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 10 31,162,831         31,162,831         69,090,722         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 50,948               47,700               37,442               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,199,954,129     1,199,772,719     1,045,675,533     

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 11 108,830             108,830             107,447             
เงินลงทุนในลูกหน้ี 12 21,682,897         21,682,897         -                    
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 7 1,538,035,446     1,538,035,446     1,511,959,796     
เงินใหกูยมืแกกิจการอ่ืน - สุทธิ 9 10,981,515         10,981,515         1,789,060           
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 13 102,292,987        102,292,987        100,976,178        
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14 42,728,462         42,728,462         -                    
เงินลงทุนในบริษัทยอย 15 -                    24,999,970         -                    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 16 31,162,231         31,162,231         28,285,829         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 862,200             862,200             738,600             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,747,854,568     1,772,854,538     1,643,856,910     

รวมสินทรัพย 2,947,808,697     2,972,627,257     2,689,532,443     

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 39,815,678         39,815,678         83,922,144         
เจาหน้ีการคาและคาใชจายคางจาย 18 80,414,389         80,354,389         79,934,433         
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 78,679               78,679               20,528               
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญและดอกเบี้ยคางจาย 8 -                    -                    25,730,041         
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยและดอกเบี้ยคางจาย 8 -                    24,984,592         -                    
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 6,871,135           6,871,135           372,436,447       
ภาษีเงินไดคางจาย 12,155,420         12,134,214         10,214,197         
หุนกู 20 598,781,660       598,781,660       -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,873,946           3,873,946           4,884,307           

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 741,990,907       766,894,293       577,142,097       

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 19 30,527,825         30,527,825         37,461,164         
หุนกู 20 598,552,038       598,552,038       597,499,953       
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 21 10,767,541         10,767,541         9,436,237           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 639,847,404       639,847,404       644,397,354       

รวมหนี้สิน 1,381,838,311     1,406,741,697     1,221,539,451     

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

(หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน : หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 967,999,871 หุน

(2557 : 880,000,000 หุน) 22 483,999,936       483,999,936       440,000,000       
ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  967,997,837 หุน

(2557 : 879,999,883 หุน) 483,998,919       483,998,919       439,999,942       
สวนเกินมูลคาหุน 23 165,220,048       165,220,048       165,220,048       
กําไรสะสม

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 24 48,400,000         48,400,000         44,000,000         
ยังไมไดจัดสรร 868,351,419       868,266,593       818,773,002       

1,565,970,386     1,565,885,560     1,467,992,992     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,947,808,697     2,972,627,257     2,689,532,443     

รวมสวนของผูถือหุน

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

(หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2558 2558 2557
รายได
รายไดดอกผลเชาซื้อ 421,529,117       421,529,117       410,595,408       
ดอกเบ้ียรับ 8 6,233,230           6,230,262           4,925,494           
รายไดอื่น 27 85,533,021         85,533,021         70,797,000         
รวมรายได 513,295,368       513,292,400       486,317,902       

คาใชจาย
คาใชจายในการขาย 28 63,153,891         63,153,891         64,855,060         
คาใชจายในการบริหาร 28 213,021,528       212,715,277       184,961,574       
หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 28 46,213,300         46,213,300         52,165,096         
ตนทุนทางการเงิน 8 62,368,422         62,777,737         73,669,542         
รวมคาใชจาย 384,757,141       384,860,205       375,651,272       

กําไรกอนภาษีเงินได 128,538,227       128,432,195       110,666,630       
ภาษีเงินได 16 (25,668,126)        (25,646,920)        (23,465,107)        
กําไรสุทธิสําหรับป 102,870,101       102,785,275       87,201,523         
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว
   ในงบกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
      กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษี -                    -                    1,043,322           
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 102,870,101       102,785,275       88,244,845         

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัท 102,870,101       102,785,275       87,201,523         
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    

102,870,101       102,785,275       87,201,523         

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัท 102,870,101       102,785,275       88,244,845         
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    

102,870,101       102,785,275       88,244,845         

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 29
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน) 0.11                  0.11                  0.09                  
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 967,997,837       967,997,837       967,997,837       

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุน จัดสรรเพื่อ สวนไดเสีย
ที่ออกและ สวนเกิน สํารองตาม ยังไมได รวมสวนของ ที่ไมอยูใน รวมสวนของ

หมายเหตุ รับชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย จัดสรร ผูถือหุนของบริษัท อํานาจควบคุม ผูถือหุน
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 439,999,942     165,220,048     44,000,000       818,773,002     1,467,992,992       -                 1,467,992,992   
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 25 43,998,977       -                 -                 (43,998,977)      -                      -                 -                 
เงินสดปนผลจาย 25 -                 -                 -                 (4,892,707)        (4,892,707)            -                 (4,892,707)        
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 24 -                 -                 4,400,000         (4,400,000)        -                      -                 -                 
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                 -                 -                 102,870,101     102,870,101          -                 102,870,101     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 483,998,919     165,220,048     48,400,000       868,351,419     1,565,970,386       -                 1,565,970,386   

สวนของผูถือหุนของบริษัท
กําไรสะสม



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุน จัดสรรเพื่อ
ที่ออกและ สวนเกิน สํารองตาม ยังไมได

หมายเหตุ รับชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย จัดสรร รวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 400,000,000                  165,220,048                  40,000,000                   778,968,103                  1,384,188,151               
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 39,999,942                   -                              -                              (39,999,942)                  -                              
เงินสดปนผลจาย -                              -                              -                              (4,440,004)                    (4,440,004)                    
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 24 -                              -                              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               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 439,999,942                  165,220,048                  44,000,000                   818,773,002                  1,467,992,992               
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 25 43,998,977                   -                              -                              (43,998,977)                  -                              
เงินสดปนผลจาย 25 -                              -                              -                              (4,892,707)                    (4,892,707)                    
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 24 -                              -                              4,400,000                     (4,400,000)                    -                              
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                              -                              -                              102,785,275                  102,785,275                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 483,998,919                  165,220,048                  48,400,000                   868,266,593                  1,565,885,560               

กําไรสะสม



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม

2558 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 128,538,227       128,432,195       110,666,630       
ปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคา 5,223,284           5,223,284           5,173,781           
 กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (74,804)              (74,804)              -                    
หน้ีสูญและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 46,213,300         46,213,300         52,165,096         
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (977,631)            (977,631)            (197,164)            
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย 52,834,022         52,834,022         36,826,792         
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 1,875,232           1,875,232           6,266,999           
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,291,416           1,291,416           1,565,847           
รายไดดอกเบี้ยรับ (6,233,230)          (6,230,262)          (4,925,494)          
คาใชจายดอกเบี้ย 62,368,422         62,777,737         73,669,542         

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
    และหนี้สินดําเนินงาน 291,058,238       291,364,489       281,212,029       
  สินทรัพยดําเนนิงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (284,804,242)      (284,804,242)      (201,270,981)      
ลูกหน้ีอ่ืน (6,878,943)          (6,978,943)          (2,911,838)          
เงินลงทุนในลูกหน้ี (21,682,897)        (21,682,897)        -                    
สินคาคงเหลือ (1,212,928)          (1,212,928)          (1,151,223)          
สินทรัพยรอการขาย 134,486,904       134,486,904       86,185,818         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (13,506)              (10,258)              6,053                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (123,600)            (123,600)            60,986               

  หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (5,960,364)          (6,020,364)          3,037,869           
เจาหน้ีอ่ืน - บรษิัทท่ีเกี่ยวของ 58,151               58,151               (42,423)              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 105,908             105,908             76,011               

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 105,032,721       105,182,220       165,202,301       
     เงินสดจายดอกเบี้ย (57,370,780)        (57,695,503)        (74,516,845)        
     จายภาษีเงินได (26,603,305)        (26,603,305)        (32,080,720)        
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 21,058,636         20,883,412         58,604,736         

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม

2558 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากดอกเบี้ย 5,633,851           5,630,883           4,512,087           
ลงทุนในหุนของบริษัทยอย -                       (24,999,970)        -                       
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มข้ึน (90,580,936)        (90,580,936)        -                       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันเพิ่มข้ึน (1,383)               (1,383)               (1,779)               
เงินใหกูยืมแกบริษัทใหญลดลง (เพิ่มข้ึน) (48,500,000)        (48,500,000)        34,500,000         
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) (29,591,362)        (29,591,362)        1,754,922           
ซ้ือสินทรัพย (6,551,191)          (6,551,191)          (48,998,966)        
รับจากการขายสินทรัพย 988,730             988,730             199,696             

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (168,602,291)      (193,605,229)      (8,034,040)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (44,106,466)        (44,106,466)        44,055,860         
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญเพิ่มข้ึน (ลดลง) (25,500,000)        (25,500,000)        25,500,000         
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเพิ่มข้ึน -                    24,900,000         
รับจากการออกหุนกู 599,970,000       599,970,000       597,499,953       
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (372,498,651)      (372,498,651)      (713,358,386)      
จายเงินสดปนผล (4,892,707)          (4,892,707)          (4,440,004)          

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 152,972,176       177,872,176       (50,742,577)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 5,428,521           5,150,359           (171,881)            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 30,828,040         30,828,040         30,999,921         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 36,256,561         35,978,399         30,828,040         

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพ่ิมเติม  
รายการท่ีไมใชเงินสด 

โอนสินทรัพยรอการขายจากลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 193,996,728       193,996,728       144,902,607       
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 43,998,977         43,998,977         39,999,942         

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียน
เลขท่ี 48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 17 สาขา  
 
บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย 
(ถือหุนของบริษัทรอยละ 46.98) 
 
บริษัทดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตท่ีใชแลวและ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

  
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

(ก)  เกณฑการถือปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยไดจัดทําขึ้นเปนทางการเปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอ่ืนตอง 
ใหสอดคลองกับงบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ  
 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยใน
บางเรื่อง ดังนี้ 
 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เรื่อง งบการเงินรวม  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทน
เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมี
อํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนได 
หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถใชอํานาจในการส่ัง
การกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการ
ออกเสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยาง
มากในการทบทวนวาบริษัทมีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือไม และจะตองนําบริษัทใดมาจัดทํางบ
การเงินรวมบาง  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
 

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเพ่ือชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและความ
เส่ียงท่ีเกี่ยวของของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมการงาน และกิจการซ่ึงมีโครงสราง
เฉพาะตัวซึ่งไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 
 

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ โดยใชวิธีเปล่ียนทันทีในการ
รับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้ 
 

จากการประเมินเบ้ืองตน ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ท้ังนี้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมบางฉบับไมได
เกี่ยวของกับการดําเนนิงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและ
ไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลานี้อาจ
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหลานี้มาใชกอนวันท่ีมีผลบังคับใช 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะของบริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2             

(ปรับปรุง 2558) 
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3             
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5              
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8               
(ปรับปรุง 2558)   

สวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10           
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11          
(ปรับปรุง 2558)  

การรวมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12           
(ปรับปรุง 2558)  

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13           
(ปรับปรุง 2558) 

การวัดมูลคายุติธรรม

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง สัญญาเชาดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  

2558) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 

2558) 
ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู
ถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 
2558) 

การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนข้ันต่ํา
และปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2558) 
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่นําสงรัฐ
 
บริษัทและบริษัทยอยไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลานี้  ซึ่งคาดวาไมมี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ   

 
(ข) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย (บริษัท 
บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด) ท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
 
 
เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยดังกลาวขางตนขึ้นใหม โดยมีทุนจดทะเบียน 25 ลาน
บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปนครั้งแรก 
  
 
 
 

 
 
 
 



ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 

 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ 

สินทรัพยรวมของบริษัท
ยอยคิดเปนอัตรารอยละ

ในสินทรัพยรวม 

รายไดรวมของบริษัทยอย
คิดเปนอัตรารอยละของ 
รายไดในงบการเงินรวม 

  
บริษัท บริหารสินทรัพย 
ไมดา จํากัด 

บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

0.86 0.08

 
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหัก
กลบออกจากงบการเงินรวมแลว 
 
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํางบ
การเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน                
 
การรับรูรายได 
รายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อเปนดอกผลท่ียังไมถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิดรายการ และรับรูรายไดตาม
จํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใชตามเกณฑคง
คาง (บันทึกในวันท่ีครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรูรายไดเมื่อลูกหนี้คาง
ชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา เมื่อมีขอบงชี้วาลูกหนี้อาจจะไม
สามารถจายชําระหนี้ได บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที 
 
รายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ท่ี
คาดวาจะไดรับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดท่ีไดรับจริงสูงกวารายไดท่ีคํานวณได สวนท่ีเหลือ
จะนําไปตัดจําหนายมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้แตละงวด ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ถูกตัดจําหนายหมดแลว บริษัท
และบริษัทยอยจะรับรูกระแสเงินสดรับท่ีไดรับจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดท้ังจํานวน และจะรับรูรายการขาดทุน
จากการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลง
อยางมีสาระสําคัญ 
 
 
 
 



รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว 
 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมมี 
      ขอจํากัดในการใช) และพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง 
      มูลคานอย 

 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

       เงินลงทุนระยะส้ัน 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ิน
วันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
 
บริษัทใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบ
แทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้คงเหลือตามสัญญาหักดวยดอกผล
เชาซื้อรอตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุ
ลูกหนี้  บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี้ 
 

อายุลูกหนี้  อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1 
คางชําระเกินกําหนด   
1 - 3 งวด  2 
4      งวด  20 
5 - 6 งวด  25 
7 - 9 งวด  75 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป  100 

 



สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตอยางใดจะต่ํากวา 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนโดยประมาณใน
การขาย 

 
สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ีคาด
วาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  
 
บริษัทต้ังประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขายท่ียึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ณ วันส้ินป ดวยอัตรารอยละ 30 
ของราคาทุน 
 
เงินลงทุนในลูกหนี้ 
เงินลงทุนในลูกหนี้ เปนเงินลงทุนซึ่งบริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการสินเชื่อ 
โดยการประมูลซื้อเพ่ือดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว บริษัทไมมี
สิทธิไลเบ้ียจากผูขายหนี้ในกรณีท่ีบริษัทเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงในราคาทุนท่ีจายซื้อสุทธิ
จากจํานวนที่ตัดเปนตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหน้ีเมื่อ
พบวา ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันต่ํากวามูลคาตาม
บัญชี 
 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสราง
เอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพย
นั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการร้ือถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของ
สินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด
จากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท้ังนี้ การซื้อ
ซอฟแวรท่ีเปนสวนควบของอุปกรณซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากซอฟแวรนั้นใหถือวา ซอฟแวรดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของตนทุนของอุปกรณ 
 



สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีสาระสําคัญและมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน 
บันทึกบัญชีแยกจากกันแตละสวนประกอบ 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีเกิดจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเปนรายไดอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 

 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ จะถือเปนคาใชจายลงทุนและจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา
ตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น 
 
คาเส่ือมราคา 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ตนทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 
บริษัทและบริษัทยอยไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะถูกทบทวนอยางนอยทุกส้ินรอบป
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
การดอยคา 
สินทรัพยตามบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยจะถูกสอบทานทุกวันท่ีรายงานวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีท่ีมีขอบงชี้วามีการดอยคา ผูบริหารจะจัดใหมีการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืนขึ้นใหม  
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
ในกําไรขาดทุน  

 
 
 
 
 



อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ท่ีดินท่ีไมไดมีไวใชงานโดยบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน รวมถึงตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาตอมาดวยราคาทุนหักคา
เผื่อการดอยคา (ถามี) 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
การเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตอง
จายใหผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 

 
การดอยคาของสินทรัพย 
ณ วันท่ีในงบการเงิน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วา
มีการดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอยจะปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการ
ลงทุนในกิจการที่บริษัทถือหุนท้ังหมด ภายใตการควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท กรณีท่ีมีส่ิงบงชี้วาเงินลงทุน
ดังกลาวเกิดการดอยคา บรษิัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน 

 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะ
บันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอนกําหนดรับรูใน
งบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 

 
ผลประโยชนของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการตาม
เกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ี
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 



บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานคํานวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงไวภายใตกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน ประกอบดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินไดปจจุบัน
ท่ีไมไดรับรูในงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือสวนท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สินและจํานวนท่ีใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผลแตกตาง
ชั่วคราวท่ีคาดวาจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 
บุคคลและบริษทัท่ีเกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท 
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดมูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรม  หมายถึง ราคาท่ีไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพ่ือโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิดขึ้น                 
สถานการณปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา 
 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินวัดมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมเปน  
3 ระดับ ตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการประเมินมูลคา ดังนี้ 
 
• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย 

  หรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1 ท่ีสามารถอางอิงหรือ 

เปรียบเทียบกันไดโดยตรงหรือโดยออม สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 
• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลท่ีไมสามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบกันไดสําหรับการนํามาใชกับสินทรัพยหรือ 

                       หนี้สินนั้น 
 
เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน หนี้สินทาง     
การเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้การคา และเงินกูยืม ซึ่งนโยบาย 
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ      
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยาง      
สมเหตุสมผล 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
บริษัทจะบันทึกเงินรับท่ีเกินกวามูลคาท่ีจดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุนใน
การออกหุนและผลประโยชนทางภาษีท่ีเกี่ยวของ 
 
การจายเงินปนผล 
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท ได
อนุมัติการจายเงินปนผล 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ  กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุน
สามัญท่ีซื้อคนื 
 
 
 
 



การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและ                  
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนท่ีไดประมาณการไว 
 
ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกประมาณการหน้ีสินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือเปนภาระผูกพันท่ีคอนขางแนนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนที่ตองชดใช
ดังกลาวสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมี
ปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอน 

 
4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การดอยคาของลูกหนี้การคา 

 
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือใหรับรูถึงการดอยคาของลูกหนี้การคา อันอาจเกิด
จากการท่ีไมสามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินโดยสอบทาน
อายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แตละราย 
 

4.1.2 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

บริษัทและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้   
ขึ้นอยูกับคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ และอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีตท้ังหมด โดยยอดรวมของ   
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตทั้งหมดจะตองไมเกินกวาการประมาณการ   
กระแสเงินสดท่ีผูบริหารไดคาดคะเนไวต้ังแตประมูลซื้อโครงการมา โดยคาดวาจะเรียกเก็บหนี้ไดใน    
ระยะเวลา 4 – 5 ป 

 
4.1.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ โดยจะ
ทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการประมาณการใน
งวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 

 
 
 
 
 
 



4.1.4 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 

บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 

4.1.5 สัญญาเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร
ใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา บริษัทและบริษัทยอยไดโอน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

4.1.6 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 

บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยเพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร 

 
4.1.7 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมของ
เงินเดือนท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตรในการ
กําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูลตารางอัตรามรณะที่เปดเผยท่ัวไปในประเทศ อยางไรก็ตามผลประโยชน
หลังการเลิกจางงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

 
4.1.8 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือความ
ไมแนนอนของกฏหมายภาษีอากร 

 
 
 
 
 
 



4.2  การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัท เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกูเพ่ือ
ปรับโครงสรางหน้ี หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี้ 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
      

เงินสด 1,021  1,021  837 
เงินฝากระหวางทาง 16,946  16,946  17,820 
เงินฝากออมทรัพย 13,889 13,610 9,560 
เงินฝากกระแสรายวัน    4,401    4,401  2,611 

รวม 36,257 35,978 30,828 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 – 1.10 ตอป (31 ธันวาคม 2557 : 
รอยละ 0.13 – 0.50 ตอป) 

 

6. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 2558 

 
 

ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  
กําไร (ขาดทุน) 
ท่ียังไมเกิดขึ้น 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา     
กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย 90,581  90,656 75 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557 

 
 

ราคาทุน  
มูลคา 
ยุติธรรม  

กําไร (ขาดทุน)
ท่ียังไมเกิดขึ้น  

 
ราคาทุน  

มูลคา 
ยุติธรรม  

กําไร (ขาดทุน)
ท่ียังไมเกิดขึ้น 

         
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา          
กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย 90,581  90,656 75    -   -    - 

 
 
 



7. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 

 
สวนที่ถึงกําหนดชําระ 

ภายในหนึ่งป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหน่ึงป 
แตไมเกินหาป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหาป รวม 

 2558 2558 2558 2558 
  
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 1,332,385 1,916,271 924 3,249,580
หัก ดอกผลเชาซ้ือท่ียังไมถือเปน

รายได (359,245) (347,213) (45) (706,503) 
คงเหลือ 973,140 1,569,058 879 2,543,077
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (35,541) (31,890) (11) (67,442) 

สุทธิ 937,599 1,537,168 868 2,475,635 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
สวนที่ถึงกําหนดชําระ 

ภายในหน่ึงป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหน่ึงป 
แตไมเกินหาป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหาป รวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 1,332,385 1,290,858 1,916,271 1,870,024 924 1,368 3,249,580 3,162,250
หัก ดอกผลเชาซ้ือท่ียังไม

ถือเปนรายได (359,245)  (345,368) (347,213) (332,086) (45) (67) (706,503) (677,521)
คงเหลือ 973,140 945,490 1,569,058 1,537,938 879 1,301 2,543,077 2,484,729
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (35,541) (29,123) (31,890) (27,264) (11) (15) (67,442) (56,402)

สุทธิ 937,599 916,367 1,537,168 1,510,674 868 1,286 2,475,635 2,428,327

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือ
เปนรายได) และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 อัตรารอยละ
 ลูกหน้ีตาม ของคาเผ่ือหน้ี คาเผ่ือหน้ี ลูกหน้ีตาม
 สัญญาเชาซ้ือ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 
 2558 2558 2558 2558 

  
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,593,736 1 15,994 1,577,742
คางชําระ  

1 - 3  งวด 851,676 2 17,034 834,642
4 งวด 47,208 20 9,442 37,766
5 - 6 งวด 29,156 25 7,289 21,867
7 - 9 งวด 14,470 75 10,852 3,618
มากกวา 9 งวดข้ึนไป 6,831 100 6,831 - 

รวม 2,543,077  67,442 2,475,635 

 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 อัตรารอยละ
 ลูกหน้ีตาม ของคาเผ่ือหน้ี คาเผ่ือหน้ี ลูกหน้ีตาม
 สัญญาเชาซ้ือ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซ้ือ- สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,593,736 1,586,068 1 1 15,994 15,921 1,577,742 1,570,147
คางชําระ  

1 - 3  งวด 851,676 818,860 2 2 17,034    16,377 834,642 802,483
4 งวด 47,208 44,186 20 20 9,442 8,837 37,766   35,349
5 - 6 งวด 29,156 24,969 25 25 7,289 6,242 21,867 18,727
7 - 9 งวด 14,470 6,484 75 75 10,852 4,863 3,618 1,621
มากกวา 9 งวดข้ึนไป 6,831 4,162 100 100 6,831 4,162 - - 

รวม 2,543,077 2,484,729   67,442 56,402 2,475,635 2,428,327 

 
 
 
 
 
 
 



เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) 
โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และ
พิจารณาบันทึกสํารองท่ัวไปสําหรับลูกหนี้ท่ีไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หากบริษัทตอง
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองท่ัวไปนั้น บริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 30.22 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 23.40 ลานบาท) และตองรับรู
รายไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 10.38 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 9.07
ลานบาท) 
 
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายใน
การหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจากการพิจารณาสถานะหนี้ท่ีคางรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อประมาณรอยละ 4.03 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกัน ซึ่งจํานวนดังกลาวสูงกวาหนี้
สูญท่ีเกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปท่ีผานมา (2555 - 2557) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และบริษัท
ยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 47.21 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 44.18 ลานบาท) 
 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อใน            
แตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยมีผลบังคบัใชสําหรับสัญญาเชาซื้อทุก
ประเภทท่ีมีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ท่ีทํากอนวันท่ี     
1 มกราคม 2551 บริษัทเลือกรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นส้ินสุดลงโดยมีรายละเอียด
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้ 

 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
      

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 306 306 470 
หัก ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได          -          -          - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 306 306 470 

 
 
 
 
 
 
 
 



ในระหวางป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  56,402  56,402 
ต้ังคาเผื่อเพ่ิมในระหวางป 55,104  55,104 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป (44,064)  (44,064) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  67,442  67,442 

 
8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานที่พิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกัน  

 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
     

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ขายและใหบริการเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาและธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 บริษัทใหญ

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพของสถาบันการเงิน 

 บริษัทยอย

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา แอด จํากัด ใหเชาปายโฆษณา  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด  ธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด ใหเชา ขาย ซ้ืออสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด ใหเชา ขาย ซ้ืออสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด ใหเชา ขาย ซ้ืออสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด ใหเชา ขาย ซ้ืออสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด ใหเชา ขาย ซ้ืออสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหินจํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อจํากัด บริการสินเชื่อเชาซ้ือ  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด  ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท 
จํากัด  

ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน

บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงาน
กิจกรรม 

 กรรมการรวมกัน

บริษัท พรอมพร้ินติ้ง จํากัด ผลิตปายโฆษณา ส่ือโฆษณา และส่ือพิมพตางๆ  กรรมการรวมกัน
บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น 
จํากัด  

ประกอบกิจการดานการผลิตเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล  กรรมการรวมกัน

  
  



ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
บริษัท ทริปซบอกซ จํากัด ประกอบกิจการดานการทองเที่ยวทุกประเภท  กรรมการรวมกัน
บริษัท บานแสนสุข นครปฐม จํากัด ประกอบกิจการประเภทเกสตเฮาส  กรรมการรวมกัน
บริษัท เอสดับบลิว เฮลทคลับกรุป จํากัด ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอรทและหองชุด  กรรมการรวมกัน
บริษัท ฐาโนดม จํากัด ประกอบกิจการขายสงแร ถานหิน  กรรมการรวมกัน
บริษัท ภูเก็ต เบียร (ไทยแลนด) จํากัด ขายสงเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล  กรรมการรวมกัน
บริษัท เจเคอาร พลังงาน จํากัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตและการสงไฟฟา  กรรมการรวมกัน
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด  

 
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพของสถาบันการเงิน 

 กรรมการรวมกัน

บริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด ใหบริการเชาโครงปายเพื่อติดต้ังโฆษณา  กรรมการรวมกัน
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด ใหบริการเชาโครงปายเพื่อติดต้ังโฆษณา  กรรมการรวมกัน
บริษัท ตองอนันต มารีนฟูด จํากัด ผลิตและจัดจําหนายอาหารทะเล  กรรมการรวมกัน
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายและรับติดต้ัง เคร่ืองกรองนํ้า  กรรมการรวมกัน
บริษัท มาลาคี จํากัด ตัวแทนจําหนายเคร่ืองสําอางนําเขาจากเกาหล ี  กรรมการรวมกัน
บริษัท โรงพิมพ ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ผลิตส่ือพิมพตางๆ  กรรมการรวมกัน
บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  กรรมการรวมกัน
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จํากัด ผลิตและจําหนายพลังงาน  กรรมการรวมกนั
บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จํากัด (มหาชน) ผลิตไฟฟา  กรรมการรวมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าแข็ง ซี เอส อาร จํากัด ผลิตและจําหนายนํ้าแข็งซอง,นํ้าแข็งหลอด  กรรมการรวมกัน
บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  กรรมการรวมกัน

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังนี้ 

 
รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

   
ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ีย MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ีย MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดังนี้ 

 

   (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ      

ดอกเบ้ียรับ 1.61  1.61  1.87 
คาใชจายอ่ืน 0.87  0.87  3.21 
ตนทุนทางการเงิน 0.29  0.29  0.31 
     

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
คาใชจายอ่ืน 0.12  0.12  0.41 
รายไดอ่ืน 0.20 0.20 - 
ตนทุนทางการเงิน -  0.41 - 

     

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ    
ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน 11.97  11.97  11.50 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.15  0.15  0.40 

รวม 12.12  12.12  11.90 
 

ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มดัีงนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      

บริษัท เอ็ม ดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด 214  214           - 
      

ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทยอย      
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด -  100           - 

      

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางรับ      
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)           48,933           48,933  44 

      

เจาหนี้อ่ืน – บริษัทท่ีเกี่ยวของ      
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 72  72  21 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด 7  7           - 

รวม 79  79  21 
 
 
 



   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางจาย 

   

 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) -  -  25,730 
    
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยและดอกเบ้ียคางจาย    

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด -  24,985 -  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะส้ันกับบริษัทใหญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 

2558 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2558 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน          -  359,000  (310,500)  48,500 
ดอกเบ้ียคางรับ  1,608  (1,219)      433 

     
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ       

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)       
เงินกูยืมระยะส้ัน 25,500  -  (25,500)  - 
ดอกเบ้ียคางจาย 230  293  (523)  - 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2558 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2558 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน          -  359,000  (310,500)  48,500 
ดอกเบ้ียคางรับ  1,608  (1,219)      433 

      
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ       

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)       
เงินกูยืมระยะส้ัน 25,500  -  (25,500)           - 
ดอกเบ้ียคางจาย 230  293  (523)           - 

 



(หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2558 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2558 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย     

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด     
เงินกูยืมระยะส้ัน          -  24,900           -  24,900 
ดอกเบ้ียคางจาย          -  409  (324)  

 
9. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 

 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
    
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 48,228 48,228 18,637 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (25,526) (25,526) (5,127) 
คงเหลือ 22,702 22,702 13,510 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,721) (11,721) (11,721) 
สุทธิ 10,981 10,981 1,789 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 

2558 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2558 
        
เงินใหกูยืม 18,637 76,436 (46,845)  48,228 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,721)        -        -  (11,721) 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 6,916 76,436 (46,845)  36,507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2558 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2558 
        
เงินใหกูยืม 18,637 76,436 (46,845)  48,228 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,721)        -        -  (11,721) 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 6,916 76,436 (46,845)  36,507 

 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 – 24 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้ 

 
 (หนวย : ลานบาท)  
 เงินตน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท  
 2558 2558 2557 หลักประกัน 

   
1) 18.84 18.84 8.62 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศ

แหงหน่ึง และโฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบริษัท 
2) 19.61 19.61 2.12 ค้ําประกันโดยบุคคล
3) 3.47 3.47 1.59 โอนสิทธิในสัญญาการเชาสัญญาพื้นที่อาคาร 3 ชั้น 

 
10. สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ 

 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
    
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง          -          - 42,573 
ยานพาหนะ 44,403 44,403 37,883 
รวม 44,403 44,403 80,456 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (13,240) (13,240) (11,365) 
สุทธิ 31,163 31,163 69,091 

 
สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจัดประเภทสินทรัพยรอการขาย จํานวน 42.73 ลานบาท เปน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เพ่ือใหสอดคลองการวัตถุประสงคในการดําเนินการท่ีเปล่ียนแปลงในระหวางป 

 
 
 
 
 



11. เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11ลานบาท ซึ่งมีขอจํากัดในการ
ใชสําหรับเนื่องจากติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา (31 ธันวาคม 2557 : 0.11 ลานบาท) 

 
12. เงินลงทุนในลูกหน้ี 

 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        

ลูกหนี้เชาซื้อ 483  21,683  -   -  
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        

ลูกหนี้เชาซื้อ 483  21,683  -   -  
 
ในระหวางป มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้ 

 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558                       -                           - 
บวกซ้ือเงินลงทุน 21,932  21,932 
หักสัดสวนท่ีลดลงจากการรับชําระเงินระหวางป (249)  (249)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 21,683  21,683 

 
บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับชําระจากเงินลงทุนในลูกหนี้ภายใน 1 ป ในสวนของเงินลงทุนในลูกหนี้ประมาณ 
11.25 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 

    (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง  
 สวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร และอปุกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 76,336 26,743 20,616 21,538 145,233
เพิ่มข้ึน  - 586 1,924 4,041 6,551
ลดลง - (47) (2,306) (10,817) (13,170)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 76,336 27,282 20,234 14,762 138,614
   
คาเส่ือมราคาสะสม   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 11,541 16,101 16,615 44,257
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 1,846 1,791 1,586 5,223
ลดลง - (46) (2,296) (10,817) (13,159)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 13,341 15,596 7,384 36,321
   
มูลคาสุทธิตามบญัชี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 76,336 13,941 4,638 7,378 102,293
   
คาเส่ือมราคาป 2558   

- คาใชจายในการบริหาร   5,223

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง  
 สวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร และอปุกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 31,680 24,465 19,079 23,268 98,492
เพิ่มข้ึน 44,656 2,464 1,879 - 48,999
ลดลง - (186) (342) (1,730) (2,258) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 76,336 26,743 20,616 21,538 145,233
เพิ่มข้ึน - 586 1,924 4,041 6,551
ลดลง - (47) (2,306) (10,817) (13,170) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 76,336 27,282 20,234 14,762 138,614 
      
      
      
 

  
 
 
 

  

      
      
      



 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง  
 สวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร และอปุกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
คาเส่ือมราคาสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 9,995 14,892 16,451 41,338
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 1,730 1,550 1,894 5,174
ลดลง -   (184) (341) (1,730) (2,255) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 11,541 16,101 16,615 44,257
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 1,846 1,791 1,586 5,223
ลดลง - (46) (2,296) (10,817) (13,159) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 13,341 15,596 7,384 36,321 
   
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 76,336 15,202 4,515 4,923 100,976 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 76,336 13,941 4,638 7,378 102,293 
   
คาเส่ือมราคาป 2557      

- คาใชจายในการบริหาร     5,174 
คาเส่ือมราคาป 2558      

- คาใชจายในการบริหาร     5,223 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคาแลว 
แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 19.17 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557 : 26.05 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 61.03 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 19 (31 ธันวาคม 2557: 
61.44 ลานบาท) 

 
14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทไดแกท่ีดินและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิได
ระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุน 
 
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา 48.83 ลานบาท ซึ่งประเมินในระหวางป 2558 โดยผูประเมิน
อิสระซึ่งมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณและราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินจากสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินมูลคา 14 ลานบาท เพ่ือค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในประเทศไทยแหงหนึ่ง ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ 17 และ 19 
 

 



15. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ทุนชําระแลว (บาท) สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) วิธีราคาทุน 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 

(บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน) 25,000        - 99.99        -  25,000        - 

 
เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ธนาคารแหงประเทศไทย มีหนังสือแจงแกบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอย อนุมัติใหประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 
ท่ีแกไขแลว 

 
16. สินทรัพย/หน้ีสิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และภาษีเงินได 
 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้  
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 31,239 31,239 28,333 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (77) (77) (47) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 31,162 31,162 28,286 

 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 บันทึกเปนรายได (รายจาย)ใน  
 1 มกราคม 

2558 
งบกําไร
ขาดทุน 

สวนของ     
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 19,143 1,631  -  20,774
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 1,908 543  -  2,451
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 2,344   -  -  2,344
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 2,273 375  -  2,648
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 2,665 357 
  

- 
 

3,022 
รวม 28,333 2,906  -  31,239
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     



 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 บันทึกเปนรายได (รายจาย)ใน  
 1 มกราคม 

2558 
งบกําไร
ขาดทุน 

สวนของ     
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2558 

จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (47) (30)  -  (77)
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 บันทึกเปนรายได (รายจาย)ใน  
 1 มกราคม 

2558 
งบกําไร
ขาดทุน 

สวนของ     
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 19,143 1,631  -  20,774
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 1,908 543  -  2,451
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 2,344   -  -  2,344
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 2,273 375  -  2,648
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 2,665 357 
  

- 
 

3,022 
รวม 28,333 2,906  -  31,239
    
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (47) (30)  -  (77)

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 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)

 
 
 
 
 



คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2558 2558 2557
ภาษีเงินไดของงวดปจจบุัน   
สําหรับงวดปจจุบัน 28,544 28,523 26,450
  
ภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี   
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว    (2,876) (2,876) (2,985)
  
รวมภาษเีงินได 25,668 25,647 23,465 
    
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น     
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั - -  261

 
       การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 

 
   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
      

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได 128,538 128,432 110,667 
อัตราภาษีรอยละ         20        20        20 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได   25,708  25,687   22,133 
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจาย 
     ตามประมวลรัษฏากร  

 
     (176) 

 
   (176) 

 
    (104) 

จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม       136     136    1,436 
คาใชจายภาษีเงินได   25,668  25,647  23,465 
  

อัตราภาษีท่ีแทจริง (รอยละ)      19.97    19.97    21.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
    

เงินเบิกเกินบัญชี -  -  34,135 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 39,816 39,816 49,787 
รวม 39,816 39,816 83,922 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
 2558  2557 
    

วงเงินเบิกเกินบัญชี (หนวย : ลานบาท) 20  40 
วงเงินกูต๋ัวสัญญาใชเงิน (หนวย : ลานบาท) 40  50 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR - 0.5, 3.95  MOR, MOR - 0.5, 4.50
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 18  18 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557 :   
6 ลานบาท) 
 

วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินของบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
14 

 
18. เจาหน้ีการคาและคาใชจายคางจาย 

 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
    
เจาหนี้การคา 22,632 22,632 29,139 
โบนัสคางจาย 16,838 16,838 14,469 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 12,955 12,955 12,873 
ดอกเบ้ียคางจาย 9,723 9,723 4,854 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 8,827 8,827 8,124 
คาใชจายคางจาย 6,432 6,372 7,316 
เจาหนี้อ่ืน 3,007 3,007 3,159 

รวม 80,414 80,354 79,934 
 
 



19. เงินกูยืมระยะยาว 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
    
เงินกูยืมระยะยาว 37,399 37,399 409,897 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (6,871) (6,871) (372,436) 
สุทธิ 30,528 30,528 37,461 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีดังนี้  

 
  พันบาท  อัตราดอกเบี้ย    

เงินกู  2558  2557   (รอยละตอป)  เง่ือนไขการชําระคืน 
         

วงเงินกูยืมเพื่อขยายกิจการ วงเงิน 4  -  119,197  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  อัตราดอกเบี้ย MLR 
เฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย 4 แหงลบดวย 
รอยละ 0.25 ตอป 

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

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน   4,143  5,565  อัตราดอกเบี้ย MRR ตอป  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก
เดือน ไมนอยกวาเดือนละ 0.2 
ลานบาท ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 
2561 

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน  33,256  38,247  อัตราดอกเบี้ย MLR-0.50
ตอป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก
เดือน ไมนอยกวาเดือนละ 
610,000 บาทภายในวันท่ี  
2 กรกฎาคม 2564 

รวม  37,399  409,897     
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (6,871)  (372,436)     
เงินกูระยะยาว – สุทธิ  30,528  37,461     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. หุนกู 
 
ป 2558     
   วันท่ีครบ อัตรา 

พันบาท หุนกู อายุหุนกู วันท่ีออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
    (รอยละตอป)  
1 2 ป 27 พฤศจิกายน 2557 27 พฤศจิกายน 2559 5.00 598,782 
2 
3 

2 ป 1 เดือน 
2 ป 

19 มีนาคม 2558 
24 เมษายน 2558 

10 เมษายน 2560 
24 เมษายน 2560 

5.00 
5.00 

199,517 
399,035 

รวม     1,197,334 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (598,782) 
หุนกู – สุทธิ    598,552 

 
ป 2557     
  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 2558 และ 2557 มีดังตอไปนี้ 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม   597,500    597,500 -
ออกจําหนายหุนกูชุดใหม 600,000  600,000  600,000
คาใชจายในการออกหุนกู (2,310)  (2,310)  (2,622)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 2,144  2,144  122
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,197,334  1,197,334  597,500

 
บริษัทออกหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลท่ัวไปและ
สถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูคร้ังนี้ไปใชในการชําระ
หนี้เดิม และ/หรือ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการท่ัวไป ซึ่ง
รวมถึงขอจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จายเงินปนผลและในการกอภาระหนี้สินของบริษัท 
 
 
 
 
 



21. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลงมีดังนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558 2557 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม     

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,894 3,894 2,047
    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน – สุทธิ 9,436 9,436 10,523
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,291 1,291 1,566
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 496 496 498
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีรับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของผูถือหุน 
 

         - 
 

         - 
 

(1,304) 
จายผลประโยชนพนักงาน (1,572) (1,572)   - 
รวม 13,545 13,545 13,330 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (2,777) (2,777) (3,894) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 10,768 10,768 9,436
   
ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนท้ังหมด 13,545 13,545 13,330

 
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 

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

 
ผลประโยชนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของกลุมมีดังนี้  
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
ผลกําไรตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากการ

เปล่ียนแปลงสมมติฐานดาน ประชากรศาสตร 
 

  - 
  

  - 
 

167
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากการ

เปล่ียนแปลงของขอสมมติฐานทางการเงิน 
 

  - 
  

  - 
 

(62)
การปรับปรุงจากประสบการณ   -    -  1,199
รวมกําไรที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   -    -  1,304

 
 



การวิเคราะหความออนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนท่ี
กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

เพ่ิมขึ้น    
รอยละ 0.5 

ลดลง   
รอยละ 0.5 

เพ่ิมขึ้น    
รอยละ 0.5 

ลดลง    
รอยละ 0.5 

อัตราคิดลด     
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน (376) 399 (376) 399 

     
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน     
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน 467 (443) 467 (443) 

     
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน     
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน (538) 573 (538) 573 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท)
 

 งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท 
  
ภายใน 1 ป  2,777  2,777 
ระหวาง 2 - 5 ป  5,258  5,258 
ระหวาง 6 - 10 ป 5,255  5,255 
ระหวาง 11 - 15 ป 1,169  1,169 

รวม 14,459  14,459 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. ทุนเรือนหุน  
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดังนี้ 

 
22.1 อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 440,000,000 บาทเปน 439,999,941.50 บาท โดยลดจํานวน

หุน 880,000,000 หุนเปน 879,999,883 หุน 
 
22.2 อนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 439,999,941.50 บาท เปน 483,999,935.50 บาท โดยการออก

หุนสามัญใหมจํานวน  87,999,988 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลบริษัทไดจด
ทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันท่ี 30 เมษายน 2558 

 
23. สวนเกินมูลคาหุน 

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

 
24. สํารองตามกฎหมาย 

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

25. เงินปนผลจาย 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2557 สําหรับหุนสามัญจํานวน 879,999,883 หุน โดยจายเปน 2 สวนดังนี้ 

 

- จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาทคิดเปนจํานวนเงิน  43,999,994 
บาท 

 

- จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00556 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 4,892,799 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2557 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2556 สําหรับหุนสามัญจํานวน 800,000,000 หุน โดยจายเปน 2 สวนดังนี้ 
 
- จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 40,000,000 

บาท 
 
- จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00555 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 4,440,000 บาท 

 
26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
       บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุน 
       สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนกังานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงาน 
       ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2558 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารอง 
       เล้ียงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.03 ลานบาท (2557 : 0.81 ลานบาท) 
 
27. รายไดอ่ืน 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
      
รายไดคานายหนาประกัน 15,246  15,246  12,700 
รายไดคาเบ้ียปรับ 18,095  18,095  15,346 
รายไดคาโอนทะเบียนรถ 12,952  12,952  12,756 
หนี้สูญรับคืน 7,624  7,624  6,557 
ดอกเบ้ียเงินใหกูยืม 6,149  6,149  4,841 
รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 6,711  6,711  5,201 
รายไดคาติดตาม 6,316  6,316  6,238 
รายไดคาขนสงรถยึด 4,584  4,584  3,033 
อ่ืนๆ 7,856  7,856  4,125 

รวม 85,533  85,533  70,797 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. คาใชจายตามลักษณะ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2558  2557 
      
คาใชจายพนักงาน 85,059  85,059  83,782 
คานายหนา 39,402  39,402  42,014 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  46,213  46,213  52,165 
ขาดทุน จากการขายสินทรัพยรอการขาย  53,917  53,917  36,827 
คาเบ้ียประกัน 17,647  17,647  17,652 
คาตอบแทนผูบริหาร 11,974  11,974  11,500 
คาเส่ือมราคา 5,223  5,223  5,174 
การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ (1,213)  (1,213)  (1,151) 

 
29. กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดวยจํานวนหุนสามัญท่ีมีอยูในระหวางป ดวยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก และไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใชในการ
คํานวณกําไรตอหุนของปกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุนปนผล 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 จํานวน 88 ลานหุน เสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันท่ีเริ่มตนของปแรกท่ี
เสนอรายงาน 

 
30. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการหลักในสองสวนงาน คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและบริหารหนี้ดอยคุณภาพ แตรายไดจาก
สวนงานบริหารหนี้ดอยคุณภาพไมมีสาระสําคัญจึงยังไมไดเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน โดยมีสวนงาน
ทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ดังนั้นรายได กําไร และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
 
ลูกคารายใหญ  
บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเส่ียงเรื่องท่ีจะเสียลูกคารายใหญ 

 
 
 
 
 
 
 



31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การบริหารความเสี่ยง 
เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงิน
ฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู บริษัทมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม  ฝายบริหารควบคุมความ
เส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัท 
ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงไมคาดวาจะ
ไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีบันทึกไวแลวในบัญชี 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืมระยะ
ส้ันและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 13.89 22.37 36.26 0.10 - 1.10
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 937.60 1,538.04 - - 2,475.64 18.22
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ - - 48.93 - 48.93 MLR + 0.25
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 1.00
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 25.53 10.98 - - 36.51 12.00 - 24.00 
 963.13 1,549.13 62.82 22.37 2,597.45  
       
       
       

       



 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 39.81 - - - 39.81 3.95
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 37.40 - 37.40 MRR, MLR - 0.50
หุนกู 598.78 598.55 - - 1,197.33 5.00 
 638.59 598.55 37.40 - 1,274.54  

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 13.61 22.37 35.98 0.10 - 1.10
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 937.60 1,538.04 - - 2,475.64 18.22
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ - - 48.93 - 48.93 MLR + 0.25
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 1.00
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 25.53 10.98 - - 36.51 12.00 - 24.00 
 963.13 1,549.13 62.54 22.37 2,597.17  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 39.81 - - - 39.81 3.95
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย 24.98 - - - 24.98 4
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 37.40 - 37.40 MRR, MLR - 0.50
หุนกู 598.78 598.55 - - 1,197.33 5.00 
 663.57 598.55 37.40 - 1,299.52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 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
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 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  

 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย มี
อัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑเดียวกับตลาดฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

 
32. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยก
แสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม    
    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา -   90,656  -   90,656 

 
 



33. ภาระผูกพัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการ
จายคาเชาตามสัญญาดังกลาว ดังนี้ 
 
   (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    
จายชําระ    
ภายใน 1 ป 2.45  2.45 
2 - 5 ป 2.36  2.36 

รวม 4.81  4.81 
 

34. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 บริษัทยอยไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองสินทรัพยดอยคุณภาพจากบริษัทแหงหนึ่ง 
เปนจํานวนเงิน 180 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนแลว 

 


