
  

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ไมดา ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น  
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไมดา ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) 
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และขาพเจาไดตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท ไมดา ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมสรุปนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญ 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของ
บริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดระบุความรับผิดชอบของขาพเจาไวใน
สวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ท้ังนี้ ขาพเจามีความ
เปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ขาพเจาไดรวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 



 

  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจา ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาได
นําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับ
เรื่องเหลานี้  
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบตามดุลยพินิจของขาพเจาและวิธีการตรวจสอบโดยสรุปสําหรับแตละเรื่องมี
ดังตอไปนี้ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบโดยสรุป 
 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 
 
ตามที่บริษัทเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุขอ 3  และ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อประมาณการตามผลขาดทุน
โดยประมาณที่ อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม ได  โดย
พิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ซึ่งในการ
ประมาณการจําเปนตองอาศัยขอสมมติหลายประการ และ
ผูบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจาย
ชําระหน้ี ซึ่งรวมถึงการพิจารณาชวงเวลาที่ควรจะรับรู
ประมาณการหนี้สูญดังกลาว นอกจากนี้ การประมาณคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือวามีนัยสําคัญ เนื่องจาก กลุมบริษัท
มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อคงเหลือเปนจํานวนเงิน 2,569 
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจํานวน 90 ลานบาท (สุทธิคิดเปนรอยละ 73 
ของสินทรัพยรวม) ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับ
การตรวจสอบความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขาพเจาไดศึกษาและทําความเขาใจระบบการควบคุม
ภายในที่เก่ียวกับการบันทึกรายการ  การติดตามหนี้ 
การรับชําระหนี้จากลูกหนี้ และการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ โดยการ
สอบถามผูรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามหนี้ ทํา
ความเขาใจและสุมตัวอยางเพื่อทดสอบการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กลุมบริษัทออกแบบไว และ
ขาพเจาไดประเมินวิธีการที่บริษัทใชในการคํานวณคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการสอบทานความนาเช่ือถือ
ของแหลงที่มาของขอมูล การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ข อ สมม ติที่ ผู บ ริห ารใช กั บ ข อมู ล ใน อดี ต แล ะ
แหลงขอมูลภายนอก นอกจากนี้ ขาพเจาไดพิจารณา
ความสม่ําเสมอในการประยุกตใชขอสมมติและสุม
ทดสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลที่นํามาใชใน
การคํานวณคาเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญ  ทดสอบการ
คํานวณอายุหนี้คงคางและการคํานวณสํารองเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 
 
 
 
 
 
 



 

  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบโดยสรุป 
 
การรับรูรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการ
เชาซ้ือ 
 
บริษัทมีนโยบายในการรับรูรายไดดอกเบ้ียตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 โดยในป 2559 
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ
จํานวน  413 ลานบาท  (คิดเปนอัตรารอยละ 75 ของ
รายไดรวม) ซึ่งถือเปนรายไดหลักของกิจการ โดยรายได
จากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อดังกลาวเกิด
จากการทําสัญญาเชาซื้อกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ซึ่ง
สวนใหญเปนลูกคารายยอยและการรับรูรายไดจากการ
ใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้ออาศัยการประมวลผล
โดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น 
ขาพเจาจึงใหความสนใจกับการตรวจสอบการรับรูรายได
จากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อวารับรูดวยมูล
คาที่ถูกตองตามที่ควรจะเปนและในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
การรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
  
กลุมบริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดจากเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ 12  โดยผูบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะเก็บเงินไดใน
อนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ซึ่งมียอดคงเหลือจํานวน 
201 ล านบาท   ข าพ เจ า จึ งให ค วามสํ า คัญ กับการ
ตรวจสอบการรับรูรายไดดังกลาวเนื่องจากเงินใหสินเช่ือ
ดั งก ล าวป ระกอบด วยลู กหนี้ ร ายย อ ยซึ่ งมี ค วาม
หลากหลาย และการรับรูรายไดใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่
แทจริงตามการประมาณการอายุการเรียกเก็บหนี้ ดังนั้น 
จึงมีความเสี่ยงที่เก่ียวกับมูลคาในการรับรูรายได 

 
 
 
 
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เก่ียวของกับการ
ปลอยสินเช่ือ การรับชําระเงิน การคํานวณการรับรู
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ 
โดยการสอบถามผูรับผิดชอบเก่ียวกับการบันทึก
รายการ ทําความเขาใจและสุมตัวอยางเพื่อทดสอบ
การรับ รู ต ามการควบคุ มที่ บ ริษั ท ออกแบบไว 
นอกจากน้ี ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญาเชาซื้อเพื่อ
ตรวจสอบการรายละเอียดของสัญญาที่ ใช บันทึก
รายการลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และทดสอบการ
คํานวณการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในสัญญาและสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายได
ของบริษัท และทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
บัญชีรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชา
ซื้อที่รับรูตลอดระยะเวลาบัญชี การหยุดรับรูรายได
จากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อและสุม
ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีที่เก่ียวของกับบัญชี
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อซึ่ง
ถูกบันทึกผานสมุดรายวันทั่วไป 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัท
โดยสุมทดสอบรายการประมาณการกระแสเงินสดและ
การคํานวณอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของการรับรู
รายไดจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่กลุมบริษัทรับ
ซื้อวามีความสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายได
ของกลุมบริษัท และสุมตรวจสอบเอกสารรายการรับ
เงินจริงที่ ไดรับในแตละงวดกับตารางที่ ใชในการ
คํานวณอัตราการรับรูรายได เพื่อทดสอบจํานวนเงิน
จริงที่นํามาใชในการคํานวณการปรับอัตราการรับรู
รายได  นอกจากน้ี ข้าพเจ้าทาํการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ

ข้อมูลบัญชีรายได้จากการจากการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ี

แบบแยกย่อย โดยพิจารณาถึงอัตราการรับรู้ รายได้ 

กระแสเงินสดรับจริงกับประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือ

ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้ นของรายการตลอด

รอบระยะเวลาบัญชี 
 



 

  

ขอมูลอื่น                      
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลอื่น ซึ่งประกอบดวยขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวา
รายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาไดสอบทานภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและ
ขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
คือ การอานขอมูลอื่นตามที่ระบุขางตนเมื่อไดมีการจัดทําเรียบรอยแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือกับขอมูลท่ีไดขาพเจา
รับทราบจากการตรวจสอบ หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม  
 
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขาพเจาตองแจงเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของบริษัทไดรับทราบเพ่ือ
ดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีกํากับดูแลของบริษัทในการจัดทํางบการเงิน 
  
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด   
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกิจการของกลุมบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได   
 
ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของบริษัทมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของกลุมบริษัทและบรษิัท 
 



 

  

 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็น 
ท้ังนี้ ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทเหลานี้ 
  
ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจ การสังเกต และตั้งขอสงสัยเยี่ยง          
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
� ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และรวบรวมหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ี
ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ี
เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

� ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและบริษัท 

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

� จัดทําสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ
ผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรวบรวมมา เพ่ือพิจารณาวามีความไมแนนอนที่มี
สาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ
เปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือถาการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานการสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่อง  



 

  

� ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
โดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร    

� รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจา
รับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา  

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลของบริษัทเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว และประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระ
ของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญ
ในการตรวจสอบ  ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตมีกฎหมายหรือ
ขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจา
พิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ
จากการส่ือสารดังกลาว  
 
 
 
นายสมคิด  เตียตระกูล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 2785 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ 2560 
 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 96,169,209        36,256,561        96,158,862        35,978,399        
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 6, 31 84,846,868        90,655,740        84,846,868        90,655,740        
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือท่ีถึงกําหนดชําระ
    ภายในหนึ่งป 7 964,142,027      937,599,149      964,142,027      937,599,149      
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกคาท่ัวไป - สุทธิ 96,073,817        24,913,105        96,073,817        24,913,105        

- บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 214,000            214,000            215,725            314,000            
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ
    และดอกเบี้ยคางรับ 8 -                   48,933,387        161,635,192      48,933,387        
เงนิใหกูยืมแกกิจการอ่ืนท่ีถึงกําหนดชําระ
    ภายในหนึ่งป 9 96,552,753        25,525,574        96,552,753        25,525,574        
สินคาคงเหลือ 2,325,754          4,642,834          2,325,754          4,642,834          
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 10 28,554,006        31,162,831        28,554,006        31,162,831        
เงินฝากเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย 30,074,972        -                   30,074,972        -                   
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 238,697            50,948              233,245            47,700              

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,399,192,103    1,199,954,129    1,560,813,221    1,199,772,719    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 11 109,910            108,830            109,910            108,830            
เงินลงทุนในลูกหน้ี 12 200,604,643      21,682,897        20,604,643        21,682,897        
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 7 1,605,020,972    1,538,035,446    1,605,020,972    1,538,035,446    
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน - สุทธิ 9 102,991,021      10,981,515        102,991,021      10,981,515        
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 13 103,495,046      102,292,987      103,495,046      102,292,987      
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14 42,728,462        42,728,462        42,728,462        42,728,462        
เงินลงทุนในบริษัทยอย 15 -                   -                   24,999,970        24,999,970        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 16 38,064,181        31,162,231        38,064,181        31,162,231        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 757,000            862,200            757,000            862,200            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,093,771,235    1,747,854,568    1,938,771,205    1,772,854,538    

รวมสินทรัพย 3,492,963,338    2,947,808,697    3,499,584,426    2,972,627,257    

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 17 -                  39,815,678       -                  39,815,678       

เจาหน้ีการคาและคาใชจายคางจาย 18 106,632,586      80,414,389       106,607,436      80,354,389       
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 210,203            78,679             210,203            78,679             
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยและดอกเบี้ยคางจาย 8 -                  -                  -                  24,984,592       
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 5,771,518         6,871,135         5,771,518         6,871,135         
ภาษีเงินไดคางจาย 20,879,628       12,155,420       20,879,628       12,134,214       
หุนกู 20 599,667,167      598,781,660      599,667,167      598,781,660      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,679,862         3,873,946         5,679,862         3,873,946         

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 738,840,964      741,990,907      738,815,814      766,894,293      

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 19 22,087,537       30,527,825       22,087,537       30,527,825       
หุนกู 20 1,068,100,979   598,552,038      1,068,100,979   598,552,038      
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 21 10,713,764       10,767,541       10,713,764       10,767,541       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,100,902,280   639,847,404      1,100,902,280   639,847,404      

รวมหนี้สิน 1,839,743,244   1,381,838,311   1,839,718,094   1,406,741,697   

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน : หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 1,451,996,755 หุน

(2558 : 967,999,871 หุน) 22 725,998,378      483,999,936      725,998,378      483,999,936      
ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  967,997,837 หุน 483,998,919      483,998,919      483,998,919      483,998,919      

สวนเกินมูลคาหุน 23 165,220,048      165,220,048      165,220,048      165,220,048      
กําไรสะสม

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 24 48,400,000       48,400,000       48,400,000       48,400,000       
ยังไมไดจัดสรร 955,601,127      868,351,419      962,247,365      868,266,593      

1,653,220,094   1,565,970,386   1,659,866,332   1,565,885,560   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,492,963,338   2,947,808,697   3,499,584,426   2,972,627,257   

รวมสวนของผูถือหุน

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ 413,490,306     421,529,117     413,490,306     421,529,117     
ดอกเบ้ียรับ 8 14,628,707       6,233,230         21,364,937       6,230,262         
รายไดอ่ืน 8, 27 117,649,660     85,533,021       117,649,660     85,533,021       
รวมรายได 545,768,673     513,295,368     552,504,903     513,292,400     

คาใชจาย
คาใชจายในการขาย 54,022,844       63,153,891       54,022,844       63,153,891       
คาใชจายในการบริหาร 8 221,620,463     213,021,528     221,490,220     212,715,277     
หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 28 50,875,400       46,213,300       50,875,400       46,213,300       
ตนทุนทางการเงิน 8 71,033,141       62,368,422       71,168,550       62,777,737       
รวมคาใชจาย 397,551,848     384,757,141     397,557,014     384,860,205     

กําไรกอนภาษีเงินได 148,216,825     128,538,227     154,947,889     128,432,195     
ภาษีเงินได 16 (29,992,438)      (25,668,126)      (29,992,438)      (25,646,920)      
กําไรสุทธิสําหรับป 118,224,387     102,870,101     124,955,451     102,785,275     
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                  -                  -                  -                  
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 118,224,387     102,870,101     124,955,451     102,785,275     

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัท 118,224,387     102,870,101     124,955,451     102,785,275     
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

118,224,387     102,870,101     124,955,451     102,785,275     

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัท 118,224,387     102,870,101     124,955,451     102,785,275     
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

118,224,387     102,870,101     124,955,451     102,785,275     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน) 0.12                0.11                0.13                0.11                
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 967,997,837     967,997,837     967,997,837     967,997,837     

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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 22 43,998,977       -                 -                 (43,998,977)      -                      -                 -                 
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 24 -                 -                 4,400,000        (4,400,000)       -                      -                 -                 
เงินสดปนผลจาย 25 -                 -                 -                 (4,892,707)       (4,892,707)            -                 (4,892,707)       
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   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 483,998,919     165,220,048     48,400,000       868,351,419     1,565,970,386       -                 1,565,970,386   
เงินสดปนผลจาย 25 -                 -                 -                 (30,974,679)      (30,974,679)          -                 (30,974,679)      
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                 -                 -                 118,224,387     118,224,387          -                 118,224,387     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 483,998,919     165,220,048     48,400,000       955,601,127     1,653,220,094       -                 1,653,220,094   

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 2558 439,999,942                  165,220,048                  44,000,000                   818,773,002                  1,467,992,992               
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 22 43,998,977                   -                              -                              (43,998,977)                  -                              
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 24 -                              -                              4,400,000                     (4,400,000)                    -                              
เงินสดปนผลจาย 25 -                              -                              -                              (4,892,707)                    (4,892,707)                    
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               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 483,998,919                  165,220,048                  48,400,000                   868,266,593                  1,565,885,560               
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 25 -                              -                              -                              (30,974,679)                  (30,974,679)                  
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                              -                              -                              124,955,451                  124,955,451                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 483,998,919                  165,220,048                  48,400,000                   962,247,365                  1,659,866,332               

กําไรสะสม



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

(หนวย : บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 148,216,825    128,538,227   154,947,889    128,432,195    
ปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคา 4,984,101        5,223,284      4,984,101       5,223,284       
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 5,247,524        (74,804)         5,247,524       (74,804)          
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 50,875,400      46,213,300    50,875,400      46,213,300      
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (1,394,889)       (977,631)       (1,394,889)      (977,631)         
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย 42,791,016      52,834,022    42,791,016      52,834,022      
คาเผ่ือ (กลับรายการ) การดอยคาของสินทรัพยรอการขาย (3,721,967)       1,875,232      (3,721,967)      1,875,232       
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,330,492        1,291,416      1,330,492       1,291,416       
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (2,204,850)       -               (2,204,850)      -                
รายไดดอกเบี้ยรับ (14,628,707)     (6,233,230)     (21,364,938)     (6,230,262)      
คาใชจายดอกเบี้ย 71,033,140      62,368,422    71,168,550      62,777,737      

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
    และหนี้สินดําเนินงาน 302,528,085    291,058,238   302,658,328    291,364,489    
  สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (319,606,725)   (284,804,242)  (319,606,725)   (284,804,242)   
ลูกหน้ีอ่ืน (72,595,335)     (6,878,943)     (72,497,060)     (6,978,943)      
เงินลงทุนในลูกหน้ี (178,921,746)   (21,682,897)   1,078,254       (21,682,897)     
สินคาคงเหลือ 2,317,081        (1,212,928)     2,317,081       (1,212,928)      
สินทรัพยรอการขาย 141,279,428    134,486,904   141,279,428    134,486,904    
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (187,748)         (13,506)         (185,543)         (10,258)          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 105,200          (123,600)       105,200          (123,600)         

  หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 24,609,122      (5,960,364)     24,643,972      (6,020,364)      
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 131,524          58,151          131,524          58,151           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (146,922)         105,908        (146,922)         105,908          

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (100,488,036)   105,032,721   79,777,537      105,182,220    
     เงินสดจายดอกเบี้ย (68,421,047)     (57,370,780)   (68,641,049)     (57,695,503)     
     จายภาษีเงินได (28,170,181)     (26,603,305)   (28,148,975)     (26,603,305)     
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (197,079,264)   21,058,636    (17,012,487)     20,883,412      

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากดอกเบี้ย 13,959,986      5,633,851        14,061,024      5,630,883        
ลงทุนในหุนของบริษัทยอย -                    -                    -                    (24,999,970)      
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มข้ึน (29,513,625)     (90,580,936)     (29,513,625)     (90,580,936)      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันเพิ่มข้ึน (1,080)            (1,383)             (1,080)             (1,383)             
เงินใหกูยมืแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มข้ึน) 48,500,000      (48,500,000)     (106,500,000)    (48,500,000)      
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนเพิ่มข้ึน (163,036,686)   (29,591,362)     (163,036,686)    (29,591,362)      
ซ้ือสินทรัพย (6,197,533)       (6,551,191)       (6,197,533)       (6,551,191)       
รับจากการขายสินทรัพย 1,406,262        988,730          1,406,262        988,730           
เงินปนผลรับจากหลักทรัพยเพื่อคา 2,204,850        -                    2,204,850        -                     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (132,677,826)   (168,602,291)    (287,576,788)    (193,605,229)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (39,815,678)     (44,106,466)     (39,815,678)     (44,106,466)      
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญลดลง -                (25,500,000)     -                 (25,500,000)      
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเพิ่มข้ึน (ลดลง) -                -                 (24,900,000)     24,900,000       
รับจากการออกหุนกู 470,000,000    599,970,000     470,000,000     599,970,000     
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (9,539,905)       (372,498,651)    (9,539,905)       (372,498,651)    
จายเงินสดปนผล (30,974,679)     (4,892,707)       (30,974,679)     (4,892,707)       

เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 389,669,738    152,972,176     364,769,738     177,872,176     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธิ 59,912,648      5,428,521        60,180,463      5,150,359        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 36,256,561      30,828,040      35,978,399      30,828,040       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 96,169,209      36,256,561      96,158,862      35,978,399       

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพ่ิมเติม  
รายการท่ีไมใชเงินสด 

โอนสินทรัพยรอการขายจากลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 177,739,652    193,996,728     177,739,652     193,996,728     
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล -                43,998,977      -                 43,998,977       

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 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 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
มาตรฐานการบัญชีของไทยท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเปนทางการเปนภาษาไทย การแปลงบ
การเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่น ใหยึดถืองบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 
 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง การ
เปล่ียนแปลงนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับยังไมมีผลบังคับใช และบริษัทยังไมได
นํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีอาจเก่ียวของกับ
การดําเนินงานของบริษัทเมื่อมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 มีรายละเอียดตามท่ีแสดงไวขางลางนี้ 
โดยกลุมบริษัทไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ 

 
 
 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559)  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  สวนงานดําเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง  2559) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง  2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 

2559) 
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 
2559) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 
2559) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 
2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 
2559) 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา
และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 
2559) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 

2559) 
การโอนสินทรัพยจากลูกคา 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน

และหนี้สินทางการเงิน 
 

บริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลานี้  ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ีมี
สาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ   

 
(ข) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย (บริษัท 
บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนทุน 
 
เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยดังกลาวขางตนขึ้นใหม โดยมีทุนจดทะเบียน 25 ลาน
บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปนครั้งแรก 
  
ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 

 
 สินทรัพยรวมของบริษัทยอย รายไดรวมของบริษัทยอยคิดเปน
 คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพยรวม อัตรารอยละในรายไดรวม 
   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 
บริษัทยอย  
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 5.15 0.86 0.02 0.08

 
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของกลุมบริษัทท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหักกลบออก
จากงบการเงินรวมแลว 
 
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํางบ
การเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน                
 
การรับรูรายได 
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อเปนดอกผลท่ียังไมถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิดรายการ 
และรับรูรายไดตามจํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละ
งวดใชตามเกณฑคงคาง (บันทึกในวันท่ีครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรู
รายไดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา แตถามีขอ
บงชี้วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ได บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที 

 
รายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ท่ีคาดวาจะ
ไดรับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดท่ีไดรับจริงสูงกวารายไดท่ีคํานวณได สวนท่ีเหลือจะนําไปตัด
จําหนายมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้แตละงวด ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ถูกตัดจําหนายหมดแลว กลุมบริษัทจะรับรู
กระแสเงินสดรับท่ีไดรับจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดท้ังจํานวน และจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลงอยางมีสาระสําคัญ 
 
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 25 
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) 
 
ราคาทุนท่ีใชรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสราง
เอง รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยนั้น
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ ต้ังของ
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  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ จะถือเปนคาใชจายลงทุนและจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
คาเส่ือมราคา 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ตนทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 

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

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
 



วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะถูกทบทวนอยางนอยทุกส้ินรอบป
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
การดอยคา 
สินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทจะถูกสอบทานทุกวันท่ีรายงานวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมีขอ
บงชี้วามีการดอยคา ผูบริหารจะจัดใหมีการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืนขึ้นใหม  
 
ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
ในกําไรขาดทุน  

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

 
การดอยคาของสินทรัพย 
ณ วันท่ีในงบการเงิน กลุมบริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วามีการดอย
คา กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิ
หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการ
ลงทุนในกิจการที่บริษัทถือหุนท้ังหมด ภายใตการควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท กรณีท่ีมีส่ิงบงชี้วาเงินลงทุน
ดังกลาวเกิดการดอยคา บรษิัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน 

 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะ
บันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอนกําหนดรับรูใน
งบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 
 

 



ผลประโยชนของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการตามเกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ี
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรบัเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
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 
 
 



บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท 
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
การวัดมูลคายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทในหลายหัวขอ กําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรม ท้ังสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน 
 
ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได มูลคา
ยุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี้ 
 
• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย 

  หรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีใชอางอิงไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคาอื่น)  

สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีใชอางอิงได (ขอมูลท่ีไมสามารถ 

อางอิงได)  
 

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  โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวย
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญท่ีซื้อคืน 
 
การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและ                 
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนท่ีไดประมาณการไว 
 
ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระผูกพัน
ท่ีคอนขางแนนอนท่ีมีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนที่ตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณไดอยาง
สมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมปีจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอน 

 
4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การดอยคาของลูกหนี้การคา 

 
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือใหรับรูถึงการดอยคาของลูกหนี้การคา อันอาจเกิดจากการท่ี
ไมสามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินโดยสอบทานอายุของ
ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แตละราย 
 

4.1.2 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้   ขึ้นอยูกับ
คุณภาพ 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 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลง
อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร 
 

4.1.5 สัญญาเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร
ใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา กลุมบริษัทไดโอนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

4.1.6 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
เพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 

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 
 2559  2558  2559  2558 
        
เงินสด 1,021  1,021  1,021  1,021 
เงินฝากระหวางทาง 17,486  16,946  17,486  16,946 
เงินฝากออมทรัพย 71,183  13,889 71,173 13,610 
เงินฝากกระแสรายวัน 6,479     4,401 6,479    4,401 

รวม 96,169  36,257 96,159 35,978 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 – 0.40 ตอป (31 ธันวาคม 2558 : 
รอยละ 0.10 – 1.10 ตอป) 
 

6. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 

 
 

ราคาทุน  
มูลคา 
ยุติธรรม  

กําไร 
ท่ียังไมเกิดขึ้น  

 
ราคาทุน  

มูลคา 
ยุติธรรม  

กําไร 
ท่ียังไมเกิดขึ้น

         
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา          
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 47,700  42,350 (5,350)         -         -        - 
กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย 42,395  42,497 102  90,581  90,656 75 
      รวม 90,095  84,847 (5,248)  90,581  90,656 75 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้ 

 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 1 มกราคม 90,656        -  90,656         - 
ยอดซื้อหลักทรัพยเพ่ิม 1,145,930 698,800  1,145,930  698,800 
ยอดขายหลักทรัพย (1,146,491) (608,219)  (1,146,491)  (608,219) 
กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดขึ้น (5,248) 75  (5,248)  75 
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 84,847 90,656 84,847  90,656 

 
 
 



7. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 

ภายในหนึ่งป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
         

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,377,111 1,332,385 1,995,492 1,916,271 3,174 924 3,375,777 3,249,580 
หัก ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปน

รายได (363,025) (359,245) (353,632) (347,213) (164) (45) (716,821) (706,503) 
คงเหลือ 1,014,086 973,140 1,641,860 1,569,058 3,010 879 2,658,956 2,543,077 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (49,944) (35,541) (39,656) (31,890) (193) (11) (89,793) (67,442) 

สุทธิ 964,142 937,599 1,602,204 1,537,168 2,817 868 2,569,163 2,475,635 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได) และคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  อัตรารอยละ   
 ลูกหนี้ตาม ของคาเผ่ือหนี้ คาเผ่ือหนี้ ลูกหนี้ตาม 
 สัญญาเชาซื้อ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,687,661 1,593,736 1 1 16,936 15,994 1,670,725 1,577,742 
คางชําระ       

1 - 3 งวด 847,222 851,676 2 2 16,944 17,034 830,278 834,642 
4 งวด 48,497 47,208 20 20 9,700 9,442 38,797 37,766 
5 - 6 งวด 29,473 29,156 25 25 7,368 7,289 22,105 21,867 
7 - 9 งวด 29,035 14,470 75 75 21,777 10,852 7,258 3,618 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป 17,068 6,831 100 100 17,068 6,831 -       - 

รวม 2,658,956 2,543,077   89,793 67,442 2,569,163 2,475,635 
 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) 
โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และ
พิจารณาบันทึกสํารองท่ัวไปสําหรับลูกหนี้ท่ีไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หากบริษัทตอง
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองท่ัวไปนั้น บริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 34.28 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558 : 30.22 ลานบาท) และตองรับรู
รายไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 11.31 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558 : 
10.38 ลานบาท) 
 
 



อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายใน
การหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจากการพิจารณาสถานะหนี้ท่ีคางรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อประมาณรอยละ 4.69 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกัน ซึ่งจํานวนดังกลาวสูงกวาหนี้
สูญท่ีเกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปท่ีผานมา (2556 - 2558) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และบริษัท
ยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 48.50 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558 : 47.21 ลานบาท) 
 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อใน            
แตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาซื้อทุก
ประเภทท่ีมีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ท่ีทํากอนวันท่ี     
1 มกราคม 2551 บริษัทเลือกรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นส้ินสุดลงโดยมีรายละเอียด
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2559  2558 
     
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 306 306 
หัก ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได                  -                   - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 306 306 

 
ในระหวางป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม   67,442 
ต้ังคาเผื่อเพ่ิมในระหวางป  54,723 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป  (32,372) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   89,793 

 
 
 
 
 



8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานที่พิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกัน ดังนี้ 
 

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

บริษัท บานแสนสุข นครปฐม จํากัด ประกอบกิจการประเภทเกสตเฮาส  กรรมการรวมกัน
บริษัท เอสดับบลิว เฮลทคลับกรุป จํากัด ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอรทและหองชดุ  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 มาลาคี จํากัด ตัวแทนจําหนายเคร่ืองสําอางนําเขาจากเกาหล ี  กรรมการรวมกัน
บริษัท โรงพิมพ ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ผลติส่ือพิมพตางๆ  กรรมการรวมกัน
 
 
  

 



ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
     

บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย  กรรมการรวมกัน
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จํากัด ผลิตและจําหนายพลังงาน  กรรมการรวมกัน
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
บริษัท นากา เฮอริเทจ จํากัด 

 

การเชา และดําเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่เปน 
เจาของตนเองหรือเชาจากผูอื่นที่ไมใชเพื่อเปนที่พัก 
อาศัย 

 กรรมการรวมกัน

บริษัท แฟบริคสปา (ไทยแลนด) จํากัด  
 

บริการซักรีด ทําความสะอาดเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย 
และส่ิงทออื่นๆ 

 กรรมการรวมกัน

บริษัท เอ็ม แอดวานซ มีเดีย จํากัด ใหบริการสรางสรรคงานโฆษณา  กรรมการรวมกัน
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   

ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.1 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ีย MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป 

 

รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังนี้ 

 

     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ        

ดอกเบ้ียรับ 1.81  1.61 1.81  1.61
คาใชจายอ่ืน 1.29  0.87 1.29  0.87
ตนทุนทางการเงิน -  0.29 -  0.29
      

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
ดอกเบ้ียรับ -  - 6.74  -
รายไดอ่ืน 0.21  0.20 0.21  0.20
คาใชจายอ่ืน 0.38  0.12 0.38  0.12
ตนทุนทางการเงิน -  - 0.14 0.41
    
 
 

   

    



     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ    

ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน  15.89  11.97 15.89  11.97
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.16  0.15 0.16  0.15

รวม 16.05  12.12 16.05  12.12
 
ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มดัีงนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ        

บริษัท เอ็ม ดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด 214 214 214  214
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด -           - 2  100

รวม 214 214 216  314
   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของและ

ดอกเบ้ียคางรับ 
  

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) - 48,933 -   48,933
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด -          - 161,635          -

รวม - 48,933 161,635   48,933
   
เจาหนี้อ่ืน – บริษัทท่ีเกี่ยวของ   

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 117 72 117  72
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด - 7 -  7
บริษัท ไมดา แอด จํากัด 85          - 85           -
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด 8          - 8          -

รวม 210 79  210  79
        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยและดอกเบ้ีย         

คางจาย   
     

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด -           -  -  24,985 
 
 
 
 
 
 



รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะส้ันกับบริษัทใหญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 

2559 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2559 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 48,500  309,000  (357,500)  - 
ดอกเบ้ียคางรับ     433  1,815  (2,248)  - 
        
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2559 
   

 เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2559 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ     

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 48,500  309,000  (357,500)          - 
ดอกเบ้ียคางรับ     433  1,815   (2,248)          - 

 บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน         -  155,000  -  155,000 
ดอกเบ้ียคางรับ         -  6,736  (101)  6,635 
        

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย     
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด     

เงินกูยืมระยะส้ัน 24,900  -  (24,900)          - 
ดอกเบ้ียคางจาย 85  135  (220)          - 

 
9. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 
    
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 199,544  41,921 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (96,553)  (25,526) 
คงเหลือ 102,991  16,395 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                  -  (5,414) 
สุทธิ 102,991  10,981 
 
 



รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2559 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2559 
        
เงินใหกูยืม 41,921 243,056 (85,433)  199,544 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,414)      - 5,414         - 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 36,507 243,056 (80,019)  199,544 
 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 – 24 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้ 

 
 (หนวย : ลานบาท)
 เงินตน   
 งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559 2558 หลักประกัน

   
1) 135.96 18.84 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศ แหงหนึ่ง     

และโฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบรษัิท 
2) 36.14 19.61 ค้ําประกันโดยบุคคล
3) 24.76 - โอนสิทธิการรับเงิน
4) 2.68 3.47 โอนสิทธิการเชาพ้ืนที่อาคาร 3 ช้ัน

 
10. สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ 

 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
   

ยานพาหนะ 38,072 44,403 38,072  44,403 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (9,518) (13,240) (9,518)  (13,240) 
สุทธิ 28,554 31,163 28,554  31,163 

 
11. เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท ซึ่งมีขอจํากัดใน
การใชสําหรับเนื่องจากติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา (31 ธันวาคม 2558 : 0.11 ลานบาท) 

 
 



12. เงินลงทุนในลูกหน้ี 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        

ลูกหนี้เชาซื้อ 428  200,605  483  21,683 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        

ลูกหนี้เชาซื้อ 427  20,605  483  21,683 
 

ในระหวางป มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 21,683  21,683 
บวก ซื้อเงินลงทุน 180,000  - 
หัก สัดสวนท่ีลดลงจากการรับชําระเงินระหวางป (1,078)  (1,078)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 200,605  20,605 

 

กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับชําระจากเงินลงทุนในลูกหนี้ภายใน 1 ป ในสวนของเงินลงทุนในลูกหนี้ประมาณ 10 ลาน
บาท 
 

13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 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
เพิ่มข้ึน  - 193 1,008 4,997 6,198
ลดลง - (609) (3,786) (4,334) (8,729)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 76,336 26,866 17,456 15,425 136,083
   

 



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

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
คาเส่ือมราคาสําหรับป 1,792 1,726 1,466 4,984
ลดลง - (598) (3,785) (4,334) (8,717)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 14,535 13,537 4,516 32,588
     

มูลคาสุทธิตามบญัชี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 76,336 13,941 4,638 7,378 102,293
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 76,336 12,331 3,919 10,909 103,495
      

คาเส่ือมราคาป 2558   
- คาใชจายในการบริหาร   5,223

คาเส่ือมราคาป 2559   
- คาใชจายในการบริหาร   4,984

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคาแลว 
แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 15.71 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558 : 19.17 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 46.32 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 19 (31 ธันวาคม 2558 : 
61.03 ลานบาท) 

 
14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

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

 
 
 
 



15. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ทุนชําระแลว (บาท) สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) วิธีราคาทุน 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 

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

 

16. สินทรัพย/หน้ีสิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และภาษีเงินได 
 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้  
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559  2558 
        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 38,205 31,239 38,205  31,239 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (141) (77) (141)  (77) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 38,064 31,162 38,064  31,162 
 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 บันทึกเปนรายได (รายจาย) ใน  
 1 มกราคม 

2559 
งบกําไร
ขาดทุน 

สวนของ     
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 20,774 4,585    -  25,359
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 2,451 507    -  2,958
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 2,344 1,188    -  3,532
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 2,648 (744)    -  1,904
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 
จากคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 

3,022 
      - 

380 
1,050 

   -  
3,402 
1,050 

รวม 31,239 6,966    -  38,205
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี        
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (77) (64)    -  (141)

 
 
 
 
 



 
 

 (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     
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (47) (30)    -  (77)

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

2559 
งบกําไร
ขาดทุน 

สวนของ     
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 20,774 4,585    -  25,359
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 2,451 507    -  2,958
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 2,344 1,188    -  3,532
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 2,648 (744)    -  1,904
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 3,022 380 
   -  

3,402 
จากคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       - 1,050    -  1,050
รวม 31,239 6,966    -  38,205
   
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (77) (64)    -  (141)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (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)

 
คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559 2558 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน      
สําหรับงวดปจจุบัน 36,894  28,544  36,894  28,523 
        
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว    (6,902)  (2,876)  (6,902)  (2,876) 
        
รวมภาษีเงินได 29,992  25,668  29,992  25,647 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559 2558 
      
กําไรกอนภาษีเงินไดของบริษัท 154,948  128,432  154,948  128,432 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดของบริษัทยอย (6,731)  106         -         - 
กําไรกอนภาษีเงินได 148,217  128,538  154,948  128,432 
อัตราภาษีรอยละ 20          20  20         20 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30,990    25,708  30,990   25,687 
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจาย 
     ตามประมวลรัษฏากร  (269)  

 
     (176) 

 
(269) 

  
   (176) 

จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม (729)        136  (729)      136 
คาใชจายภาษีเงินได 29,992    25,668  29,992   25,647 
      
อัตราภาษีท่ีแทจริง (รอยละ)  19.36      19.97  19.36     19.97 

 
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559 2558 
        

ต๋ัวสัญญาใชเงิน - 39,816          -  39,816 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

 2559  2558 
   
วงเงินเบิกเกินบัญชี (หนวย : ลานบาท) 20  20 
วงเงินกูต๋ัวสัญญาใชเงิน (หนวย : ลานบาท) -  40 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR - 0.5  MOR - 0.5, 3.95 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 18  18 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558 :   
20 ลานบาท) 
 
วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน         
ขอ14 
 

 



18. เจาหน้ีการคาและคาใชจายคางจาย 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559 2558 
        
เจาหนี้การคา 44,778  22,632  44,778  22,632 
โบนัสคางจาย 18,637  16,838  18,637  16,838 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 13,678  12,955  13,678  12,955 
ดอกเบ้ียคางจาย 11,332  9,723  11,332  9,723 
คาใชจายคางจาย 7,281  6,432  7,256  6,372 
เจาหนี้อ่ืน 10,927  11,834  10,926  11,834 

รวม 106,633 80,414  106,607  80,354 
 
19. เงินกูยืมระยะยาว 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559 2558 
        
เงินกูยืมระยะยาว 27,859 37,399  27,859  37,399 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งงวด (5,771) (6,871)  (5,771)  (6,871) 
สุทธิ 22,088 30,528 22,088  30,528 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีดังนี้  

 
  พันบาท  อัตราดอกเบี้ย    

เงินกู  2559  2558   (รอยละตอป)  เง่ือนไขการชําระคืน 
  

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน   -  4,143  อัตราดอกเบี้ย MRR 
ตอป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน 
ไมนอยกวาเดือนละ 0.2 ลานบาท 
ภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2561 

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน  27,859  33,256  อัตราดอกเบี้ย 
MLR-0.50ตอป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน 
ไมนอยกวาเดือนละ 610,000 บาท
ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

รวม  27,859  37,399     
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (5,771)  (6,871)     
เงินกูระยะยาว – สุทธิ  22,088  30,528     

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพ่ือซื้อท่ีดินจํานวนรวม 40 ลาน
บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 0.61 ลานบาทตอเดือน เงินกูยืม
ดังกลาวค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท ตามหมายเหตุขอ 13  

 
 
 



20. หุนกู 
 
31 ธันวาคม 2559   
  (หนวย : พันบาท)
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
   (รอยละตอป)
1 2 ป 1 เดือน 19 มีนาคม 2558 10 เมษายน 2560 5.00 199,896
2 2 ป 24 เมษายน 2558 24 เมษายน 2560 5.00 399,771
3 3 ป 1 วัน 19 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2562 4.30 169,838
4 2 ป 1 วัน 29 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2561 4.50 199,791
5 3 ป  24 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2562 5.00 698,472

รวม   1,667,768
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (599,667) 
หุนกู – สุทธิ  1,068,101 

 
31 ธันวาคม 2558   
  (หนวย : พันบาท)
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู 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 สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (598,782) 
หุนกู – สุทธิ  598,552 

 
รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้ 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,197,334    597,500
ออกจําหนายหุนกูชุดใหม 1,070,000  600,000
หุนกูครบกําหนด (600,000)                      -  
คาใชจายในการออกหุนกู (2,025)  (2,310)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 2,459  2,144
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,667,768  1,197,334

 
 
 



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

 
21. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลงมีดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2559  2558  2559 2558 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม       

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,777 3,894 2,777 3,894 
    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน – สุทธิ 10,768 9,436 10,768 9,436 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,330 1,291 1,330 1,291 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 569 496 569 496 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีรับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของ          
ผูถือหุน 

 
 

       - 

 
 

 
 

     - 

 
 

       - 

 
 

     - 
จายผลประโยชนพนักงาน        -  (1,572)        - (1,572) 
รวม 15,444  13,545 15,444 13,545 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (4,730) (2,777) (4,730) (2,777) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 10,714  10,768 10,714 10,768 
      
ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนท้ังหมด 15,444  13,545 15,444 13,545 
 
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 

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

 
การวิเคราะหความออนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนท่ี
กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 
 
 



 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

เพิ่มข้ึน    
รอยละ 0.5 

ลดลง 
รอยละ 0.5 

เพิ่มข้ึน  
รอยละ 0.5 

ลดลง 
รอยละ 0.5 

อัตราคิดลด  
การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (385) 408 (385) 408 
   
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน     
การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 550 (521) 550 (521)
   
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน     
การเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (632) 673 (632) 673 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท)
 

 งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท 
  
ภายใน 1 ป  4,730  4,730 
ระหวาง 2 - 5 ป  3,300  3,300 
ระหวาง 6 - 10 ป 5,861  5,861 
ระหวาง 11 - 15 ป 2,444  2,444 

รวม 16,335  16,335 
 

22. ทุนเรือนหุน  
 

เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติดังตอไปนี้ 
 

- อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 483,999,930.50 บาทเปน 483,998,918.50 บาท โดยลดจํานวน
หุนจากเดิม 967,999,877 หุนเปน 967,999,837 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 483,998,918.50 บาท (หุนสามัญ 967,997,837 หุน มูลคาหุนละ 0.50 
บาท) เปนทุนจดทะเบียนใหม 725,998,377.50 บาท (หุนสามัญ 1,451,996,755 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท) โดย
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 483,998,918 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 



- อนุมัติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W2”) 
จํานวนไมเกิน 483,998,918 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในอัตรา
การจัดสรรท่ี 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวย ท้ังนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชเปล่ียนเปนหุนสามัญไดภายใน 3 ป 
นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาการใชสิทธิอยูท่ี 3.50 บาทตอหุน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ไมมีการคํานวนกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทอาจตองออก
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาการใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดังนี้ 

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

หุนจากเดิม 880,000,000 หุนเปน 879,999,883 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 

- 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 28 เมษายน 2559 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2558 สําหรับหุนสามัญจํานวน 967,958,737 หุน โดยจายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.032 บาท คิด
เปนจํานวนเงิน 30,974,679.34 บาท 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2557 สําหรับหุนสามัญจํานวน 879,999,883 หุน โดยจายเปน 2 สวนดังนี้ 

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

บาท 
- จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00556 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 4,892,799 บาท 



26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

       บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงาน
ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2559 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารอง    
เล้ียงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.14 ลานบาท (2558 : 1.03 ลานบาท) 

 
27. รายไดอ่ืน 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559 2558 
        
รายไดคานายหนาประกันภัย 16,842 15,246  16,842  15,246 
รายไดคาเบ้ียปรับ 19,278 18,095  19,278  18,095 
รายไดคาโอนทะเบียนรถ 12,652 12,952  12,652  12,952 
หนี้สูญรับคืน 6,484 7,624  6,484  7,624 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 20,047 581  20,047  581 
รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 12,073 6,711  12,073  6,711 
รายไดคาติดตามหนี้ 5,506 6,316  5,506  6,316 
รายไดคาขนสงรถยึด 3,973 4,584  3,973  4,584 
อ่ืนๆ 20,795 13,424  20,795  13,424 

รวม 117,650 85,533 117,650  85,533 
 

28. คาใชจายตามลักษณะ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559  2558  2559 2558 
        
เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนพนักงานอื่น 101,889 85,059  101,889  85,059 
คานายหนา 37,081 39,402  37,081  39,402 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  50,875 46,213  50,875  46,213 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย  44,870 53,917  44,870  53,917 
คาเบ้ียประกันภัย 10,840 17,647  10,840  17,647 
คาตอบแทนผูบริหาร 15,893 11,974  15,893  11,974 
คาเส่ือมราคา 4,984 5,223  4,984  5,223 
การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ 2,317 (1,213)  2,317  (1,213) 

 
 
 
 
 



29. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

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

 
30. 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 2559 และ 2558 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 71.18 24.99 96.17 0.10 - 0.40
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 964.14 1,605.02 - - 2,569.16 18.26
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 0.90
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 96.55 102.99 - - 199.54 12.00 - 24.00 
 1,060.69 1,708.12 71.18 24.99 2,864.98  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 27.86 - 27.86 MLR - 0.50
หุนกู 599.67 1,068.10 - - 1,667.77 4.30, 4.50, 5.00 
 599.67 1,068.10 27.86 - 1,695.63  

 
 (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  
       
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 
 2559 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 71.17 24.99 96.16 0.10 - 0.40
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ – สุทธิ 964.14 1,605.02 - - 2,569.16 18.26
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ี  
    เกี่ยวของกัน 155.00 - - - 155.00 5.10 
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 0.90
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 96.55 102.99 - - 199.54 12.00 - 24.00 
 1,215.69 1,708.12 71.17 24.99 3,019.97  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 27.86 - 27.86 MLR - 0.50
หุนกู 599.67 1,068.10  - 1,667.77 4.30, 4.50, 5.00 
 599.67 1,068.10 27.86 - 1,695.63  

 
 (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  

 
 
 
 
 



มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย มี
อัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑเดียวกับตลาดฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

 
31. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม    
    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา -  84,847  -  84,847 

 
32. ภาระผูกพัน 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการ
จายคาเชาตามสัญญาดังกลาว ดังนี้ 
 
   (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
จายชําระ    
ภายใน 1 ป 2.62  2.62 
2 - 5 ป 2.34  2.34 

รวม 4.96  4.96 
 

33. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 

 
 

 
 


