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เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด )มหาชน(  
  
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง (มหาชน) และบริษัทยอย(“กลุมบริษัท”)  
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
เฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
ไมดา ลิสซิ่ง (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท 
และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดระบุความรับผิดชอบของขาพเจาไวใน
รายงานของขาพเจา ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท ท้ังนี้ ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนด
เหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปจจุบัน  ขาพเจาไดนํา เรื่องเหลานี้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ท้ังนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
 
เร่ืองสําคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี 
 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีตาม
สัญญาเชาซ้ือในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
เปนจํานวนเงิน 2,843.28 ลานบาท และมีคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
จํานวน 117.14 ลานบาท  
 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ
ประมาณการจากลูกหน้ีท่ีคาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได 
โดยพิจารณาสถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง ซ่ึงใน
การประมาณการจําเปนตองอาศัยขอสมมติหลาย
ประการ และผูบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีมี
ปญหาในการจายชําระหน้ี ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา
หลักเกณฑ ขอกําหนดของหนวยงานท่ีควบคุมการทํา
ธุรกิจ เงื่อนไขเร่ืองเวลาท่ีควรจะรับรูประมาณการหน้ี
สูญดังกลาว ซ่ึงการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญถือ
วามีนัยสําคัญ  ดังน้ัน ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบความเพียงพอของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 
บริษัทไดเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 6 และนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจาโดยสรุป มีดังน้ี  
- สอบถามผูบริหารท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ติดตามหน้ี เพ่ือใหไดมาซ่ึงความเขาใจระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการบันทึกรายการ การ
ติดตามหน้ี การรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี และ
หลักเกณฑการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ  

- สุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
และหลักเกณฑท่ีบริษัทออกแบบไว  

- ประเมินความเพียงพอของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
และความเหมาะสมของแหลงท่ีมาของขอมูล 
วิ เคราะหขอสมมติฐานท่ีผูบริหารใช ในการ
คํานวณ 

- พิจารณาความสม่ําเสมอในการประยุกตใชขอ
สมมติฐานและทดสอบความครบถวนถูกตองของ
ขอมูลท่ีนํามาใชในการคํานวณคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ และสุมทดสอบการคํานวณอายุหน้ีคงคาง
และการคํานวณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

เรื่องอื่น 
 
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับป ส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกันกับ
ขาพเจา โดยแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562  
 
ขอมูลอื่น  
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึง
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําป
จะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดให
ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอาน
ขอมูลอื่นตามท่ีระบุขางตนเมื่อจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับ            
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูล
อ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
 
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขาพเจาตองส่ือสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล
ดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลานี้โดยถูกตอง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหาร
พิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ             
กลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่อง
ดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก           
กลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 
 
 
 
 



 
 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ         
กลุมบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและเฉพาะ
ของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป 
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 
� ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม

และเฉพาะของบริษัทไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล          
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

� ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

� ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

� สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ
ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาว
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะของบริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ี         
ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปน
เหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 
 



 
 

� ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม 
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม    

� ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของบริษัทภายใน  
กลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบ
ตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา  

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของ
ขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุด              
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญ             
ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมให
เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควร
ส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวา
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว  
 
 
 
นายนรินทร จูระมงคล  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8593 
 
บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ 2563 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 43,179,226        35,731,038        43,142,487        35,724,133        
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา -                   55,682              -                   55,682              
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระ
         ภายในหนึ่งป 6 1,022,109,642    1,064,795,835    1,022,109,642    1,064,795,835    
ลูกหนี้อ่ืน - ลูกคาท่ัวไป - สุทธิ 7 64,330,023        46,387,257        64,330,023        46,387,257        
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 -                   -                   815,441            634,137            
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ
    และดอกเบ้ียคางรับ 8 215,862,500      -                   339,350,001      178,817,145      
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนที่ถึงกําหนดชําระ
    ภายในหนึ่งป 9 207,361,174      208,678,412      207,361,174      208,678,412      
สินคาคงเหลือ 2,555,607         5,073,832         2,555,607         5,073,832         
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 10 42,121,027        29,635,257        42,121,027        29,635,257        
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 48,503              183,146            47,031              181,775            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,597,567,702    1,390,540,459    1,721,832,433    1,569,983,465    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 11 112,874            111,877            112,874            111,877            
เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ 12 117,990,596      185,752,681      3,194,800         5,752,681         
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 6 1,704,025,592    1,873,518,542    1,704,025,592    1,873,518,542    
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน - สุทธิ 9 31,144,920        25,774,770        31,144,920        25,774,770        
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 13 101,374,283      104,491,597      101,374,283      104,491,597      
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 14 36,168,462        45,228,462        36,168,462        45,228,462        
สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 15 49,575,000        49,575,000        49,575,000        49,575,000        
เงินลงทุนในบริษัทยอย 16 -                   -                   24,999,970        24,999,970        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 17 56,381,180        54,636,473        56,381,180        54,636,473        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 586,300            662,600            586,300            662,600            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,097,359,207    2,339,752,002    2,007,563,381    2,184,751,972    

รวมสินทรัพย 3,694,926,909    3,730,292,461    3,729,395,814    3,754,735,437    

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 18 39,878,379       39,596,824       39,878,379       39,596,824       

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 19 76,516,760       103,667,350      76,416,442       103,607,005      
เจาหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 39,897             95,356             39,897             95,356             
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางจาย 8 -                  79,342,979       -                  79,342,979       
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
     - เงินกูยืมระยะยาว 20 12,809,003       12,112,568       12,809,003       12,112,568       
     - หุนกู 21 924,812,248      1,468,354,385   924,812,248      1,468,354,385   
     - ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 22 134,163            10,229,548       134,163            10,229,548       
ภาษีเงินไดคางจาย 16,188,744       16,328,956       16,188,744       16,328,956       
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 660,235            1,465,523         660,235            1,465,523         

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,071,039,429   1,731,193,489   1,070,939,111   1,731,133,144   

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 20 18,004,337       30,791,216       18,004,337       30,791,216       
หุนกู - สุทธิ 21 693,726,869      158,852,441      693,726,869      158,852,441      
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 22 16,153,363       16,420,318       16,153,363       16,420,318       

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 727,884,569      206,063,975      727,884,569      206,063,975      

รวมหน้ีสิน 1,798,923,998   1,937,257,464   1,798,823,680   1,937,197,119   

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน : หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 1,597,193,482 หุน

(2561 : 1,597,193,482 หุน) 23 798,596,741      798,596,741      798,596,741       798,596,741      
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  

1,064,797,263 หุน (2561 : 1,064,796,636 หุน) 532,398,632      532,398,318      532,398,632       532,398,318      
สวนเกินมูลคาหุน 24 165,221,730      165,220,048      165,221,730       165,220,048      
กําไรสะสม

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 25 65,300,000       59,800,000       65,300,000         59,800,000       
ยังไมไดจัดสรร 1,133,082,549   1,035,616,631   1,167,651,772     1,060,119,952   

1,896,002,911   1,793,034,997   1,930,572,134     1,817,538,318   

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,694,926,909   3,730,292,461   3,729,395,814     3,754,735,437   

รวมสวนของผูถือหุน

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได
รายไดดอกผลเชาซื้อ 450,140,781      473,067,368      450,140,781      473,067,368      
ดอกเบ้ียรับ 8 44,920,636        38,996,541        52,585,934        47,764,571        
รายไดอ่ืน 28 87,351,269        89,726,967        87,531,269        89,906,967        
รวมรายได 582,412,686      601,790,876      590,257,984      610,738,906      

คาใชจาย
คาใชจายในการขาย 29 43,825,188        68,982,456        43,825,188        68,982,456        
คาใชจายในการบริหาร 8,29 268,524,188      243,100,209      266,303,584      242,868,732      
หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 29 49,168,139        76,570,541        49,168,139        76,570,541        
ตนทุนทางการเงิน 8 93,304,262        89,290,526        93,304,262        89,290,526        
รวมคาใชจาย 454,821,777      477,943,732      452,601,173      477,712,255      

กําไรกอนภาษีเงินได 127,590,909      123,847,144      137,656,811      133,026,651      
ภาษีเงินได 17 (28,680,760)       (27,459,072)       (28,680,760)       (27,459,072)       
กําไรขาดทุนสําหรับป 98,910,149        96,388,072        108,976,051      105,567,579      
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป

รายการท่ีไมสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว
   ในงบกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
  - สุทธิจากภาษี 4,055,769         -                   4,055,769         -                   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 102,965,918      96,388,072        113,031,820      105,567,579      

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัท 98,910,149        96,388,072        108,976,051      105,567,579      
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

98,910,149        96,388,072        108,976,051      105,567,579      

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัท 102,965,918      96,388,072        113,031,820      105,567,579      
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

102,965,918      96,388,072        113,031,820      105,567,579      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (บาทตอหุน) 0.09                 0.09                 0.10                 0.10                 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หนวย : หุน) 1,064,797,002    1,064,796,636    1,064,797,002    1,064,796,636    

 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 2561 532,398,318        165,220,048        53,300,000          998,967,941        1,749,886,307          -                     1,749,886,307       

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 25 -                     -                     6,500,000            (6,500,000)           -                         -                     -                      
เงินสดปนผลจาย 26 -                     -                     -                     (53,239,382)         (53,239,382)             -                     (53,239,382)          
รายการกับผูถือหุน -                     -                     6,500,000            (59,739,382)         (53,239,382)             -                     (53,239,382)          

กําไรสําหรับป -                     -                     -                     96,388,072          96,388,072              -                     96,388,072           
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                     -                     -                     96,388,072          96,388,072              -                     96,388,072           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 532,398,318        165,220,048        59,800,000          1,035,616,631      1,793,034,997          -                     1,793,034,997       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 532,398,318        165,220,048        59,800,000          1,035,616,631      1,793,034,997          -                     1,793,034,997       

แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 23 314                    1,682                  -                     -                     1,996                     -                     1,996                   
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย -                     -                     5,500,000            (5,500,000)           -                         -                     -                      
รายการกับผูถือหุน 314                    1,682                  5,500,000            (5,500,000)           1,996                     -                     1,996                   

กําไรสําหรับป -                     -                     -                     98,910,149          98,910,149              -                     98,910,149           
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                     -                     -                     4,055,769            4,055,769                -                     4,055,769             
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                     -                     -                     102,965,918        102,965,918            -                     102,965,918          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 532,398,632        165,221,730        65,300,000          1,133,082,549      1,896,002,911          -                     1,896,002,911       

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 2561 532,398,318                 165,220,048                 53,300,000                   1,014,291,755               1,765,210,121               

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 25 -                              -                              6,500,000                     (6,500,000)                    -                              
เงินสดปนผลจาย 26 -                              -                              -                              (53,239,382)                  (53,239,382)                  
รายการกับผูถือหุน -                              -                              6,500,000                     (59,739,382)                  (53,239,382)                  

กําไรสําหรับป -                              -                              -                              105,567,579                 105,567,579                 
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -                              -                              -                              105,567,579                 105,567,579                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 532,398,318                 165,220,048                 59,800,000                   1,060,119,952               1,817,538,318               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 532,398,318                 165,220,048                 59,800,000                   1,060,119,952               1,817,538,318               

แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 23 314                             1,682                          -                              -                              1,996                          
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย -                              -                              5,500,000                     (5,500,000)                    -                              
รายการกับผูถือหุน 314                             1,682                          5,500,000                     (5,500,000)                    1,996                          

กําไรสําหรับป -                              -                              -                              108,976,051                 108,976,051                 
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                              -                              -                              4,055,769                     4,055,769                     
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป  -                              -                              -                              113,031,820                 113,031,820                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 532,398,632                 165,221,730                 65,300,000                   1,167,651,772               1,930,572,134               

กําไรสะสม



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

(หนวย : บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 127,590,909       123,847,144       137,656,811       133,026,651       
ปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคา 4,629,319          4,983,457          4,629,319          4,983,457          
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา (180,091)           -                   (180,091)           -                   
กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา -                   (686)                 -                   (686)                 
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 49,168,139        76,570,541        49,168,139        76,570,541        
ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 136,900            54,133              136,900            54,133              
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย 9,158,161          7,286,240          9,158,161          7,286,240          
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 78,762,575        49,281,535        78,762,575        49,281,535        
กําไรจาการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (5,940,000)         -                   (5,940,000)         -                   
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,175,455          1,738,411          5,175,455          1,738,411          
รายไดดอกเบี้ย (44,920,636)       (38,996,541)       (52,585,934)       (47,764,571)       
ตนทุนทางการเงิน 93,304,262        89,290,526        93,304,262        89,290,526        

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
    และหน้ีสินดําเนินงาน 316,884,993       314,054,760       319,285,597       314,466,237       
  สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (80,873,659)       (380,137,326)      (80,873,659)       (380,137,326)      
ลูกหน้ีอื่น (3,407,163)         (4,768,512)         (3,588,468)         (4,949,539)         
เงินลงทุนในลูกหน้ี 73,697,966        4,038,645          8,493,762          4,038,645          
สินคาคงเหลือ 2,518,225          (3,367,664)         2,518,225          (3,367,664)         
สินทรัพยรอการขาย 141,848,619       125,862,418       141,848,619       125,862,418       
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 134,643            166,300            134,744            167,701            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 76,300              9,500                76,300              9,500                

  หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (28,739,557)       (11,423,986)       (28,779,530)       (11,394,016)       
เจาหน้ีอื่น - บริษัทท่ีเกี่ยวของ (55,459)             (43,253)             (55,459)             (43,253)             
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (805,288)           1,094,100          (805,288)           1,094,100          
จายผลประโยชนพนักงาน (10,000,740)       (1,980,430)         (10,000,740)       (1,980,430)         

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 411,278,880       43,504,552        348,254,103       43,766,373        
     เงินสดจายดอกเบี้ย (102,193,325)      (84,558,673)       (102,193,325)      (84,558,673)       
     จายภาษีเงินได (31,579,622)       (36,934,310)       (31,579,622)       (36,934,310)       
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 277,505,933       (77,988,431)       214,481,156       (77,726,610)       

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากดอกเบี้ย 27,410,544          32,724,398          53,765,487          32,724,303          
ซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา (700,000,000)       -                     (700,000,000)       -                     
รับเงินจากการขายหลักทรัพยเพ่ือคา 700,235,773        -                     700,235,773        -                     
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชเพ่ิมขึ้น (997)                   (988)                   (997)                   (988)                   
จายเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ (253,000,000)       -                     (253,750,000)       (220,000)             
รับชําระเงินใหกูแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 38,000,000          25,500,000          75,390,000          25,500,000          
รับเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 15,000,000          -                     15,000,000          -                     
จายเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น (247,978,305)       (204,267,344)       (247,978,305)       (204,267,344)       
รับชําระเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 241,731,038        176,103,566        241,731,038        176,103,566        
จายซื้อสินทรัพย (1,901,681)           (488,385)             (1,901,681)           (488,385)             
รับเงินจากการขายสินทรัพย 252,776              -                     252,776              -                     

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (180,250,852)       29,571,247          (117,255,909)       29,351,152          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น 281,555              35,663,694          281,555              35,663,694          
รับเงินกูยืมจากบริษัทใหญ -                     130,000,000        -                     130,000,000        
จายชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทใหญ (78,000,000)         (52,000,000)         (78,000,000)         (52,000,000)         
รับเงินจากการออกหุนกู 1,470,000,000      200,000,000        1,470,000,000      200,000,000        
จายชําระคืนหุนกูครบกําหนด (1,470,000,000)     (240,000,000)       (1,470,000,000)     (240,000,000)       
รับเงินกูยืมระยะยาว -                     30,000,000          -                     30,000,000          
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (12,090,444)         (9,183,855)           (12,090,444)         (9,183,855)           
รับเงินสดจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 1,996                  -                     1,996                  -                     
จายเงินสดปนผล -                     (53,239,382)         -                     (53,239,382)         

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (89,806,893)         41,240,457          (89,806,893)         41,240,457          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 7,448,188            (7,176,727)           7,418,354            (7,135,001)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 35,731,038          42,907,765          35,724,133          42,859,134          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 43,179,226          35,731,038          43,142,487          35,724,133          

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม  
รายการท่ีไมใชเงินสด 

โอนสินทรัพยท่ียึดจากลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ
    เขาสินทรัพยรอการขาย 242,255,126        188,659,924        242,255,126        188,659,924        

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียน
เลขท่ี 48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ วันท่ี                 
31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 17 สาขา  
 
บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย 
(ถือหุนของบริษัทรอยละ 46.98) 
 
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตท่ีใชแลว 
บริการสินเชื่อประเภทอื่นๆ และบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

  
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ        
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเปนทางการเปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่น            
ใหยึดถืองบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ  
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใหมและมีการ
เปล่ียนแปลง 
 
ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.1 การเปล่ียนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2562 เปนตนไป  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (TFRS 15) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 นําเสนอหลักการรับรูรายไดใหม แทนมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับรายไดอีกหลายฉบับ 
 
กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับ
ลูกคา เปนครั้งแรก และไดเปดเผยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวของในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 3 
 
กลุมบริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผลกระทบ
ของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เปนครั้งแรกสําหรับสัญญาท่ียังไมเสร็จสมบูรณกอนวันท่ี                
1 มกราคม 2562 ไมมีสาระสําคัญตอกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไมได
ปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562   

 
2.2.2 มาตรฐานใหมท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563            

เปนตนไป 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง “สัญญาเชา” (TFRS16) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 กําหนดหลักเกณฑในการรับรูสัญญาเชา แทนมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 17 เรื่อง “สัญญาเชา” รวมถึงการตีความมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเชาอีกหลาย
ฉบับ มาตรฐานฉบับใหมไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการรับรูสิทธิการใชสินทรัพยและหน้ีสินตาม
สัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาทุกสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนสัญญาเชาระยะส้ันซึ่งมี
ระยะเวลาของสัญญาไมเกิน 12 เดือน หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า และใหแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีเพ่ิมเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีขอจํากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชใน
ปจจุบัน  
 
ท้ังนี้ ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง “สัญญาเชา” การบัญชีสําหรับผูใหเชา
ไมมีการเปล่ียนแปลงที่เปนสาระสําคัญ 
 
กลุมบริษัทจะนํามาตรฐานฉบับใหมนี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช ท้ังนี้ ผูบริหารของกลุมบริษัท
ประเมินวาจะมีผลกระทบตองบการเงิน โดยจะสงผลใหกลุมบริษัทตองรับรูสิทธิในการใชสินทรัพยและ
หนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสินทรัพยท่ีถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงานในปจจุบัน รวมถึงกลุมบริษัท
ตองรับรูคาเส่ือมราคาของสิทธิในการใชสินทรัพยและดอกเบ้ียจายของหนี้สินตามสัญญาเชา แทนการ
รับรูคาใชจายจากสัญญาเชา  
 



ท้ังนี้ ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูในระหวางการทบทวนผลกระทบขั้นสุดทายและวิธีการปรับปรุง           
ทางบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใชเปนครั้งแรก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 “เครื่องมือทางการเงิน” และกลุมมาตรฐานรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน มีขอกําหนดใหมเกี่ยวกับนิยาม การรับรูรายการ การจัด
ประเภทรายการ การประเมินมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน และการดอยคาของสินทรัพย
ทางการเงิน รวมถึงใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง แทนการใชมาตรฐานการ
บัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
บังคับใชในปจจุบัน 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ โดย
ผลกระทบมีดังนี้ 
 
1. การจัดประเภทรายการ 
 
 สินทรัพยทางการเงิน 
 กลุมบริษัทตองจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินใหมโดยจัดเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา

ดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และวิธีมูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพย
ทางการเงิน และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน โดยจะ
ยกเลิกการจัดประเภทหลักทรัพยเพ่ือคา หลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนด และ
เงินลงทุนท่ัวไป ตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105  

 
 หนี้สินทางการเงิน 
 กลุมบริษัทตองจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินท้ังหมดเปนหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธี

ราคาทุนตัดจําหนาย ยกเวน หนี้สินอนุพันธ และหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีมูลคา
ยุติธรรม ตองจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุน 

 
2. การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  

 
กลุมบริษัทตองวัดมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ซึ่งจะรับรู
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจายท่ีคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง แทนการใชวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีใชอยูในปจจุบัน 

 
  



3. การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 
 
 กลุมบริษัทตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา          

โดยพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน โดยไม
จําเปนตองรอใหมีขอบงชี้หรือเกิดเหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน และกําหนดใหใชดุลยพินิจในการ
ประเมินวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตท่ี   
คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร และใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม การประเมิน
รูปแบบใหมนี้ถือปฏิบัติเฉพาะกับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย         
และมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเทานั้น 

 

 ท้ังนี้ ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูในระหวางการทบทวนผลกระทบขั้นสุดทายและวิธีการปรับปรุง
ทางบัญชีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใชเปนครั้งแรก 

 
2.3 เกณฑการวัดมูลคา  
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปนี้ท่ีใชทางเลือก        
ในการวัดมูลคาในแตละรอบระยะเวลารายงาน 

 
รายการ เกณฑการวัดมูลคา 
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนพนักงาน 

ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 22 
 

2.4 การวัดมูลคายุติธรรม 
  
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรม ท้ังสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน 
 
ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทใชขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดมูลคา
ยุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี้  

 
� ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน 

                  อยางเดียวกัน 
� ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีใชอางอิงไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคาอื่น) 

                  สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
� ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลในตลาดที่ใชอางอิงได (ขอมูลท่ีไม 

                  สามารถอางอิงได) 
 

  



2.5 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย (บริษัท 
บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนทุน 
 
ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับ            
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 

 
 สินทรัพยรวมของบริษัทยอย รายไดรวมของบริษัทยอยคิดเปน
 คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพยรวม อัตรารอยละในรายไดรวม 
   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
บริษัทยอย  
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 3.11 4.82 - -

 
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของกลุมบริษัทท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหักกลบออก
จากงบการเงินรวมแลว 
 
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํา            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 

 
3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน                
 
การรับรูรายได 
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อเปนดอกผลท่ียังไมถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิดรายการ 
และรับรูรายไดตามจํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละ
งวดใชตามเกณฑคงคาง (บันทึกในวันท่ีครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรู
รายไดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา แตถามี          
ขอบงชี้วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ได 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 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
       เงินลงทุนระยะส้ัน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในกําไร
หรือขาดทุน มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการ
สุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
 
บริษัทใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวาง            
ส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้คงเหลือตามสัญญาหักดวยดอกผลเชา
ซื้อรอตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น
จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้  
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 หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนโดยประมาณ       
ในการขาย 

 
สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ี            
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  
 
บริษัทต้ังประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขายท่ียึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ณ วันส้ินป ดวยอัตรารอยละ 35 
ของราคาทุน 
 
เงินลงทุนในลูกหนี้ 
เงินลงทุนในลูกหนี้ เปนเงินลงทุนซึ่งบริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการสินเชื่อ 
โดยการประมูลซื้อเพ่ือดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว บริษัทไมมีสิทธิ
ไลเบ้ียจากผูขายหนี้ในกรณีท่ีบริษัทเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงในราคาทุนท่ีจายซื้อสุทธิจาก
จํานวนที่ตัดเปนตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้เมื่อ
พบวา ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันต่ํากวามูลคา         
ตามบัญชี 
 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 

 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
 
ราคาทุนท่ีใชรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสราง
เอง รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ัน
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ต้ังของ
สินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด
จากการซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท้ังนี้ การซ้ือ
ซอฟแวรท่ีเปนสวนควบของอุปกรณซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากซอฟแวรนั้นใหถือวา ซอฟแวรดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของตนทุนของอุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีสาระสําคัญและมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน 
บันทึกบัญชีแยกจากกันแตละสวนประกอบ 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีเกิดจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเปนรายไดอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 



 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 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 จะถูกทบทวนอยางนอยทุกส้ินรอบ             
ปบัญชี และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ท่ีดินท่ีไมไดมีไวใชงานโดยบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน ซึ่งรวมตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาตอมาดวยราคาทุนหัก         
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
การเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอด
อายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตองจายให
ผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 

 
  



การดอยคาของสินทรัพย 
ณ วันท่ีในงบการเงิน กลุมบริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วามีการ           
ดอยคา กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ี           
คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขาย
สุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการ
ลงทุนในกิจการท่ีบริษัทถือหุนท้ังหมด ภายใตการควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท กรณีท่ีมีส่ิงบงชี้วาเงินลงทุน
ดังกลาวเกิดการดอยคา บรษิัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน 

 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ีย           
จะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน           
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอน
กําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 

 
ผลประโยชนของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ี
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานคํานวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงไวภายใตกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

  



ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน ประกอบดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินไดปจจุบัน
ท่ีไมไดรับรูในงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือสวนท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 

 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 

 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สินและจํานวนท่ีใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่คาดวาจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถกูใชจริง 
 
บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท 
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 
นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 
เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน หนี้สินทาง     
การเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้การคา และเงินกูยืม ซึ่งนโยบาย 
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 
สวนงานดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ      
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยาง      
สมเหตุสมผล 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
บริษัทจะบันทึกเงินรับท่ีเกินกวามูลคาท่ีจดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุนใน
การออกหุนและผลประโยชนทางภาษีท่ีเกี่ยวของ 
 
การจายเงินปนผล 



เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท              
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ  โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท               
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางป 
 
การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและ                  
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนท่ีไดประมาณการไว 
 
ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระผูกพัน
ท่ีคอนขางแนนอนท่ีมีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนท่ีตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณไดอยาง
สมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอน 

 
4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การดอยคาของลูกหนี้การคา 

 
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือใหรับรูถึงการดอยคาของลูกหนี้การคา อันอาจเกิดจากการท่ี
ไมสามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินโดยสอบทานอายุของ
ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แตละราย 
 

4.1.2 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ ขึ้นอยูกับ
คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ และอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีตท้ังหมด โดยยอดรวมของ   
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตทั้งหมดจะตองไมเกินกวาการประมาณการ   
กระแสเงินสดท่ีผูบริหารไดคาดคะเนไวต้ังแตประมูลซื้อโครงการมา โดยคาดวาจะเรียกเก็บหนี้ไดใน    
ระยะเวลา 4 - 5 ป 

 
  



4.1.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ โดยจะ
ทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการประมาณการ          
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 
 

4.1.4 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลง
อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร 

 
4.1.5 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยเพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝาย
บริหาร 
 

4.1.6 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 

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

 
4.1.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือความ
ไมแนนอนของกฏหมายภาษีอากร 
 

  



4.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัท เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไว            
ซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกู          
เพ่ือปรับโครงสรางหน้ี หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี้ 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561  2562  2561 
   
เงินสด 1,027  1,027  1,027  1,027 
เงินฝากระหวางทาง 23,340  23,800  23,340  23,800 
เงินฝากออมทรัพย 13,495  7,223 13,458 7,216 
เงินฝากกระแสรายวัน 5,317  3,681 5,317 3,681 

รวม 43,179  35,731 43,142 35,724 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 - 0. 38 ตอป (31 ธันวาคม 2561 : 
รอยละ 0.10 - 0.40 ตอป) 
 

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
         

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,459,663 1,540,356 2,115,969 2,350,587 597 1,686 3,576,229 3,892,629 
หัก  ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปน

รายได (370,232) (402,639) (362,698) (417,747) (24) (64) (732,954) (820,450) 
คงเหลือ 1,089,431 1,137,717 1,753,271 1,932,840 573 1,622 2,843,275 3,072,179 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (67,321) (72,921) (49,802) (60,920) (16) (24) (117,139) (133,865) 

สุทธิ 1,022,110 1,064,796 1,703,469 1,871,920 557 1,598 2,726,136 2,938,314 

 
  



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได) และ            
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
  อัตรารอยละ   
 ลูกหนี้ตาม ของคาเผ่ือหนี้ คาเผ่ือหนี้ ลูกหนี้ตาม 
 สัญญาเชาซื้อ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ      
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,662,755 1,808,276 1 1 16,671 18,142 1,646,084 1,790,134 
คางชําระ       

1 - 3 งวด 1,003,723 1,065,010 2 2 20,074 21,300 983,649 1,043,710 
4 งวด 70,853 76,667 20 20 14,171 15,333 56,682 61,334 
5 - 6 งวด 44,268 43,954 25 25 11,067 10,988 33,201 32,966 
7 - 9 งวด 26,077 40,682 75 75 19,557 30,512 6,520 10,170 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป 35,599 37,590 100 100 35,599 37,590       -     - 

รวม 2,843,275 3,072,179   117,139 133,865 2,726,136 2,938,314 

 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) 
โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และ
พิจารณาบันทึกสํารองท่ัวไปสําหรับลูกหนี้ท่ีไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หากบริษัทตอง
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองท่ัวไปนั้น บริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 59.66 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 65.03 ลานบาท) และตอง
รับรูรายไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 11.46 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
11.46 ลานบาท) 
 
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายใน
การหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย             
จะสูญจากการพิจารณาสถานะหนี้ท่ีคางรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อประมาณรอยละ 6.91 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกัน ซึ่งจํานวนดังกลาวสูงกวาหนี้
สูญท่ีเกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปท่ีผานมา (2559 - 2561) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และบริษัท
ยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 70.85 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 76.67 ลานบาท) 

 
 
 
 
 



ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อใน            
แตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาซื้อ         
ทุกประเภทที่มีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ท่ีทํากอนวันท่ี 
1 มกราคม 2551 บริษัทเลือกรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นส้ินสุดลง 
 
ในระหวางป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 
เฉพาะของบริษัท 

   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562  133,865 
ต้ังคาเผื่อเพ่ิมในระหวางป  47,266 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป  (63,992) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  117,139 

 
7.   ลูกหนี้อ่ืน - ลูกคาท่ัวไป – สุทธิ 

  
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและ 

เฉพาะของบริษัท 
  2562 2561 

คาเบ้ียปรับคางรับ  50,404  47,045 
ดอกเบ้ียคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น  32,204  15,557 
คาเบ้ียประกันภัยคางรับ  1,689  1,617 
อ่ืนๆ  1,957  1,980 
รวม  86,254  66,199 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (21,924)  (19,812) 
สุทธิ  64,330  46,387 

 
8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกนั ดังนี้ 
 
 
 

 



ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ
   
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ขายและใหบริการเชาซื้อเครือ่งใชไฟฟาและ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 บริษัทใหญ

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด บริหารจัดการทรพัยสินที่ไดรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

 บริษัทยอย

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด  ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังนี้ 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   

ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป 

 
รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561        
มีดังนี้ 

 

     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561  2562  2561 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ        

ดอกเบ้ียรับ 2.31  0.06  2.31  0.06
คาใชจายอ่ืน 1.35  1.20  1.35  1.20
ตนทุนทางการเงิน 1.18  3.02  1.18  3.02
      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบ้ียรับ         -         - 7.68  8.77 

     รายไดอ่ืน         -         -  0.18  0.18
      
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน           

คาใชจายอ่ืน 0.05  0.08  0.05  0.08
      

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ     
ผลประโยชนระยะส้ัน 15.61  18.51  15.61  18.51
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.39  0.52  0.39  0.52

รวม 16.00  19.03  16.00  19.03
        

 



ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2562  2561  2562  2561 
        
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ        

บริษัทยอย       -     -  815  634
    
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของและ    

ดอกเบ้ียคางรับ 
   

บริษัทใหญ 215,862     -  215,862          - 
บริษัทยอย         -     -  123,488  178,817

รวม 215,862     -  339,350  178,817
    
เจาหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ    

บริษัทใหญ 40 93  40  93
บริษัทท่ีเกี่ยวของ        -        2         -         2

รวม 40 95  40  95
    
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางจาย    
     บริษัทใหญ       - 79,343         -  79,343
    
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ    
   คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,435 7,378  4,435  7,378
โบนัสคางจาย 563 3,447  563  3,447

รวม 4,998 10,825  4,998  10,825
 

  



รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของและเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี              
31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 

2562 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2562 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัทใหญ      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน       -   253,000  (38,000)      215,000 
ดอกเบ้ียคางรับ       -  2,312  (1,450)            862 

รวม       -  255,312   (39,450)      215,862 
        
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ        
บริษัทใหญ        
    เงินกูยืมระยะส้ัน 78,000           -  (78,000)         - 
    ดอกเบ้ียคางจาย 1,343  1,176  (2,519)         - 

รวม 79,343  1,176  (80,519)         - 
 

(หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2562 
   

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2562 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ     

บริษัทใหญ     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน         -   253,000  (38,000)  215,000 
ดอกเบ้ียคางรับ         -  2,312  (1,450)  862 

 บริษัทยอย        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 155,390  750  (37,390)  118,750 
ดอกเบ้ียคางรับ 23,427  7,676  (26,365)  4,738 

รวม 178,817  263,738  (103,205)  339,350 
        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ        

บริษัทใหญ        
เงินกูยืมระยะส้ัน 78,000          -  (78,000)          - 
ดอกเบ้ียคางจาย 1,343  1,176  (2,519)          - 

รวม 79,343  1,176  (80,519)             - 
 
  



9. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561 
    
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 243,289  237,042 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,783)  (2,589) 
คงเหลือ 238,506  234,453 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (207,361)  (208,678) 
สุทธิ 31,145  25,775 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2562 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2562 
        
เงินใหกูยืม 237,042 247,978 (241,731)  243,289 

 
ในระหวางป 2560 บริษัทมีท่ีดินท่ีรับโอนจากลูกหนี้จํานวน 2 แปลง เพ่ือชําระหนี้เงินใหกูยืมจํานวน 40.52 ลานบาท 
โดยมีสัญญาท่ีตกลงรวมกัน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15 

 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 - 24 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

 

 (หนวย : ลานบาท)  
 เงินตน   
 งบการเงินรวมและ            

เฉพาะของบริษัท 
 

 2562 2561 หลักประกัน 
    

1) 137.83 141.50 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศ           
แหงหนึ่ง และโฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบริษัท 

2) 32.84 33.11 ค้ําประกันโดยบุคคล 
3) 2.59 2.59 โอนสิทธิการเชาพ้ืนท่ีอาคาร 3 ชั้น 
4) 21.94 19.84 ค้ําประกันโดยสินเชื่อแฟคตอริ่ง 
5) 
6) 

40.87 
7.22 

35.00
5.00

เช็คลงวันท่ีลวงหนา 
ค้ําประกันรวม 
 



10. สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 
 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
  2562  2561 
  

ยานพาหนะ 64,802  42,336 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (22,681)  (12,701) 
สุทธิ 42,121  29,635 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยรอการขายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2562 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม

2562 

ยานพาหนะ 42,336 242,049 (219,583)  64,802 
คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (12,701) (84,717) 74,737  (22,681) 
สุทธิ 29,635 157,332 (144,846)  42,121 

 
11. เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท ซึ่งมีขอจํากัด              
ในการใชเนื่องจากติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา (31 ธันวาคม 2561 : 0.11 ลานบาท) 

 
12. เงินลงทุนในลูกหนี้ – สุทธิ 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        
ลูกหนี้เชาซื้อ 367  5,106  389  13,600 
ลูกหนี้ท่ีมีหลักประกัน 1  114,796  1  180,000 
รวม 368  119,902  390  193,600 
หัก คาเผื่อการลดมูลคา 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 
   

(1,911) 
    

(7,847) 
สุทธิ   117,991    185,753 

 
 



 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        
ลูกหนี้เชาซื้อ 367  5,106  389  13,600 
หัก คาเผื่อการลดมูลคา 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 
   

(1,911) 
    

(7,847) 
สุทธิ   3,195    5,753 

 
บริษัทยอยไดรับโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํานวนเงินรวม 180 ลานบาท ซึ่งมีท่ีดินวางเปลาจํานวน 3 แปลง            
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน ในระหวางป 2561 บริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหตีราคาท่ีดินดวยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) โดยคิดเปนมูลคา 338.60 ลานบาท ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทยอยไดรับชําระเงินบางสวนจากลูกหนี้ดังกลาว จํานวน 65.20 ลานบาท และไดย่ืนฟองบังคับจํานองโฉนดที่ดิน
ดังกลาวตอศาลแพง ในวงเงินจํานองค้ําประกัน 120 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป เปนเวลา 5 ป 
หรือคิดเปนดอกเบ้ีย 114 ลานบาท รวมเปนเงินฟองบังคับจํานอง 234 ลานบาท ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลชั้นตน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยเชื่อวามูลคาทรัพยสินท่ีค้ําประกันสูงกวาเงินใหสินเชื่อ จึงไมไดต้ังคาเผื่อ
ขาดทุนจากการดอยคา 
 
ในระหวางป มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้ 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 193,600  13,600 
หัก สัดสวนท่ีลดลงจากการรับชําระเงินระหวางป (73,698)  (8,494) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 119,902 5,106 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้ (1,911)  (1,911) 
สุทธิ 117,991  3,195 
 
บริษัทคาดวาจะไดรับชําระจากเงินลงทุนในลูกหนี้ภายใน 1 ป ในสวนของเงินลงทุนในลูกหนี้ประมาณ 2.10 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 อาคารและ เคร่ืองตกแตง  
 ที่ดินและ

สวนปรับปรุงที่ดิน
สวนปรับปรุง

อาคาร 
ติดต้ังและอุปกรณ

สํานักงาน 
 

ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 76,336 26,587 18,367 24,225 145,515
ซ้ือเพ่ิม               - 63 425           - 488
จําหนาย/ ตัดจําหนาย               - (108) (99)           - (207)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 76,336 26,542 18,693 24,225 145,796
ซ้ือเพ่ิม               - 162 781  959 1,902
จําหนาย/ ตัดจําหนาย               - (282) (363) (898) (1,543)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 76,336 26,422 19,111 24,286 146,155
   

คาเส่ือมราคาสะสม   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561            - 15,549 15,052 5,873 36,474
คาเส่ือมราคาสําหรับป            - 1,308 1,357 2,319 4,984
คาเส่ือมราคาสะสมสวนที่จําหนาย/  
   ตัดจําหนาย             - (60)

 
(93) 

  
           - (153)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561           - 16,797 16,316 8,192 41,305
คาเส่ือมราคาสําหรับป            - 1,160 1,091 2,378 4,629
คาเส่ือมราคาสะสมสวนที่จําหนาย/  
    ตัดจําหนาย           - (270)

 
(344) 

 
(539) (1,153)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562           - 17,687 17,063 10,031 44,781
  

มูลคาสุทธิตามบัญชี   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 76,336 9,745 2,377 16,033 104,491
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 76,336 8,735 2,048 14,255 101,374
      

คาเส่ือมราคาป 2561   
- คาใชจายในการบริหาร   4,984

   
คาเส่ือมราคาป 2562   

- คาใชจายในการบริหาร   4,629

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคาแลว 
แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 25.21 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 24.30 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 46.03 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 18 และ 20 (31 ธันวาคม 
2561 : 46.13 ลานบาท) 
 
 



14. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทไดแกท่ีดินและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิได
ระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุน 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและ 

เฉพาะของบริษัท 

  
ราคาทุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 45,228 
จําหนายระหวางป (9,060) 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 36,168 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา 61.52 ลานบาท และ 
81.52 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ
และราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินมูลคา 14 ลานบาท เพ่ือค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในประเทศไทยแหงหนึ่ง ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 และ 20 
 

15. สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีท่ีดินท่ีไดรับโอนจากลูกหนี้เงินใหกูยืมรายหนึ่งเพ่ือชําระหนี้ จํานวนเงิน 
40.52 ลานบาท โดยมีขอตกลงใหสิทธิลูกหนี้ซื้อคืนดวยมูลคาตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน เปนเงิน 49.58 ลานบาท                 
ในระยะเวลา 3 ป ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 
 

16. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) วิธีราคาทุน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 

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

 
  



17. ภาษีเงินได 
 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้  
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561 
    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 56,726  54,881 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (345)  (245) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 56,381  54,636 

 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 บันทึกใน  
 

1 มกราคม 
2562  

กําไรหรือ 
ขาดทุน 

 กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 
31 ธันวาคม 

2562 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 40,234 2,772    -  43,006
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 3,963 422    -  4,385
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 517 439    -  956
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินลงทุนในลูกหน้ี 1,570 (1,188)    -  382
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 2,540 1,996    -  4,536
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 6,074 (1,600) 
 

(1,013)  3,461 
จากคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (17) 17    -   -
รวม 54,881 2,858       (1,013)  56,726
    
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (245) (100)  -  (345)

 
  



 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 บันทึกใน  
 

1 มกราคม 
2561  

กําไรหรือ 
ขาดทุน  

กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  
31 ธันวาคม 

2561 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 30,789 9,445       -  40,234
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 2,919 1,044       -  3,963
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น 3,532 (3,015)       -  517
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินลงทุนในลูกหน้ี 1,826 (256)       -  1,570
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 1,561 979       -  2,540
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 5,607 467 
     

     -     
 

6,074 
จากคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (16) (1)       -  (17)
รวม 46,218 8,663       -  54,881
       
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี        
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (151) (94)       -  (245)

 
คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
 

    (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
    2562  2561 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน     
สําหรับปปจจุบัน    31,439  36,028 
       
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว       (2,758)  (8,569) 
       
รวมภาษีเงินได    28,681  27,459 

  

 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
                                    (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 2562 2561 
 กอน

ภาษีเงินได  
คาใชจาย
ภาษีเงินได  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

กอน 
ภาษีเงินได  

คาใชจายภาษี
เงินได  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได 

กําไรจากการประมาณตามหลัก             
คณิตศาสตรประกนัภัย 5,069 (1,013) 4,056  - 

  
- - 

รวม 5,069 (1,013) 4,056 -  - -
การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 



 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2562 2561 2562 2561
  
กําไรกอนภาษีเงินได 127,591 123,847 137,657  133,027
อัตราภาษีรอยละ 20 20 20  20
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 25,518 24,769 27,531  26,605
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจาย 
     ตามประมวลรัษฏากร  (206)  (609) (206) 

 
(609) 

จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม 611 230 611  230
รายการปรับปรุงสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่      
     รับรูในปกอน 745  1,233 745 

 
1,233 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ไมรับรู 2,013 1,836         -       -
 28,681 27,459 28,681  27,459
อัตราภาษีที่แทจริง (รอยละ)  20.84 20.63 20.84  20.63

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้   
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2562  2561 2562  2561
     
ขาดทุนสะสมทางภาษีไมเกิน 5 ป 34,375 24,309       -        - 

 
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
  2562 2561 
     

เงินเบิกเกินบัญชี 19,878  19,597 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 20,000  20,000 
รวม 39,878  39,597 

 
  



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

 2562  2561 
   
วงเงินเบิกเกินบัญชี (หนวย : ลานบาท) 20  20 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR - 0.5  MOR - 0.5 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 18  18 
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน (หนวย : ลานบาท) 20  20 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับตั๋วสัญญาใชเงิน MLR - 1.25  MLR - 1.25 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
0.40 ลานบาท) 
 
วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินของบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน         
ขอ 13 และ 14 
 

19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561  2562 2561 
        
เจาหนี้การคา 28,779  39,862  28,779  39,862 
โบนัสคางจาย 6,107  21,193  6,107  21,193 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 8,357  8,597  8,357  8,597 
ดอกเบ้ียคางจาย 11,266  10,695  11,266  10,695 
คาใชจายคางจาย 9,365  8,641  9,265  8,581 
เจาหนี้อ่ืน 12,643  14,679  12,643  14,679 

รวม 76,517 103,667  76,417  103,607 
 

20. เงินกูยืมระยะยาว 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 2562 2561 
    
เงินกูยืมระยะยาว 30,813  42,904 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (12,809)  (12,113) 
สุทธิ 18,004  30,791 

 
 



การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวในระหวางป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 

  
งบการเงินรวมและ 
เฉพาะของบริษัท 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562   42,904 
หัก   จายคืนเงินกู     (12,091) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   30,813 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพ่ือซื้อท่ีดินจํานวนรวม            
40 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR - 0.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 0.61 ลานบาท 
ตอเดือน และวงเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจํานวนรวม 30 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ MLR - 1.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 0.57 ลานบาท ตอเดือน เงินกูยืมดังกลาว            
ค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท ตามหมายเหตุขอ 13 และ 14 

 
21. หุนกู 
 

31 ธันวาคม 2562   
  (หนวย : พันบาท)
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ

เฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
   (รอยละตอป)
1 2 ป 27 กันยายน 2561 27 กันยายน 2563 5.25 159,459
2 1 ป 6 เดือน 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2563 6.00 765,353
3 2 ป  13 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2564 5.75 693,727 

รวม   1,618,539
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (924,812) 
หุนกู - สุทธิ  693,727 

         

31 ธันวาคม 2561   
  (หนวย : พันบาท)
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ

เฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
   (รอยละตอป)
1 3 ป 1 วัน 19 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2562 4.30 169,974
2 3 ป  24 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2562 5.00 699,526
3 2 ป 1 เดือน 16 วัน 5 เมษายน 2560 21 พฤษภาคม 2562 5.10 199,620
4 2 ป 1 เดือน  21 เมษายน 2560 21 พฤษภาคม 2562 5.10 399,234
5 2 ป  27 กันยายน 2561 27 กันยายน 2563 5.25 158,853 

รวม   1,627,207
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (1,468,354) 
หุนกู - สุทธิ  158,853 

 
 



รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561
  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,627,207  1,664,703
ออกจําหนายหุนกู 1,470,000  200,000
ไถถอนคืนระหวางป (1,470,000)  (240,000)
คาใชจายในการออกหุนกู (14,880)  (1,402)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 6,212  3,906
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,618,539  1,627,207

 
บริษัทออกหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลท่ัวไปและ
สถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูคร้ังนี้ไปใชในการชําระ
หนี้เดิม และหรือ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการท่ัวไป             
ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จายเงินปนผลและจํากัดในการกอภาระหนี้สินใหมของบริษัท 

 
22. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลงมีดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2562  2561  2562 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม       

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10,230  9,558 10,230 9,558 
    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 16,420  16,741 16,420 16,741 
ตนทุนบริการในอดีต 2,590         - 2,590       - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 2,585  1,738 2,585 1,738 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 551  593 551 593 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีรับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของผูถือหุน 
 

(5,069) 
 
 

 
      - 

 
(5,069) 

 
     - 

จายผลประโยชนพนักงาน (10,001)  (1,980) (10,001) (1,980) 
จัดประเภทผลประโยชนพนักงานคางจาย (1,019)        - (1,019)           - 
รวม 16,287  26,650 16,287 26,650 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (134)  (10,230) (134) (10,230) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 16,153  16,420 16,153 16,420 
ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนท้ังหมด 16,287  26,650 16,287 26,650 

 
 



ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 
 
อัตราคิดลด รอยละ 2.66 ตอป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 6.05 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
เกษียณอายุ 60 ป 

 
การวิเคราะหความออนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน             
ท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

 
 (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 
เฉพาะของบริษัท 

 
เพ่ิมขึ้น  

รอยละ 0.5 
ลดลง  

รอยละ 0.5 
อัตราคิดลด   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (605) 641 
   
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 697 (663) 
   
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (748) 793 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท)
 

   
งบการเงินรวมและ 
เฉพาะของบริษัท 

  
ภายใน 1 ป   134
ระหวาง 2 - 5 ป   8,416
ระหวาง 6 - 10 ป   15,292
ระหวาง 11 - 15 ป   5,193

รวม  29,035
 
 



เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดประกาศพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562           
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งใหสิทธิแกลูกจางท่ีทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 และสงผลใหภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานรวมถึงตนทุนบริการในอดีตในกําไรขาดทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 2.59 ลานบาท ในงบการเงินรวมและ
เฉพาะของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 
23. ทุนเรือนหุน 

  
 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
  

จํานวนหุนสามัญ 
(หุน) 

ทุนเรือนหุนท่ีออกและ 
รับชําระเต็มมูลคาแลว 

(พันบาท) 

 
สวนเกินมูลคาหุน 

 (พันบาท) 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 1,064,796,636 532,398 165,220
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 627                     - 2
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,064,797,263 532,398 165,222
 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มีผูใชใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 570 หนวย ในการซื้อหุนสามัญจํานวน 627 หุน 
บริษัทไดรับชําระคาหุน จํานวนเงินรวม 1,995 บาท และบริษัทบันทึกทุนเรือนหุนตามมูลคาท่ีตราไวจํานวน 313.50 
บาท และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 1,681.50 บาท โดยวันท่ีใชสิทธิแปลงหุนครั้งสุดทายคือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท้ังหมดอีกจํานวน 483,978,710 หนวย ยังไมไดใชสิทธิและหมดอายุแลว 
 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดย
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 492 บาท จากเดิม 798,597,233 บาท เปน 798,596,741 บาท โดยการตัดหุน
สามัญจํานวน 984 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไมมีการคํานวนกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทอาจตอง
ออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาการใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 
 

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

 
ในป 2562 บริษัทไดบันทึกสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 1,681.50 บาท ตามหมายเหตุขอ 23 
 

 
 
 



25. สํารองตามกฎหมาย 
 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยางนอย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได 

 
26.  เงินปนผลจาย 

 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจําป 2560 สําหรับหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1,064,796,636 หุน อัตราการจายเงินปนผล 0.05 
บาทตอหุน จํานวนเงินรวม 53.24 ลานบาท โดยบริษัทกาํหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

 
27. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 
       บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุน 

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงาน
ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2562 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารอง    
เล้ียงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.35 ลานบาท (2561 : 1.32 ลานบาท) 
 

28. รายไดอ่ืน 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561  2562 2561 
        
รายไดคาเบ้ียปรับ 19,209 19,796  19,209  19,796 
รายไดคาโอนทะเบียนรถ 11,823 13,808  11,823  13,808 
รายไดคานายหนาประกันภัย 12,136 17,755  12,136  17,755 
รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 9,759 8,495  9,759  8,495 
รายไดคาขนสงรถยึด 2,338 2,113  2,338  2,113 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 180       -  180         - 
หนี้สูญรับคืน 8,521 7,024  8,521  7,024 
รายไดคาติดตามหนี้ 6,346 7,048  6,346  7,048 
อ่ืนๆ 17,039 13,688  17,219  13,868 

รวม 87,351 89,727  87,531  89,907 
  
 
 
 
 



 
29. คาใชจายตามลักษณะ 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562  2561  2562 2561 
   
เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนพนักงานอื่น 112,648 119,454  112,648  119,454 
คาตอบแทนผูบริหาร 15,614 18,515  15,614  18,515 
คานายหนา 37,474 48,547  37,474  48,547 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 49,168 76,571  49,168  76,571 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 2,945 4,712  2,945  4,712 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย  9,158 7,286  9,158  7,286 
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยรอการขาย 78,763 49,281  78,763  49,281 
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 6,212 3,906  6,212  3,906 
คาบริการวิชาชีพ 2,881 2,678  2,651  2,478 
คาซอมแซมรถยึด 2,818 2,997  2,818  2,997 
คาเบ้ียประกันภัย        - 12,931        -  12,931 
คาเส่ือมราคา 4,629 4,984  4,629  4,984 
คาสาธารณณูปโภค 7,377 7,548  7,377  7,548 
คาเชาอาคารสํานักงาน 2,935 3,073  2,935  3,073 
อ่ืนๆ 28,896 26,170  26,905  26,139 
รวม 361,518 388,653  359,297  388,422 

 
30. รายไดและขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการหลักในสามสวนงาน คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนต บริหารสินเชื่อประเภทอื่น และบริหาร
หนี้ดอยคุณภาพ แตรายไดจากสวนงานบริหารหนี้ดอยคุณภาพไมมีสาระสําคัญจึงยังไมไดเสนอขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงาน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ดังนั้นรายได และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามท่ี
แสดงไวในงบการเงิน จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลูกคารายใหญ  
บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเสี่ยงเรื่องที่จะเสียลูกคารายใหญ 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
  

ธุรกิจขายและใหเชาซื้อรถยนต 
 

ธุรกิจบริหารสินเชื่ออื่น 
 

รายไดอื่น 
การตัดรายการบัญชี 

ระหวางกัน 
 

งบการเงินรวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจากภายนอก           

- ภาคเหนือ 124.39 128.05 0.07 0.08 0.32 0.53        -        - 124.78 128.66 
- ภาคกลาง 40.20 48.39 42.19 38.71 18.35 12.51 (7.85) (8.95) 92.89 90.66 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 193.94 203.10 0.12 0.02 0.46 0.71        -        - 194.52 203.83 
- ภาคตะวันออก 31.98 32.71 0.03        - 0.08 0.07        -        - 32.09 32.78 
- ภาคตะวันตก 35.37 40.67 0.02 0.03 0.09 0.10        -        - 35.48 40.80 
- ภาคใต 102.42 103.51 0.02 0.01 0.21 1.54        -        - 102.65 105.06 

รวม 528.30 556.43 42.45 38.85 19.51 15.46 (7.85) (8.95) 582.41 601.79 
           
รายไดแยกตามการรับรูรายได           
   ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 78.16 83.36        -        - 8.91 5.52        -        - 87.07 88.88 
   ตลอดชวงเวลาหนึ่ง 450.14 473.07 42.45 38.85 10.60 9.94 (7.85) (8.95) 495.34 512.91 
รวม 528.30 556.43 42.45 38.85 19.51 15.46 (7.85) (8.95) 582.41 601.79 
           
ตนทุนทางการเงิน         93.30 89.29 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย         4.63 4.98 
           
กําไรกอนภาษีเงินได         115.67 123.84 
           
รวมสินทรัพย         3,694.93 3,730.29 



 

31. เครื่องมือทางการเงิน 
 
การบริหารความเส่ียง 
เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด             
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู กลุมบริษัทมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุม    
ความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของ
กลุมบริษัท ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นกลุม
บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ี
บันทึกไวแลวในบัญชี 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืม
ระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 13.50 29.68 43.18 0.10 - 0.38
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 1,022.11 1,704.03 - - 2,726.14 17.43
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 207.36 31.15 - - 238.51 12.00 - 24.00
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ี
เกี่ยวของกัน 

215.00 - - - 215.00 5.75

เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 0.90
 1,444.47 1,735.64 13.50 29.68 3,222.94  
 
 
 
       



 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 

- - 39.88 - 39.88 MLR - 0.50,
MLR - 1.25 

เงินกูยืมระยะยาว 
 

- - 30.81 - 30.81 MLR - 0.50,
MLR - 1.50 

หุนกู 924.81 693.73 - - 1,618.54 5.25 - 6.00 
 924.81 693.73 70.69 - 1,689.23  

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด           -        -            7.22 28.51   35.73 0.10 - 0.38
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ     1,064.79 1,873.52 - - 2,938.31 17.70
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ        208.68 25.77 - - 234.45 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช           - 0.11 - - 0.11 0.90 
     1,273.47 1,899.40 7.22 28.51 3,208.60  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 

          -
 

-
 

39.60
 

- 
 

39.60 
 

MLR - 0.50,
MLR - 1.25 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ         78.00 - - - 78.00 5.50 - 5.75
เงินกูยืมระยะยาว 
 

          -
 

-
 

42.90
 

- 
 

42.90 
 

MLR - 0.50,
MLR - 1.50 

หุนกู     1,468.36 158.85 - - 1,627.21 4.30 - 5.25 
     1,546.36 158.85 82.50 - 1,787.71  

 
  



 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 13.46 29.68 43.14 0.10 - 0.38
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 1,022.11 1,704.03 - - 2,726.14 17.43
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ี  
    เกี่ยวของ 

333.75 - - - 333.75 5.75

เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 207.36 31.15 - - 238.51 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 0.90 
 1,563.22 1,735.29 13.46 29.68 3,341.65  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 

- - 39.88 - 39.88 MLR - 1.25

เงินกูยืมระยะยาว - - 30.81 - 30.81 MLR - 0.50,
MLR - 1.50 

หุนกู 924.81 693.73 - - 1,618.54 5.25 - 6.00
 924.81 693.73 70.69 - 1,689.23  

    
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 7.21 28.51 35.72 0.10 - 0.38
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 1,064.79 1,873.52 - - 2,938.31 17.70
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ี  
    เกี่ยวของ 

155.39 - - - 155.39 5.50 - 5.75

เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 208.68 25.77 - - 234.45 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 0.90 
 1,428.86 1,899.40 7.21 28.51 3,363.98  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 

-
 

-
 

39.60
 

- 
 

39.60 
 

MLR - 0.50,
MLR - 1.25 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ 78.00 - - - 78.00 5.50 - 5.75
เงินกูยืมระยะยาว 
 

-
 

-
 

42.90
 

- 
 

42.90 
 

MLR - 0.50,
MLR - 1.50 

หุนกู 1,468.36 158.85 - - 1,627.21 4.30 - 5.25 
 1,546.36 158.85 82.50 - 1,787.71  

   
 



 

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย         
มีอัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาดฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

 
32. ภาระผูกพัน 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการ
จายคาเชาตามสัญญาดังกลาว ดังนี้ 
 

 (หนวย : ลานบาท)

 
งบการเงินรวมและ 
เฉพาะของบริษัท 

จายชําระ  
ภายใน 1 ป 2.04 
2 - 5 ป 2.14 

รวม 4.18 
 
33. การปรับกระทบหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
การเปล่ียนแปลงตอหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้  
 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
  เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ัน
จากธนาคาร 

 เงินกูยืมระยะ
ส้ันจากบริษัท

ใหญ 

 
 

หุนกู 

 
 

เงินกูยืม   
ระยะยาว 

 
 
 

รวม 
       
1 มกราคม 2562  39,597 78,000 1,627,207 42,904  1,787,708
    
รายการที่เกิดข้ึนจากกระแส 

เงินสด: 
   

การจายคืน  (132,609) (78,000) (1,470,000)  (12,091) (1,692,700)
เงินสดรับ  132,890        - 1,470,000         - 1,602,890
คาใชจายในการออกหุนกู              -        - (14,880)         - (14,880)
ตัดจําหนาย              -        - 6,212         - 6,212
31 ธันวาคม 2562  39,878       - 1,618,539 30,813  1,689,230

 
 
 
 
 



 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
  เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ัน
จากธนาคาร 

 เงินกูยืมระยะ
ส้ันจากบริษัท

ใหญ 

 
 

หุนกู 

 
 

เงินกูยืม   
ระยะยาว 

 
 
 

รวม 
       
1 มกราคม 2561  3,933        - 1,664,703 22,088  1,690,724
    
รายการที่เกิดข้ึนจากกระแส 

เงินสด: 
   

การจายคืน  (141,521) (52,000) (240,000)  (9,184) (442,705)
เงินสดรับ  177,185 130,000 200,000  30,000 537,185
คาใชจายในการออกหุนกู             -        - (1,402)           - (1,402)
ตัดจําหนาย              -        - 3,906           - 3,906
31 ธันวาคม 2561  39,597 78,000 1,627,207 42,904  1,787,708

 
34. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 

 
 

 


