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เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด )มหาชน(  
  
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย         
(“กลุมบริษัท”)  ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563    
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ       
ผูถือหุนรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของ
บริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

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



 
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับปปจจุบัน  ขาพเจา ไดนํา เ รื ่อ ง เหลานี ้มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ท้ังนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
 

เร่ืองสําคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี 
 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเชาซ้ือ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทจํานวน 
2,556.61 ลานบาท สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอย
คาในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทจํานวน 87.52 
ลานบาท  
 
กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2563 ซึ่งกําหนดหลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณ
การดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน โดยคาเผื่อผลขาดทุน
จากการดอยคาสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อไดปฏิบัติ
ตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการวัดมูลคา
ของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อทั้งหมด โดยไมจําเปนตอง
รอใหมีขอบงช้ีหรือเกิดเหตุการณดานเครดิตข้ึนกอน และใช
ความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ ซึ่งในการประมาณ
การ จําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการอยางมาก
จากผูบริหารในการพัฒนาแบบจําลองผลขาดทุนดานเครดติ
ที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณในอดีตจนถึงปจจุบัน 
โดยประมาณการดอยคาถือวามีนัยสําคัญ ดังนั้น ขาพเจาจึง
ใหความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของคาเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
 
กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคาเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอยคาของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 6 และนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 
 
 

 
ขาพเจาไดสอบถามผูบริหารท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
การติดตามหนี้ เพ่ือใหไดมาซึ่งความเขาใจระบบการ
ควบคุมภายในที่เก่ียวกับการบันทึกรายการ การ
ติดตามหนี้  การรั บ ชํ า ร ะหนี้ จ าก ลูกหนี้  และ
หลักเกณฑการต้ังคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ  

 
ขาพเจาไดทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
และหลักเกณฑที่บริษัทออกแบบไว  
 
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผล
ของแบบจําลองผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดข้ึน โดยสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนา
แบบจําลอง สุมทดสอบความถูกตองและความ
ครบถวนของขอมูลที่นํามาใชพัฒนาแบบจําลอง 
ประเมินวิธีการคํานวณและขอสมมติฐานที่ใชในการ
คํานวณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนของกลุมบริษัทจากเหตุการณในอดีตจนถึง
ปจจุบัน สอบทานวิธีการในการปรับปรุงสวนเพิ่มจาก
การบริหารจัดการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด
วาจะเกิดข้ึน และประเมินความสมเหตุสมผลของ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

 
ข าพเจ าได พิจารณาความเพียงพอและความ
เหมาะสมของการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
 

 
 
 
 



 
 

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              
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญ             
ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมให
เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควร
ส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวา
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว  
 
 
 
นายนรินทร จูระมงคล  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8593 
 
บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
1 มีนาคม 2564 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 338,984,208        43,179,226         338,973,322        43,142,487         
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือท่ีถึงกําหนดชําระ
         ภายในหนึ่งป 6 986,471,266        1,022,109,642     986,471,266        1,022,109,642     
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกคาท่ัวไป - สุทธิ 7 69,465,553         64,330,023         69,465,553         64,330,023         
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 -                    -                    998,071             815,441             
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ
    และดอกเบี้ยคางรับ 8 464,567,937        215,862,500        520,191,885        339,350,001        
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนท่ีถึงกําหนดชําระ
    ภายในหนึ่งป 9 221,380,928        207,361,174        221,380,928        207,361,174        
สินคาคงเหลือ 2,555,607           2,555,607           2,555,607           2,555,607           
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 10 30,253,974         42,121,027         30,253,974         42,121,027         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 69,711               48,503               68,339               47,031               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,113,749,184     1,597,567,702     2,170,358,945     1,721,832,433     

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 11 113,658             112,874             113,658             112,874             
เงินลงทุนในลูกหน้ี - สุทธิ 12 115,229,335        117,990,596        433,539             3,194,800           
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 6 1,570,143,149     1,704,025,592     1,570,143,149     1,704,025,592     
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน - สุทธิ 9 76,514,873         31,144,920         76,514,873         31,144,920         
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                    -                    99,999,970         24,999,970         
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 14 97,591,731         101,374,283        97,591,731         101,374,283        
สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ 15 5,062,940           -                    5,062,940           -                    
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 16 83,743,462         36,168,462         83,743,462         36,168,462         
สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 17 8,506,924           49,575,000         8,506,924           49,575,000         
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18 55,773,594         56,381,180         55,773,594         56,381,180         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 611,800             586,300             611,800             586,300             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,013,291,466     2,097,359,207     1,998,495,640     2,007,563,381     

รวมสินทรัพย 4,127,040,650     3,694,926,909     4,168,854,585     3,729,395,814     

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 19 340,000,000        39,878,379         340,000,000        39,878,379         

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 20 67,917,669         76,516,760         67,817,354         76,416,442         

เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 8 43,409               39,897               43,409               39,897               

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

     - หน้ีสินตามสัญญาเชา 21 2,356,900           -                    2,356,900           -                    

     - เงินกูยืมระยะยาว 22 138,668,000        12,809,003         138,668,000        12,809,003         

     - หุนกู 23 697,025,876        924,812,248        697,025,876        924,812,248        

     - ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 24 370,263             134,163             370,263             134,163             

ภาษีเงินไดคางจาย 18,337,369         16,188,744         18,337,369         16,188,744         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 531,517             660,235             531,517             660,235             
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,265,251,003     1,071,039,429     1,265,150,688     1,070,939,111     

หนี้สินไมหมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิ 21 2,895,513           -                    2,895,513           -                    

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 22 414,493,000        18,004,337         414,493,000        18,004,337         

หุนกู - สุทธิ 23 445,626,157        693,726,869        445,626,157        693,726,869        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 24 17,824,713         16,153,363         17,824,713         16,153,363         
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 880,839,383        727,884,569        880,839,383        727,884,569        

รวมหนี้สิน 2,146,090,386     1,798,923,998     2,145,990,071     1,798,823,680     

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน : หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 1,064,797,263 หุน

(2562 : 1,597,193,482 หุน) 25 532,398,632        798,596,741        532,398,632        798,596,741        
ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  

1,064,797,263 หุน 532,398,632        532,398,632        532,398,632        532,398,632        
สวนเกินมูลคาหุน 26 165,221,730        165,221,730        165,221,730        165,221,730        
กําไรสะสม

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 27 65,300,000         65,300,000         65,300,000         65,300,000         
ยังไมไดจัดสรร 1,218,029,902     1,133,082,549     1,259,944,152     1,167,651,772     

1,980,950,264     1,896,002,911     2,022,864,514     1,930,572,134     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,127,040,650     3,694,926,909     4,168,854,585     3,729,395,814     

รวมสวนของผูถือหุน

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได
รายไดดอกผลเชาซ้ือ 411,605,610    450,140,781      411,605,610     450,140,781     
ดอกเบี้ยรับ 8 63,047,856      44,920,636        69,973,964      52,585,934       
รายไดอ่ืน 30 97,379,632      87,351,269        97,559,632      87,531,269       
รวมรายได 572,033,098    582,412,686      579,139,206     590,257,984     

คาใชจาย
คาใชจายในการขาย 31 37,320,336      43,825,188        37,320,336      43,825,188       
คาใชจายในการบรหิาร 8, 31 232,537,375    268,524,188      232,298,456     266,303,584     
หน้ีสูญและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 31 71,066,425      49,168,139        71,066,425      49,168,139       
ตนทุนทางการเงิน 8 106,271,854    93,304,262        106,271,854     93,304,262       
รวมคาใชจาย 447,195,990    454,821,777      446,957,071     452,601,173     

กําไรกอนภาษีเงินได 124,837,108    127,590,909      132,182,135     137,656,811     
ภาษีเงินได 18 (26,166,485)     (28,680,760)       (26,166,485)     (28,680,760)      
กําไรสําหรับป 98,670,623      98,910,149        106,015,650     108,976,051     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รายการท่ีไมสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว
   ในงบกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
  - สุทธิจากภาษี 18, 24 -                4,055,769          -                 4,055,769        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 98,670,623      102,965,918      106,015,650     113,031,820     

การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนท่ีเปนของบริษัท 98,670,623      98,910,149        106,015,650     108,976,051     
สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม -                -                   -                 -                 

98,670,623      98,910,149        106,015,650     108,976,051     

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนท่ีเปนของบริษัท 98,670,623      102,965,918      106,015,650     113,031,820     
สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม -                -                   -                 -                 

98,670,623      102,965,918      106,015,650     113,031,820     

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
กําไร (บาทตอหุน) 0.09               0.09                 0.10                0.10                
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หนวย : หุน) 1,064,797,263  1,064,797,002    1,064,797,263  1,064,797,002   

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

แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 25 314                 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 18, 24 -                 -                 -                 4,055,769         4,055,769              -                  4,055,769           
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                 -                 -                 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     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว 532,398,632     165,221,730     65,300,000       1,133,082,549    1,896,002,911        -                  1,896,002,911     
ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหมมาใชเปนครั้งแรก 2.4.3 -                 -                 -                 18,219,693        18,219,693            -                  18,219,693         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 532,398,632     165,221,730     65,300,000       1,151,302,242    1,914,222,604        -                  1,914,222,604     

เงินปนผลจาย 28 -                 -                 -                 (31,942,963)       (31,942,963)           -                  (31,942,963)         
รายการกับผูถือหุน -                 -                 -                 (31,942,963)       (31,942,963)           -                  (31,942,963)         

กําไรสําหรับป -                 -                 -                 98,670,623        98,670,623            98,670,623         
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                 -                 -                 98,670,623        98,670,623            -                  98,670,623         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 532,398,632   165,221,730   65,300,000      1,218,029,902  1,980,950,264      -                1,980,950,264     

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

แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 25 314                        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 18, 24 -                         -                         -                         4,055,769                4,055,769                
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป  -                         -                         -                         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          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว 532,398,632             165,221,730             65,300,000              1,167,651,772          1,930,572,134          
ผลกระทบของการนํามาตรฐานบัญชีใหมมาใชเปนครั้งแรก 2.4.3 -                         -                         -                         18,219,693              18,219,693              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 532,398,632             165,221,730             65,300,000              1,185,871,465          1,948,791,827          

เงินปนผลจาย 28 -                         -                         -                         (31,942,963)             (31,942,963)             
รายการกับผูถือหุน  -                         -                         -                         (31,942,963)             (31,942,963)             

กําไรสําหรับป -                         -                         -                         106,015,650             106,015,650             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                         -                         -                         106,015,650             106,015,650             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 532,398,632           165,221,730            65,300,000            1,259,944,152        2,022,864,514          

กําไรสะสม



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

(หนวย : บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 124,837,108        127,590,909        132,182,135        137,656,811        
ปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคา 6,651,686           4,629,319           6,651,686           4,629,319           
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา -                    (180,091)            -                    (180,091)            
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ 71,066,425         49,168,139         71,066,425         49,168,139         
ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 2,626                 136,900             2,626                 136,900             
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพยรอการขาย (16,988,074)        9,158,161           (16,988,074)        9,158,161           
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 71,462,614         78,762,575         71,462,614         78,762,575         
กําไรจาการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (2,900,000)          (5,940,000)          (2,900,000)          (5,940,000)          
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,566,690           5,175,455           1,566,690           5,175,455           
รายไดดอกเบี้ย (63,047,856)        (44,920,636)        (69,973,964)        (52,585,934)        
ตนทุนทางการเงิน 106,271,854        93,304,262         106,271,854        93,304,262         

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
    และหนี้สินดําเนินงาน 298,923,073        316,884,993        299,341,992        319,285,597        
  สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (70,110,040)        (80,873,659)        (70,110,040)        (80,873,659)        
ลูกหน้ีอ่ืน  - ลูกคาท่ัวไป (11,748,196)        (3,407,163)          (11,748,196)        (3,588,468)          
ลูกหน้ีอ่ืน  - บริษัทท่ีเกี่ยวของ -                    -                    (182,630)            -                    
เงินลงทุนในลูกหน้ี 2,622,422           73,697,966         2,622,422           8,493,762           
สินคาคงเหลือ -                    2,518,225           -                    2,518,225           
สินทรัพยรอการขาย 167,745,690        141,848,619        167,745,690        141,848,619        
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (21,208)              134,643             (21,308)              134,744             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (25,500)              76,300               (25,500)              76,300               

  หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (10,224,378)        (28,739,557)        (10,224,374)        (28,779,530)        
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 3,512                 (55,459)              3,512                 (55,459)              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (128,718)            (805,288)            (128,718)            (805,288)            
ผลประโยชนพนักงานจาย -                    (10,000,740)        -                    (10,000,740)        

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 377,036,657        411,278,880        377,272,850        348,254,103        
     เงินสดจายสําหรับดอกเบี้ย (100,192,892)       (102,193,325)       (100,192,892)       (102,193,325)       
     จายภาษีเงินได (27,965,197)        (31,579,622)        (27,965,197)        (31,579,622)        
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 248,878,568        277,505,933        249,114,761        214,481,156        

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



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

(หนวย : บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากดอกเบ้ีย 48,097,741        27,410,544        59,057,401        53,765,487        
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา -                   (700,000,000)     -                   (700,000,000)     
รับเงินจากการขายหลักทรัพยเพ่ือคา -                   700,235,773      -                   700,235,773      
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย -                   -                   (75,000,000)       -                   
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใชเพ่ิมข้ึน (784)                 (997)                 (784)                 (997)                 
จายเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ (614,000,000)     (253,000,000)     (614,210,000)     (253,750,000)     
รับชําระเงินใหกูแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 369,200,000      38,000,000        433,240,000      75,390,000        
รับเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 4,900,000          15,000,000        4,900,000          15,000,000        
จายเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน (276,252,750)     (247,978,305)     (276,252,750)     (247,978,305)     
รับชําระเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน 207,138,176      241,731,038      207,138,176      241,731,038      
จายซื้อสินทรัพย (369,684)           (1,901,681)         (369,684)           (1,901,681)         
รับเงินจากการขายสินทรัพย -                   252,776            -                   252,776            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (261,287,301)     (180,250,852)     (261,497,641)     (117,255,909)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 437,813,660      132,890,624      437,813,660      132,890,624      
จายชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (137,692,039)     (132,609,069)     (137,692,039)     (132,609,069)     
จายชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทใหญ -                   (78,000,000)       -                   (78,000,000)       
รับเงินจากการออกหุนกู 450,000,000      1,470,000,000    450,000,000      1,470,000,000    
จายชําระคืนหุนกูครบกําหนด (930,000,000)     (1,470,000,000)   (930,000,000)     (1,470,000,000)   
รับเงินกูยืมระยะยาว 596,000,000      -                   596,000,000      -                   
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (73,652,340)       (12,090,444)       (73,652,340)       (12,090,444)       
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา (2,312,603)         -                   (2,312,603)         -                   
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ -                   1,996                -                   1,996                
จายเงินสดปนผล (31,942,963)       -                   (31,942,963)       -                   

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 308,213,715      (89,806,893)       308,213,715      (89,806,893)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ 295,804,982      7,448,188          295,830,835      7,418,354          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัตนป 43,179,226        35,731,038        43,142,487        35,724,133        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 338,984,208      43,179,226        338,973,322      43,142,487        

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด 

โอนสินทรัพยท่ียึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
    เขาสินทรัพยรอการขาย 210,353,178      242,255,126      210,353,178      242,255,126      
โอนสินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขายเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 49,575,000        -                   49,575,000        -                   
รับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา 7,565,017          -                   7,565,017          -                   
รับชําระเงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืนและดอกเบ้ียคางรับดวยสินทรัพย 8,506,924          -                   8,506,924          -                   

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม



  
   

 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียน
เลขท่ี 48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2563 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 

 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา
และนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยจัดทําเปนทางการ
เปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่นใหยึดถืองบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่น
เปนการเฉพาะ 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีท่ี
สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซ่ึงจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ
ไปถือปฏิบัติ การเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือขอสมมติฐานและประมาณ
การท่ีมีนัยสําคัญตองบการเงินรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ 4.1 
 
  



2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย (บริษัท 
บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนทุน 
 

ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับ            
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 
 

 สินทรัพยรวมของบริษัทยอย รายไดรวมของบริษัทยอยคิดเปน
 คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพยรวม อัตรารอยละในรายไดรวม
   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2563 2562 2563 2562
บริษัทยอย  
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 2.78 3.11 - -

 

ยอดคงคางและรายการระหวางกันของกลุมบริษัทท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหักกลบออก
จากงบการเงินรวมแลว 
 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํา            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
 

2.3 ในระหวางป 2563 มีรายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 

2.3.1 ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 
 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 ท่ีปจจุบันไดขยายวงกวางขึ้นอยางตอเนื่อง 
ทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณ
ดังกลาวอาจนํามาซึ่งความไมแนนอนและสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเชนเดียวกับ
ธุรกิจอ่ืน ท้ังนี้ ผูบริหารของกลุมบริษัทไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เมื่อสถานการณ
มีการเปล่ียนแปลง และรับรูผลกระทบที่เกี่ยวของในงบการเงินดวยขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีผูบริหารทราบจนถึง
วันท่ีในรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

2.3.2 มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกลุมบริษัทเลือกใช 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังกลาวยังไมส้ินสุด ทําใหเกิดความไมแนนอนในการประมาณการผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น              
กลุมบริษัทจึงเลือกนําขอยกเวนจากมาตรการผอนปรนชั่วคราวเพ่ือลดผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในชวงเวลาระหวางวันท่ี          
1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกท่ีจะไมนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต 
(Forward looking information) มาใชในการพิจารณารับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของ
ลูกหนี้การคา  



2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใหมและมีการ
เปล่ียนแปลงที่เริ่มในหรือวันท่ี 1 มกราคม 2563 
 
2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับกลุม “เครื่องมือทางการเงิน” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 16   

การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
    หนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 19 

การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

 
โดยมีการกําหนดหลักการใหมเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน วิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีปองกัน           
ความเส่ียง แทนการใชมาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี
เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเคยมีผลบังคับใช 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับกลุม
เครื่องมือทางการเงินตองบการเงิน ดังนี้ 
 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงิน  
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบงการจัดประเภทรายการและวัดมูลคาเปน 3 วิธี ไดแก             
(1) วิธีราคาทุนตัดจําหนาย (2) วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และ (3) วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงิน และ
ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ  
 
สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย การคํานวณดอกเบ้ียรับท่ีเกี่ยวของใชวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงและบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุนตองวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน            
โดยกลุมบริษัทเลือกรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ได โดยไมสามารถโอนไปเปนกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 
  



หนี้สินทางการเงิน  
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ใหคํานวณดอกเบ้ียจายท่ี
เกี่ยวของโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงและบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 
หนี้สินอนุพันธจัดประเภทและวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ยกเวน สัญญาอนุพันธท่ี
ใชสําหรับการบัญชีปองกันความเส่ียง จะวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
การจัดประเภทการวัดมูลคาภายใตมาตรฐานเดิมและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 รวมถึง
การ กระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทของกลุม
บริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปนี้ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

รายการ 

การจัดประเภท
ตามมาตรฐาน
เดิม ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2562 

การจัดประเภทตาม
มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี 9  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
- กอนปรับปรุง 

การจัดประเภท
ตามมาตรฐาน
เดิม ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2562 

การจัดประเภทตาม
มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี 9  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
- กอนปรับปรุง 

มูลคาตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรม
ผานกําไร
หรือขาดทุน

ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

- สุทธิ มูลคาตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรมผาน
กําไรหรือ
ขาดทุน 

ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

- สุทธิ 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทา 

เงินสด 43,179      - 43,179
 

43,142        - 43,142
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 2,726,136      - 2,726,136 2,726,136        - 2,726,136
ลูกหนี้อ่ืน – ลูกคาท่ัวไป 64,330      - 64,330 64,330        - 64,330
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ี

เกี่ยวของและดอกเบี้ยคางรับ  215,862      -  215,862 
 

339,350        -  339,350
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน 238,506      - 238,506 238,506        - 238,506
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 113      - 113 113        - 113
เงินลงทุนในลูกหนี้ 117,991 117,991         - 3,195 3,195       - 

รวม 3,406,117  117,991 3,288,126 3,414,772  3,195 3,411,577
       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 39,878      - 39,878
 

39,878        - 39,878
หุนกู 1,618,539      - 1,618,539 1,618,539        - 1,618,539
เงินกูยืมระยะยาว 30,813      - 30,813 30,813        - 30,813

รวม 1,689,230      - 1,689,230 1,689,230        - 1,689,230

 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายมีมูลคาใกลเคียงมูลคายุติธรรม 

  



การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 
กลุมบริษัทตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา โดยพิจารณา
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอ
บงชี้หรือเกิดเหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน และกําหนดใหใชดุลยพินิจในการประเมินวาการเปล่ียนแปลง
ของปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร และใชความ
นาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม การประเมินรูปแบบใหมนี้ถือปฏิบัติเฉพาะกับสินทรัพย
ทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย และมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเทานั้น 
 
กลุมบริษัทไดประเมินการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 โดยพิจารณาตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

- ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้อ่ืน ไดปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการวัด
มูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ท้ังหมด 
 

- เงินใหกูยืมแกกิจการอื่นและเงินลงทุนในลูกหนี้ ไดปฏิบัติตามวิธีท่ัวไป (General approach) โดย
คาเผื่อผลขาดทุนถูกจํากัดท่ีผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 12 เดือนขางหนา/ตลอดอายุ 

 
การถือปฏิบัติดังกลาวขางตนสงผลใหกลุมบริษัทมีคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาลดลง ณ วันท่ี            
1 มกราคม 2563 ดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 117,139 
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อ่ืน 21,049 

 138,188 
  
กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สําหรับ  

- ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (22,327) 
- ลูกหนี้อ่ืน (447) 

  
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 115,414 
 
โดยกลุมบริษัทเลือกท่ีจะรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2563 
 
  



2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง “สัญญาเชา” 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 กําหนดหลักเกณฑในการรับรูสัญญาเชา แทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 17 เรื่อง “สัญญาเชา” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาอีกหลายฉบับ 
มาตรฐานฉบับใหมไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา
สําหรับสัญญาเชาทุกสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนสัญญาเชาระยะส้ันซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา  
ไมเกิน 12 เดือน หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า และใหแนวปฏิบัติทางบัญชีเพ่ิมเติมใน            
หลายเรื่อง  
 
ท้ังนี้ ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมี
การเปล่ียนแปลงที่เปนสาระสําคัญ 
 
กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา สงผลใหลักษณะของคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับ
สัญญาเชาดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุมบริษัทรับรูคาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบ้ีย
จายของหนี้สินตามสัญญาเชา แทนการรับรูคาใชจายจากสัญญาเชา 
 
สําหรับจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาระยะส้ันหรือสัญญาซึ่งสินทรัพยอางอิงมี          
มูลคาตํ่า (low-value assets) จะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา
เชานั้น 
 
กลุมบริษัทจะใชวิธีผอนปรนโดยจะรับรูสิทธิในการใชสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีนํามา
ปฏิบัติใชครั้งแรก ซึ่งวิธีนี้จะไมมีผลกระทบตอยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไมมี
การปรับปรุงขอมูลท่ีใชในการเปรียบเทียบใหม 
 
  



การวัดมูลคาหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะ 

ของบริษัท 
  
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่เปดเผย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  4,177 
บวก สิทธิท่ีจะขยายระยะเวลาที่คอนขางแนท่ีจะมีการใชสิทธิ    4,204 
หัก ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี (816) 
หนี้สินตามสัญญาเชาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติใช ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 
7,565 

  
ประกอบดวย  

- สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  2,695 
- หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิ   4,870 

รวม 7,565 
 

2.4.3 ผลกระทบตอขอมูลทางการเงิน 
 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือ
ปฏิบัติ มีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงินของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ดังนี้ 
 

(หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 รายการปรับปรุง  

 
ตามนโยบายการ

บัญชีเดิม 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 9 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง   

การเงิน ฉบับที่ 16 ปรับปรุงใหม 
งบแสดงฐานะการเงิน  
สินทรัพยหมุนเวียน  
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือท่ีจะถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,022,110 22,327 
            

                  - 
 

1,044,437 
ลูกหน้ีอื่น - ลูกคาท่ัวไป 64,330 447                  - 64,777
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 1,704,026                 -                  - 1,704,026
สินทรัพยสิทธิการใช               -                 - 7,565 7,565
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     56,381 (4,555)                 - 51,826 
รวมสินทรัพย 2,846,847 18,219 7,565 2,872,631 
 
 

 

  
หน้ีสินหมุนเวียน  



(หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 รายการปรับปรุง  

 
ตามนโยบายการ

บัญชีเดิม 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 9 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง   

การเงิน ฉบับที่ 16 ปรับปรุงใหม 
หน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีจะถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 
              

               - 
              

               - 2,695 
 

2,695 
หน้ีสินไมหมุนเวียน  
หน้ีสินตามสัญญาเชา               -                - 4,870 4,870 
รวมหนี้สิน               -                - 7,565 7,565 
  
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร  

(งบการเงินรวม) 1,133,083 18,219 
               

               - 1,151,302 
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร  

(งบการเงินเฉพาะ) 1,167,652 18,219 
               

               - 1,185,871 

 
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใหมและมีการ

เปล่ียนแปลงที่เริ่มในหรือวันท่ี 1 มกราคม 2564 
 
2.5.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 
มีการปรับปรุงคํานิยามของ ”ความมีสาระสําคัญ” โดยใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกตไดชัดเจนขึ้น
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 ท้ังนี้ การปรับปรุงดังกลาวยังทําใหมีการปรับปรุง TFRS ฉบับอื่น ไดแก 
TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37 
 

2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ  
 
- เพ่ิมทางเลือกใหกับกิจการในการทํา “การทดสอบการกระจุกตัว (Concentration Test)” เพ่ือ

ประเมินวารายการที่ซื้อมานั้นเปนสินทรัพยหรือการรวมธุรกิจ 
 
- มีการปรับปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม ซึ่งกําหนดใหการไดมาซึ่งธุรกิจตองรวมถึงขอมูลปจจัย

นําเขาและกระบวนการที่สําคัญเปนอยางนอยซึ่งเมื่อนํามารวมกันมีสวนอยางมีนัยสําคัญทําใหเกิด
ความสามารถในการสรางผลผลิต รวมท้ังปรับปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยใหความสนใจในตัว
ของสินคาและบริการท่ีใหกับลูกคา และตัดเรื่องการอางอิงความสามารถในการลดตนทุนออกไป 
 
  



2.5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
มีการปรับเปล่ียนขอกําหนดการบัญชีปองกันความเส่ียงโดยเฉพาะ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความไมแนนอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง เชน อัตราดอกเบ้ียอางอิงท่ีกําหนดจาก
ธุรกรรมการกูยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงไดกําหนดใหกิจการใหขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของการปองกันความเส่ียงท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากความไมแนนอน
ใด ๆ นั้น 
 

2.5.4 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
 
กรอบแนวคิดไดปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพยและหน้ีสิน และเกณฑในการรับรูรายการสินทรัพยและ
หนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพ่ิมเติมหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ 
 
- การวัดมูลคารายการ ซึ่งรวมถึงปจจัยท่ีตองพิจารณาในการเลือกเกณฑการวัดมูลคา 
- การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายไดและคาใชจายในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
- การตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินออกจากงบการเงิน 
 
นอกจากนี้ กรอบแนวคิดนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหนาท่ี การใชความระมัดระวัง และ
ความไมแนนอนของการวัดมูลคาในการจัดทําขอมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดทําใหมี
การปรับปรุงการอางอิงกรอบแนวคิดในหลายฉบับ ไดแก TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 
TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32 
 

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 
 
รายไดดอกเบ้ีย 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุมบริษัทรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคางดวยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงิน เมื่อสินทรัพยทางการเงินถูกพิจารณาวามีการดอย
คาดานเครดิต กลุมบริษัทคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (มูลคาตามบัญชี
ขั้นตนหักดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน) ของสินทรัพยทางการเงิน หากสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวไมดอยคาดานเครดิตแลว กลุมบริษัทจะคํานวณรายไดดอกเบ้ียบนมูลคาตามบัญชีขั้นตนดังเดิม 
 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคํานวณจากยอดเงินตนท่ีคงคาง 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมมี      
ขอจํากัดในการใช) และพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง      
มูลคานอย 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2563 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักดวยดอกผลเชาซื้อรอ
ตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนดานเครดิตโดยกลุมบริษัท
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการวัดมูลคาของ
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท้ังหมด โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอ
บงชี้หรือเกิดเหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน และใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ ซึ่งในการประมาณการ
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากเหตุการณในอดีตจนถึงปจจุบัน 

  



นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชกอน 1 มกราคม 2563 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักดวยดอกผลเชาซื้อรอ
ตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน ความสามารถในการชําระหนี้และการวิเคราะห
อายุลูกหนี้ อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี้ 

 
อายุลูกหนี้ อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

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

 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 
 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น รับรูเริ่มแรกดวยจํานวนท่ีเทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญา 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2563 
กลุมบริษัทใชวิธีการท่ัวไป (General approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ในการวัดมูลคาผล
ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดใหพิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน หรือตลอด
อายุสินทรัพย ขึ้นอยูกับวามีการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงดานเครดิตอยางมีนัยสําคัญหรือไม และรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาต้ังแตเริ่มรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น เงินให
กูยืมแตละรายจะถูกจัดกลุมโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติตาง ๆ เชน ประสบการณการเก็บเงินในอดีต การปฏิบัติผิด
สัญญาของลูกหนี้ในอดีต การวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต การคาดการณเกี่ยวกับการ
ชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชกอน 1 มกราคม 2563 
การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การมูลคาผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญาของลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติตาง ๆ เชน 
ประสบการณการเก็บเงินในอดีต การปฏิบัติผิดสัญญาของลูกหนี้ในอดีต การวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ ผลเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจริงในอดีต การคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น 
เปนตน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะถูกบันทึกเพ่ิมเติมเมื่อมีขอบงชี้วาลูกหนี้ไมมีความสามารถในการจายชําระหนี้ใหกับ
กลุมบริษัท 

  



สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตอยางใดจะต่ํากวา มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการ
ประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนโดยประมาณในการขาย 

 
สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ี            
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  
 
บริษัทต้ังประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขายท่ียึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ณ วันส้ินป ดวยอัตรารอยละ 30
ของราคาทุน 
 
เงินลงทุน 
เงินลงทุนในลูกหนี้ 
เงินลงทุนในลูกหนี้ เปนเงินลงทุนซึ่งกลุมบริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการ
สินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพ่ือดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว            
กลุมบริษัทไมมีสิทธิไลเบ้ียจากผูขายหนี้ในกรณีท่ีกลุมบริษัทเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงใน
ราคาทุนท่ีจายซื้อสุทธิจากจํานวนท่ีตัดเปนตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) กลุมบริษัทจะบันทึกคาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบวา ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชี 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการ
ลงทุนในกิจการท่ีบริษัทถือหุนท้ังหมด ภายใตการควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท กรณีท่ีมีขอบงชี้วาเงินลงทุน
ดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน และจะรับรูรายได
เงินปนผลเมื่อมีการประกาศจายจากบริษัทยอย 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึก         
ในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด           
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจาก
การตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ              
เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

  



ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
 
ราคาทุนท่ีใชรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสราง
เอง รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยนั้น
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของ
สินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด
จากการซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท้ังนี้ การซื้อ
ซอฟแวรท่ีเปนสวนควบของอุปกรณซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากซอฟแวรนั้นใหถือวา ซอฟแวรดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของตนทุนของอุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีสาระสําคัญและมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน 
บันทึกบัญชีแยกจากกันแตละสวนประกอบ 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีเกิดจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเปนรายไดอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 
 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 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 และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
สินทรัพยสิทธิการใช 
ตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.4.2 กลุมบริษัทเลือกแนวทางการบัญชีสําหรับมาตรการวิธีผอน
ปรนชั่วคราวสําหรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาปฏิบัติใชครั้งแรก ซึ่งขอมูลทางการเงินท่ี
แสดงเปรียบเทียบไมไดมีการปรับปรุงใหม ดังนั้น ขอมูลเปรียบเทียบยังคงถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2563 
สัญญาเชา - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีเริ่มตนตามสัญญา และเมื่อกลุมบริษัทสามารถ
เขาถึงสินทรัพยตามสัญญาเชา สินทรัพยสิทธิการใชจะรับรูดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวยจํานวนท่ีรับรูเริ่มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้น ประมาณการตนทุนในการปรับสภาพสินทรัพยและคาเชาจายท่ี
ไดชําระกอนเริ่ม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจท่ีไดรับตามสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยสิทธิการใชตามวิธีเสนตรงตามอายุท่ีส้ันกวาระหวางอายุสินทรัพยและระยะเวลา
การเชา รวมถึงประเมินการดอยคาของสินทรัพยสิทธิการใชเมื่อมีตัวบงชี้ 
 
ณ วันท่ีเริ่มตนสัญญา กลุมบริษัทรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชา 
กลุมบริษัทจะคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไมสามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได กลุมบริษัทจะคิด
ลดดวยอัตราการกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชา 
 
คาเชาท่ีรวมในมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงท่ี (รวมถึงการจายชําระคงที่โดยเนื้อหา) คาเชาผัน
แปรที่อางอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลคาท่ีคาดวาจะตองจายจากการรับประกันมูลคาคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซื้อหาก
มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมบริษัทจะใชสิทธิ 
 
ภายหลังการวัดมูลคาเริ่มแรก หนี้สินตามสัญญาเชาจะลดลงจากการจายชําระ และเพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียจาย เรื่อง
ดังกลาวเปนการวัดมูลคาเพ่ือสะทอนการประเมินใหม หรือ การปรับเปล่ียน หรือ มีการเปล่ียนแปลงคาเชาคงท่ีอยางมี
สาระสําคัญ เมื่อหนี้สินตามสัญญาเชาถูกวัดมูลคาใหมจะสงผลใหตองปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชเชนเดียวกัน และถา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยแลวผูเชาตองรับรูจํานวนท่ีเหลือของการวัดมูลคาใหม
ในกําไรหรือขาดทุน 
 
คาเชาท่ีจายตามสัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาสินทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่าจะรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง สัญญาเชา
ระยะส้ันคือสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชานอยกวาหรือเทากับ 12 เดือน สินทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่าประกอบดวย สัญญาเชา
อุปกรณสํานักงานขนาดเล็ก 

  



สัญญาเชา - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
นโยบายการบัญชีภายใต TFRS 16 “สัญญาเชา” ในกรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา ไมมีการเปล่ียนแปลงจากปกอน 
 
เมื่อกลุมบริษัทเปนผูใหเชากลุมบริษัท จะพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาไดโอนอํานาจควบคุมในสินทรัพยและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยอางอิงไปใหแกผูเชาหรือไม หากมี สัญญา
เชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุน หากไมมี สัญญาเชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ี
จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้ท่ียังไมไดคิดลดกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรูเปน
รายไดทางการเงินโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีรวมอยูในการวัด
มูลคาลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทรับรูคาเชาท่ีไดรับจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดคาเชาดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา และแสดง
เปนสวนหนึ่งของรายไดอ่ืน ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการไดมาซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานจะรวมเปนมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยท่ีใหเชา และรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายได
คาเชา คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดรับ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชกอน 1 มกราคม 2563 
สัญญาเชา - กรณีท่ีบริษัทเปนผูเชา 
การเชาอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของท้ังหมดไดโอนใหบริษัทแลวเปนสัญญา
เชาการเงิน กลุมบริษัทจะบันทึกมูลคาของสินทรัพยเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ีเชาหรือ
มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะ
แบงเปนสวนของหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพ่ือใหจํานวนเงินท่ีตองจายในแตละงวดมีจํานวนคงท่ี คาเชาซึ่งตอง
จายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน สวนดอกเบ้ียจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน จะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุ
ของการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น  
 
การเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอด
อายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตองจายให
ผูใหเชา จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 
 
สัญญาเชา - กรณีท่ีบริษัทเปนผูใหเชา 
สินทรัพยท่ีใหเชาภายใตเง่ือนไขสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนสินทรัพยภายใตหัวขอ “อสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การลงทุน” ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยดังกลาวตามอายุการใชงานโดยประมาณ        
ในหลักการเดียวกบัสินทรัพยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชา 

  



อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ท่ีดินท่ีไมไดมีไวใชงานโดยบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน ซึ่งรวมตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาตอมาดวยราคาทุนหักคา
เผื่อการดอยคา (ถามี) 
 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ีย           
จะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน           
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอน
กําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 
 
ผลประโยชนของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ี
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานคํานวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงไวภายใตกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
การวัดมูลคายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทในหลายหัวขอ กําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรม ท้ังสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน 
 
ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได มูลคา
ยุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี้ 

  



• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง
หรือโดยออม สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 

• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดซึ่งนํามาใชกับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 
 
เครื่องมือทางการเงิน 
การรับรูรายการและการตัดรายการ 
กลุมบริษัทจะรับรูรายการสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อกิจการเปนคูสัญญาตามขอกําหนดของ
สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 
กลุมบริษัทจะตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยนั้นส้ินสุดลงหรือได
ถูกโอนไปและกลุมบริษัทไดโอนความเส่ียงและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับการเปนเจาของสินทรัพยออกไป 
 
การจัดประเภทและการวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินจะรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมบวกหรือหักดวยตนทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวของ
โดยตรงกับการไดมากซึ่งสินทรัพยนั้น สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) 
กลุมบริษัทจะรับรูตนทุนการทํารายการที่เกี่ยวของเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 
 
กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย         
ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) หรือดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) 
ตามเกณฑท้ังสองขอ ดังตอไปนี้  

ก. ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และ 
ข. ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 

 
กลุมบริษัทจัดประเภทรายไดและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยทางการเงินแสดงเปนกําไรหรือขาดทุนในตนทุน
ทางการเงิน รายไดทางการเงิน หรือ รายการทางการเงินอื่น ยกเวนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้       
ซึ่งแสดงเปนรายการแยกตางหาก 

 
การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 
สินทรัพยทางการเงินจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายเมื่อเขาเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

ก. กิจการถือครองสินทรัพยทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยทาง
การเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

ข. ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตน
และดอกเบี้ยจายจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว (SPPI)  

  



สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (FVTPL) 
สินทรัพยทางการเงินท่ีไมไดถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพ่ือขายสินทรัพยทางการเงิน ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้หากไมคํานึง
ตามโมเดลธุรกิจ สินทรัพยทางการเงินท่ีมีขอกําหนดตามสัญญาไมทําใหเกิดกระแสเงินสดซ่ึงเปนการจายเพียงเงินตน
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว (SPPI) จะตองวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
รวมถึงอนุพันธทางการเงินท้ังหมด 
 
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) 
สินทรัพยทางการเงินตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเขาเง่ือนไขท้ังสองขอ 
ดังตอไปนี้ 

ก. กลุมบริษัทถือครองสินทรัพยทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพ่ือขายสินทรัพยขายสินทรัพยทางการเงิน และ 

ข. ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตน 
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตน (SPPI) ในวันท่ีกําหนดไว 

 
กําไรหรือขาดทุนท่ีบันทึกอยูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (OCI) จะถูกจัดประเภทใหมเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย
ทางการเงิน 
 
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทไดพิจารณาดอยคาของสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัด
จําหนาย และวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI)  
 
กลุมบริษัทใชวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการรับรูการดอยคาของสินทรพัยท่ีไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญและสินทรัพยตามสัญญา ตามประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย
ดังกลาวตั้งแตวันท่ีกลุมกิจการเร่ิมรับรู และวิธีการท่ัวไป (General approach) สําหรับสินทรัพยทางการเงินอื่นท่ีมี
องคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญในการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให
พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน หรือตลอดอายุสินทรัพย ขึ้นอยูกับวามีการเพ่ิมขึ้นของความ
เส่ียงดานเครดิตอยางมีนัยสําคัญหรือไม และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาต้ังแตเริ่มรับรูสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาว 
 
ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ผูบริหารไดจัดกลุมตามประเภทของลูกหนี้ และพิจารณา
ความเส่ียงดานเครดิตท่ีมีลักษณะรวมกัน อัตราผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจาย
ชําระในอดีต ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปจจัยภายนอก รวมท้ังขอมูลและปจจัยในอนาคตท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจายชําระของลูกหนี้  
 
กลุมบริษัทประเมินความเส่ียงดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน วามีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญหรือไม 
 
กลุมบริษัทพิจารณาและรับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงประสบการณในอดีตรวมกับการ
คาดการณในอนาคต โดยผลขาดทุนดานเครดิตท่ีรับรูเกิดจากประมาณการความนาจะเปนของผลขาดทุนดานเครดิต
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก โดยจํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเมื่อแรกเร่ิมของสัญญา 



 
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการแยกตางหาก 
 
การจัดประเภทและการวัดมูลคาเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน 
กลุมบริษัทจะจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุมบริษัทเปนผูออกเปนหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดย
พิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาท่ีตองสงมอบสินทรัพยทางการเงินใหกับบุคคลหรือกิจการอื่น 
 
หนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทไดรวมถึงเงินกูยืม เจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืน 
 
กลุมบริษัทวัดมูลคาเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมและปรับปรุงดวยตนทุนการทํารายการซ่ึง
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น 
 
การวัดมูลคาภายหลังของหน้ีสินทางการเงิน 
หนี้สินทางการเงินถูกวัดมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย โดยคํานวณดอกเบ้ียจายท่ีเกี่ยวของโดยใชวิธี
อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงและบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  
 
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยาง
สมเหตุสมผล 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
บริษัทจะบันทึกเงินรับท่ีเกินกวามูลคาท่ีจดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุนใน
การออกหุนและผลประโยชนทางภาษีท่ีเกี่ยวของ  
 
การจายเงินปนผล 
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท               
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
 
ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของ          
ผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  



ภาษีเงินไดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกตางชั่วคราวท่ีคาดวาจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ 
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผู
ถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางป  
 
การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและ                  
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนท่ีไดประมาณ
การไว 
 
ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหน้ีสินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
เปนภาระผูกพันท่ีคอนขางแนนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนท่ีตองชดใชดังกลาวสามารถ
ประมาณไดอยางสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะ
ไดรับคืนแนนอน 
 

 
  



4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การดอยคาของลูกหนี้การคาและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 

 
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา เพ่ือใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้การคาและ
สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาอันเกิดมาจากการไมสามารถเก็บเงินจากลูกคาได คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น
เปนการประเมินผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ผูบริหารไดจัดกลุมตามประเภทของลูกหนี้ และ
พิจารณาความเส่ียงดานเครดิตท่ีมีลักษณะรวมกัน อัตราผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น
พิจารณาจากลักษณะการจายชําระในอดีต ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปจจัย
ภายนอก รวมท้ังขอมูลและปจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอการจายชําระของลูกหนี้ ซึ่งพิจารณา          
ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

4.1.2 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ โดยจะ
ทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการประมาณการ          
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 
 

4.1.3 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 
กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว
ลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของฝายบริหาร 
 

4.1.4 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 
กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยเพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของฝายบริหาร 

  



4.1.5 สัญญาเชา 
 
การกําหนดอายุสัญญาเชา 
กลุมบริษัทกําหนดอายุสัญญาเชาก็ตอเมื่อสัญญาเชานั้นมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีระยะเวลา
การเชาจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก โดยกลุมบริษัทพิจารณาจากขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดท่ีทําใหเกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเชา ในการใชสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเชาหรือไมใช
สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทจะปรับปรุงอายุสัญญา เมื่อมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไมไดของสัญญาเชา โดย
อาจจะเกิดจากกลุมบริษัทใช (หรือไมใช) สิทธิ หรือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการใช (หรือไมใชสิทธิ) 
การประเมินความแนนอนอยางสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณท่ีมีนัยสําคัญหรือการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการประเมินอายุสัญญาเชาและอยูภายใต
การควบคุมของกลุมกิจการ 
 
การกําหนดอัตราการคิดลดของหน้ีสินตามสัญญาเชา 
กลุมบริษัทประเมินอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชา โดยใชขอมูลท่ีการจัดหาเงินทุนจากบุคคลท่ี
สามของแตละกิจการท่ีเปนผูเชาและปรับปรุงขอมูลท่ีไดรับใหสะทอนกับการเปล่ียนแปลงในปจจัย
ทางดานการเงินของผูเชาหากเปนไปได 
 

4.1.6 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมของ
เงินเดือนท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตรในการ
กําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูลตารางอัตรามรณะท่ีเปดเผยท่ัวไปในประเทศ อยางไรก็ตาม
ผลประโยชนหลังการเลิกจางงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
 

4.1.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือ
ความไมแนนอนของกฎหมายภาษีอากร 
 

  



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

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562  2563  2562 
   
เงินสด 1,028  1,027  1,028  1,027 
เงินฝากระหวางทาง 19,091  23,340  19,091  23,340 
เงินฝากออมทรัพย 312,535  13,495 312,524 13,458 
เงินฝากกระแสรายวัน 6,330  5,317 6,330 5,317 

รวม 338,984  43,179 338,973 43,142 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 - 0.25 ตอป (31 ธันวาคม 2562 : 
รอยละ 0.10 - 0.38 ตอป) 
 

6. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
         
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,377,740 1,459,663 1,926,879 2,115,969 1,556 597 3,306,175 3,576,229 
หัก  ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปน

รายได (333,962) (370,232) (328,037) (362,698) (47) (24) (662,046) (732,954) 
คงเหลือ 1,043,778 1,089,431 1,598,842 1,753,271 1,509 573 2,644,129 2,843,275 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (57,307) (67,321) (30,201) (49,802) (7) (16) (87,515) (117,139) 

สุทธิ 986,471 1,022,110 1,568,641 1,703,469 1,502 557 2,556,614 2,726,136 

 
  



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได) และ            
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
อัตรารอยละของคาเผ่ือ 

หนี้สงสัยจะสูญ 
คาเผ่ือผลขาดทุนจาการ

ดอยคา 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ- 

สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ      
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,531,786 1,662,755 0.33 1 5,071 16,671 1,526,715 1,646,084 
คางชําระ       

1 - 3 งวด 966,868 1,003,723 1.35-2.45 2 17,306 20,074 949,562 983,649 
4 งวด 47,682 70,853 9.18 20 4,377 14,171 43,305 56,682 
5 - 6 งวด 40,452 44,268 21.95-36.48 25 10,991 11,067 29,461 33,201 
7 - 8 งวด 16,969 17,684 52.80-68.89 75 10,189 13,263 6,780 4,421 
9 งวด 4,882       8,393 83.79    75 4,091  6,294 791       2,099 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป 35,490 35,599 100 100 35,490 35,599        -        - 

รวม 2,644,129 2,843,275   87,515 117,139 2,556,614 2,726,136 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด 
และบริษัทยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 47.68 ลานบาท (31 ธันวาคม 2562 : 70.85 ลานบาท) 
 
รายการเคล่ือนไหวของคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี                 
31 ธันวาคม 2563 มีดังตอไปนี้ 
 
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - กอนปรับปรุง  117,139 
ผลกระทบของการนํามาตรฐานใหมมาใชเปนครัง้แรก  (22,327) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง  94,812 
เพ่ิมขึ้นในระหวางป  45,200 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป  (52,497) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  87,515 
 
  



7. ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกคาท่ัวไป - สุทธิ 
  
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2563 2562 
     
คาเบ้ียปรับคางรับ  54,367  50,404 
ดอกเบ้ียคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น  43,249  32,204 
คาเบ้ียประกันภัยคางรับ  1,266  1,689 
อ่ืนๆ  9,080  1,957 
รวม  107,962  86,254 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (38,497)  (21,924) 
สุทธิ  69,465  64,330 
 

8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกัน 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 6.50 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป 

 
รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562      
มีดังนี้ 



 
     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562  2563  2562 
        
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ        

ดอกเบ้ียรับ 25.40  2.31  25.40  2.31
คาใชจายอ่ืน 0.57  1.35  0.57  1.35
ตนทุนทางการเงิน     -  1.18     -  1.18
      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบ้ียรับ     -      - 6.93  7.68

     รายไดอ่ืน     -      -  0.18  0.18
       
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน       

คาใชจายอ่ืน 0.06  0.05  0.06  0.05
      

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ     
ผลประโยชนระยะส้ัน 14.30  15.61  14.30  15.61
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.41  0.39  0.41  0.39

รวม 14.71  16.00  14.71  16.00
 
ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563  2562  2563  2562 
        
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ        

บริษัทยอย     -     -  998  815
    
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของและดอกเบี้ยคางรับ 

บริษัทใหญ 464,568 215,862  464,568  215,862
บริษัทยอย       -       -  55,624  123,488

รวม 464,568 215,862  520,192  339,350
    
    
เจาหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ    

บริษัทใหญ 43 40  43  40
    



     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563  2562  2563  2562 
        
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ    
   คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,844 4,435  4,844  4,435
โบนัสคางจาย         - 563          -  563

รวม 4,844 4,998  4,844  4,998
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม 

2563 
      
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัทใหญ      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 215,000  614,000  (369,200)  459,800 
ดอกเบ้ียคางรับ 862  25,397  (21,491)  4,768 

รวม 215,862  639,397  (390,691)  464,568 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม

2563 
     
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ     

บริษัทใหญ     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 215,000  614,000  (369,200)  459,800 
ดอกเบ้ียคางรับ 862  25,397  (21,491)  4,768 

 บริษัทยอย        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 118,750  210  (64,040)  54,920 
ดอกเบ้ียคางรับ 4,738  6,926  (10,960)  704 

รวม 339,350  646,533  (465,691)  520,192 
 

9. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 



   
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 304,982  243,289 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (7,086)  (4,783) 
คงเหลือ 297,896  238,506 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (221,381)  (207,361) 
สุทธิ 76,515  31,145 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม 

2563 

เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 243,289 276,253 (214,560)  304,982 
 
ในระหวางป 2563 บริษัทไดรับโอนท่ีดินจากลูกหนี้จํานวน 4 แปลง เพ่ือชําระหนี้เงินใหกูยืมจํานวน 7.42 ลานบาท 
โดยมีสัญญาท่ีตกลงรวมกัน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 17 
 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 - 24 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้ 
 

 (หนวย : ลานบาท)  
 เงินตน   
 งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

 2563 2562 หลักประกัน 

1) 159.03 137.83 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง และ
โฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบริษัท 

2) 75.82 32.84 ค้ําประกันโดยบุคคล 
3)       - 2.59 โอนสิทธิการเชาพ้ืนท่ีอาคาร 3 ชั้น 
4) 22.98 21.94 ค้ําประกันโดยสินเชื่อแฟคตอริ่ง 
5) 40.00 40.87 เช็คลงวันท่ีลวงหนา 
6) 7.15 7.22 ค้ําประกันรวม 
 304.98 243.29  

10. สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 
 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
  2563  2562 
     



ยานพาหนะ 43,220  64,802 
หัก คาเผื่อการดอยคาของยานพาหนะ (12,966)  (22,681) 
สุทธิ 30,254  42,121 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยรอการขายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม

2563 
        
ยานพาหนะ 64,802 210,353 (231,935)  43,220 
คาเผื่อการดอยมูลคาของยานพาหนะ (22,681) (71,462) 81,177  (12,966) 
สุทธิ 42,121 138,891 (150,758)  30,254 
 

11. เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท ซึ่งมีขอจํากัด              
ในการใชเนื่องจากติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา (31 ธันวาคม 2562 : 0.11 ลานบาท) 
 

12. เงินลงทุนในลูกหน้ี - สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        
ลูกหนี้เชาซื้อ 362  2,483  367  5,106 
ลูกหนี้ท่ีมีหลักประกัน 1  114,796  1  114,796 
รวม 363  117,279  368  119,902 
หัก คาเผื่อการดอยคา 

เงินลงทุนในลูกหนี้   (2,050)    (1,911) 
สุทธิ   115,229    117,991 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        
ลูกหนี้เชาซื้อ 362  2,483  367  5,106 
หัก คาเผื่อการดอยคา 

เงินลงทุนในลูกหนี้   (2,050)    (1,911) 



สุทธิ   433    3,195 
 
ในระหวางป 2559 บริษัทยอยไดรับโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํานวนเงินรวม 180 ลานบาท ซึ่งมีท่ีดินวางเปลา
จํานวน 3 แปลงเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระให
ตีราคาท่ีดินดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยคิดเปนมูลคา 506.40 ลานบาท โดยในระหวางป 
2562 บริษัทยอยไดรับชําระเงินบางสวนจากลูกหนี้ดังกลาว จํานวน 65.20 ลานบาท และไดย่ืนฟองบังคับจํานองโฉนด
ท่ีดินดังกลาวตอศาลแพง ในวงเงินจํานองค้ําประกัน 120 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป เปนเวลา   
5 ป หรือคิดเปนดอกเบ้ีย 114 ลานบาท รวมเปนเงินฟองบังคับจํานอง 234 ลานบาท ปจจุบันคดีอยูระหวางการ
พิจารณาของศาลชั้นตน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยเชื่อวามูลคาทรัพยสินท่ีค้ําประกันสูงกวาเงินใหสินเชื่อ จึงไมไดต้ัง
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา 
 
ในระหวางป มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้ 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม  

2563 

สัดสวนท่ี 
ลดลงจากการ 
รับชําระเงิน 

คาเผื่อการ 
ดอยคา 
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

31 ธันวาคม
2563 

     
ราคาทุนท่ีจายซื้อ 119,902 (2,623)      - 117,279 
คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้ (1,911)      - (139) (2,050) 
สุทธิ 117,991 (2,623) (139) 115,229 

 
  



13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

ทุนชําระแลว 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) วิธีราคาทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด          

(บริหารจัดการทรัพยสินท่ีไดรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน) 100,000 25,000 99.99 99.99 100,000 25,000 

 
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 ของบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด (“บริษัทยอย”) เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 
2563 มีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 7.5 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนเงิน                 
75 ลานบาท และจัดสรรใหแกบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ท้ังนี้ไดดําเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียน
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

 
14. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

 
      (หนวย : พันบาท)

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตง 
ติดต้ังและอุปกรณ

สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
      
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 76,336 26,542 18,693 24,225 145,796
ซื้อเพ่ิม         - 162 781 959 1,902
จําหนาย/ ตัดจําหนาย         - (282) (363) (898) (1,543)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 76,336 26,422 19,111 24,286 146,155
ซื้อเพ่ิม          - 27 343         - 370
จําหนาย/ ตัดจําหนาย         - (243) (163)         - (406)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 76,336 26,206 19,291 24,286 146,119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
คาเสื่อมราคาสะสม   



      (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตง 
ติดต้ังและอุปกรณ

สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562         - 16,797 16,316 8,192 41,305
คาเส่ือมราคาสําหรับป        - 1,160 1,091 2,378 4,629
คาเส่ือมราคาสะสมสวนที่
จําหนาย/ ตัดจําหนาย           - (270) (344) (539) (1,153)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562        - 17,687 17,063 10,031 44,781
คาเส่ือมราคาสําหรับป         - 1,070 764 2,316 4,150
คาเส่ือมราคาสะสมสวนที่
จําหนาย/ ตัดจําหนาย           - (242) (162)         - (404)

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563         - 18,515 17,665 12,347 48,527
  

มูลคาสุทธิตามบัญช ี   
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 76,336 8,735 2,048 14,255 101,374

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 76,336 7,691 1,626 11,939 97,592
   
คาเสื่อมราคาป 2562   

- คาใชจายในการบริหาร   4,629
   
คาเสื่อมราคาป 2563   

- คาใชจายในการบริหาร   4,150
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคาแลว 
แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 28.15 ลานบาท (31 ธันวาคม 2562 : 25.21 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 83.86 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 19 และ 22 (31 ธันวาคม 
2562 : 46.03 ลานบาท) 

  



15. สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 อาคาร 
ราคาทุน  
1 มกราคม 2563 - กอนปรับปรุง - 
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16  7,565 
1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 7,565 
เพ่ิมขึ้น - 
31 ธันวาคม 2563 7,565 
  
คาเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2563 - กอนปรับปรุง - 
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 - 
1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง - 
คาเส่ือมราคาสําหรับป (2,502) 
31 ธันวาคม 2563  (2,502) 
 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2563 5,063 
  
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2563  
คาใชจายในการบริหาร 2,502 
 

16. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทไดแกท่ีดินและที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิได
ระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุน 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
    

ราคาทุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 36,168  45,228 
รับโอนสินทรัพยระหวางป 49,575                 - 
จําหนายระหวางป (2,000)  (9,060) 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 83,743  36,168 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา 137.52 ลานบาท และ 
61.52 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระซ่ึงมีประสบการณและคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 



 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 73.58 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 19 และ 22 (31 ธันวาคม 
2562 : 14.00 ลานบาท) 
 

17. สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
    
ราคาทุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 49,575  49,575 
รับโอนจากลูกหนี้เพ่ือชําระหนี้ระหวางป 8,507                 - 
โอนเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนระหวางป (49,575)                - 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8,507  49,575 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีท่ีดินท่ีไดรับโอนจากลูกหนี้เงินใหกูยืมรายหนึ่งเพ่ือชําระหนี้ จํานวน 7.42 ลานบาท 
โดยมีขอตกลงใหสิทธิลูกหนี้ซื้อคืนดวยมูลคาตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน เปนเงิน 8.51 ลานบาท ในระยะเวลา 1 ป 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9  
 
ในระหวางป 2563 บริษัทไดโอนสินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขายเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 49.58 
ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้ไมไดมาใชสิทธิซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

18. ภาษีเงินได 
 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 55,774  56,726 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี                    -  (345) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 55,774  56,381 
 

  



การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกใน  

 
1 มกราคม 2563
- หลังปรับปรุง 

กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม 
2563 

    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 38,539 1,247        -  39,786
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับลูกหนี้อ่ืน 4,297 3,403        -  7,700
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน  956 460        -  1,416
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ 382 28        -  410
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  4,536 (1,943)        -  2,593
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ 

ผลประโยชนพนักงาน 3,461 408        -  3,869
รวม 52,171 3,603        -  55,774
      
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี      
จากผลตางคาเสื่อมราคาทางภาษีกับทางบัญชี (345) 345        -        - 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกใน  

 
1 มกราคม 

2562 
กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม 
2562 

    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 40,234 2,772       -  43,006
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับลูกหนี้อ่ืน 3,963 422       -  4,385
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน  517 439       -  956
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ 1,570 (1,188)       -  382
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  2,540 1,996       -  4,536
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ 

ผลประโยชนพนักงาน 6,074 (1,600)  (1,013)  3,461
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรบัเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (17) 17       -       - 
รวม 54,881 2,858   (1,013)  56,726
      
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี       
จากผลตางคาเสื่อมราคาทางภาษีกับทางบัญชี (245) (100)       -  (345)
 

  



คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน   
สําหรับปปจจุบัน 30,114  31,439 
    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว    (3,948)  (2,758) 
    
รวมภาษีเงินได 26,166  28,681 

 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 

 
กอน 

ภาษีเงินได
คาใชจาย
ภาษีเงินได

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได  

กอน 
ภาษีเงินได  

คาใชจาย
ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได

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

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

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
 

     (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562  2563 2562 
       
กําไรกอนภาษีเงินได 124,837  127,591  132,182  137,657 
อัตราภาษีรอยละ 20  20  20  20 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 24,967  25,518  26,436  27,531 
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจายตามประมวล

รัษฎากร  (356)  (206)  (356)  (206) 
จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม 431  611  431  611 
รายการปรับปรุงสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่รับรู  

ในปกอน (345)  745  (345)  745 
จํานวนภาษีของผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรู 
     เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดการตัดบัญชี 1,469  2,013         -         - 
ภาษีเงินได 26,166  28,681  26,166  28,681 
อัตราภาษีที่แทจริง (รอยละ)  20.96  22.48  19.79  20.84 



สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้   
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563  2562 2563  2562
     
ขาดทุนสะสมทางภาษีไมเกิน 5 ป 41,720 34,375        -        - 

 
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2563 2562 
     
เงินเบิกเกินบัญชี                       -  19,878 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 340,000  20,000 
รวม 340,000  39,878 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
 2563  2562 
เงินเบิกเกินบัญชี    
วงเงิน (หนวย : ลานบาท) 20  20 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR   MOR - 0.5 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 15  18 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน    
วงเงิน (หนวย : ลานบาท) 405  20 
อัตราดอกเบี้ย MLR - 0.85, MMR  MLR - 1.25 

 
วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดทะเบียนจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัทใหญ ตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และ 16 

  



20. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563 2562 2563 2562
        

เจาหนี้การคา 25,599 28,779 25,599  28,779
โบนัสคางจาย         - 6,107          -  6,107
คาเบ้ียประกันภยัคางจาย 6,069 8,357 6,069  8,357
ดอกเบ้ียคางจาย 12,757 11,266 12,757  11,266
คาใชจายคางจาย 10,882 9,365 10,782  9,265
เจาหนี้อื่น 12,611 12,643 12,611  12,643

รวม 67,918 76,517 67,818  76,417
 
21. หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิ 

 
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

(หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 
  

หนี้สินตามสัญญาเชา 5,686
หัก ดอกผลเชาซือ้รอตัดบัญชี (433)
 5,253
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,357)
สุทธ ิ 2,896
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชา โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีตองจายชําระดังนี้ 
 

                                                   (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 

 เงินตน  
ดอกเบ้ียจาย 
รอตัดบัญชี  สุทธ ิ

      

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,605 (248)  2,357
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 3,081 (185)  2,896
รวม 5,686 (433)  5,253
 

  



ในระหวางป 2563 กลุมบริษัทรับรูตนทุนทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับหนี้สินสัญญาเชาจํานวน 0.38 ลานบาท 
 
การชําระคาเชาท่ีไมไดรับรูเปนหนี้สินตามสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทเลือกไมรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาระยะส้ัน (สัญญาเชาท่ีมีระยะเวลาสัญญาไมเกิน             
12 เดือน) และ/หรือ สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาตํ่า การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดังกลาวถือเปนคาใชจายแบบวิธี
เสนตรง นอกจากนี้คาเชาผันแปรไมไดรับอนุญาตใหรับรูเปนหนี้สินตามสัญญาเชาและจะบันทึกเปนคาใชจาย           
เมื่อเกิดขึ้น 
 
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินท่ีไมไดรวมอยูในการวัดมูลคาตามหนี้สินสัญญาเชามีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
 2563 
  
สัญญาเชาระยะส้ัน 611
สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาตํ่า 623
รวม 1,234
 

22. เงินกูยืมระยะยาว 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 2562 
    
เงินกูยืมระยะยาว 553,161  30,813 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (138,668)  (12,809) 
สุทธิ 414,493  18,004 
 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวในระหวางป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 2562 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  30,813  42,904 
บวก กูเพ่ิม 596,000  - 
หัก   จายคืนเงินกู (73,652)    (12,091) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 553,161  30,813 
 
เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 



 
 ลานบาท  
 งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะ 
ของบริษัท 

 

 2563 2562 อัตราดอกเบ้ีย (รอยละ) การชําระคืนเงินกู 
บริษัท  
วงเงิน 40 ลานบาท - 

 
 

9.44 อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ    
รอยละ 0.50 ตอป 

ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียทุกเดือนไมนอยกวา
เดือนละ 610,000 บาท ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564 
 

วงเงิน 30 ลานบาท - 
 

 

21.37 อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ    
รอยละ 1.50 ตอป 

ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียทุกเดือนไมนอยกวา
เดือนละ 570,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2566 
 

วงเงิน 340 ลานบาท 297.16 -
 

 

อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ    
รอยละ 0.85 ตอป 

สัญญาเงินกูมีเงื่อนไขการเบิกรับเงินเปนรอบ 
โดยบริษัทเบิกรับเงินกูทั้งหมด 7 รอบ รอบละ 
40 - 50 ลานบาท โดยชําระเงินตนของการเบิก
แตละรอบพรอมดอกเบ้ีย ไมนอยกวาเดือนละ 
0.92 ลานบาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 
 

วงเงิน 256 ลานบาท 256.00 
 
 

-
 
 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 
2.00 ตอป 

ชําระคืนงวดที่ 1 - 12 เฉพาะดอกเบ้ียทุกส้ิน
เดือน งวดที่ 13 - 23 ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ีย
ไมนอยกวาเดือนละ 22 ลานบาทตอเดือน งวดที่ 
24 (สุดทาย) ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียที่เหลือ
ทั้งจํานวน 

รวม 553.16 30.81 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
        ภายในหนึ่งป 

 
(138.67) (12.81) 

สุทธิ 414.49 18.00 

 
บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เงินกูยืมดังกลาว               
ค้ําประกันโดยการจดทะเบียนจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัทใหญ ตามหมายเหตุขอ 14 และ 16 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแบบไมเจาะจงลูกหนี้แหงสิทธิ และสินทรัพยรอการขาย ประเภทรถยนต รถกระบะ รถบรรทุก 
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทุกรายท่ีมีอยูแลวในปจจุบันหรือท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนา ในจํานวนที่ไมเกินวงเงินกูตอ
เดือน 
 

  



23. หุนกู 
 
31 ธันวาคม 2563  
 (หนวย : พันบาท)
  วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
  (รอยละตอป) 
1 2 ป  13 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2564 5.75 697,026
2 1 ป 6 เดือน 7 ตุลาคม 2563 7 เมษายน 2565 6.50 445,626 

รวม  1,142,652
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (697,026) 
หุนกู - สุทธิ 445,626 

 
31 ธันวาคม 2562  
 (หนวย : พันบาท)
  วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 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 

 
รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังตอไปนี้ 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,618,539  1,627,207
ออกจําหนายหุนกู 450,000  1,470,000
ไถถอนคืนระหวางป (930,000)  (1,470,000)
คาใชจายในการออกหุนกู (5,344)  (14,880)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 9,457  6,212
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,142,652  1,618,539
 

  



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

24. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563  2562  2563 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม       

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 134  10,230 134 10,230 
    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 16,153  16,420 16,153 16,420 
ตนทุนบริการในอดีต       -  2,590       - 2,590 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,566  2,585 1,566 2,585 
ตนทุนทางการเงิน 476  551 476 551 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีรับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของผูถือหุน       - 
 
 (5,069)       - (5,069) 

จายผลประโยชนพนักงาน       -  (10,001)       - (10,001) 
จัดประเภทผลประโยชนพนักงานคางจาย (134)  (1,019) (134) (1,019) 
รวม 18,195  16,287 18,195 16,287 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (370)  (134) (370) (134) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 17,825  16,153 17,825 16,153 
ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนท้ังหมด 18,195  16,287 18,195 16,287 
 
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 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
เพ่ิมขึ้น  

รอยละ 0.5 
ลดลง  

รอยละ 0.5 
อัตราคิดลด   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (604) 640 
   
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 793 (754) 
   
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (850) 904 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท)

    
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  
ภายใน 1 ป    370
ระหวาง 2 - 5 ป    9,744
ระหวาง 6 - 10 ป    14,717
ระหวาง 11 - 15 ป    4,169

รวม    29,000
 
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
งบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  



25. ทุนเรือนหุน 
 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน 
โดยการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 266,198,109.50 บาท จากเดิม 798,596,741 บาท เปน 532,398,631.50 บาท         
โดยการลดหุนสามัญจํานวน 532,396,219 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
จํานวนหุนสามัญ 

(หุน) 

ทุนเรือนหุนท่ีออกและ 
รับชําระเต็มมูลคาแลว 

(พันบาท) 
สวนเกินมูลคาหุน 

 (พันบาท) 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 1,064,796,636 532,399 165,220
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ            627                  -                  2
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,064,797,263 532,399 165,222
 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มีผูใชใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 570 หนวย ในการซื้อหุนสามัญจํานวน 627 หุน บริษัท
ไดรับชําระคาหุน จํานวนเงินรวม 1,995 บาท และบริษัทบันทึกทุนเรือนหุนตามมูลคาท่ีตราไวจํานวน 313.50 บาท 
และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 1,681.50 บาท โดยวันท่ีใชสิทธิแปลงหุนครั้งสุดทายคือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท้ังหมดอีกจํานวน 483,978,710 หนวย ยังไมไดใชสิทธิและหมดอายุแลว 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไมมีการคํานวนกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทอาจตอง
ออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาการใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 
 

26. สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงิน    
ปนผลไมได  
 
ในป 2562 บริษัทไดบันทึกสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 1,681.50 บาท ตามหมายเหตุขอ 25 
 

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

  



28. เงินปนผลจาย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวาง
กาลเปนเงินสดจากกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาทตอหุน 
รวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 31.94 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงาน
ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2563 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 2.00 ลานบาท (2562 : 1.35 ลานบาท) 
 

30. รายไดอ่ืน 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562  2563 2562 
        
รายไดคาเบ้ียปรับ 18,698 19,209  18,698  19,209 
รายไดคาโอนทะเบียนรถ 9,990 11,823  9,990  11,823 
รายไดคานายหนาประกันภัย 14,401 12,136  14,401  12,136 
รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 7,948 9,759  7,948  9,759 
รายไดคาขนสงรถยึด 1,759 2,338  1,759  2,338 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา       - 180        -  180 
หนี้สูญรับคืน 10,049 8,521  10,049  8,521 
รายไดคาติดตามหนี้ 4,367 6,346  4,367  6,346 
อ่ืนๆ 30,168 17,039  30,348  17,219 

รวม 97,380 87,351  97,560  87,531 
  
  



31. คาใชจายตามลักษณะ 
 
    (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 2562  2563 2562 
   
เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนพนักงานอื่น 98,016 112,648  98,016  112,648
คาตอบแทนผูบริหาร 14,297 15,614  14,297  15,614
คานายหนา 32,654 37,474  32,654  37,474
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 71,066 49,168  71,066  49,168
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 1,920 2,945  1,920  2,945
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย        - 9,158        -  9,158
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยรอการขาย 71,463 78,763  71,463  78,763
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 9,457 6,212  9,457  6,212
คาบริการวิชาชีพ 2,519 2,881  2,289  2,651
คาซอมแซมรถยึด 2,797 2,818  2,797  2,818
คาเส่ือมราคา 6,652 4,629  6,652  4,629
คาสาธารณณูปโภค 6,822 7,377  6,822  7,377
คาเชาอาคารสํานักงาน 173 2,935  173  2,935
อ่ืนๆ 23,088 28,896  23,079  26,905
รวม 340,924 361,518  340,685  359,297

 
32. รายไดและขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

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



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลูกคารายใหญ  
บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเสี่ยงเรื่องที่จะเสียลูกคารายใหญ

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

 
ธุรกิจขายและใหเชาซื้อ

รถยนต ธุรกิจบริหารสินเชื่ออื่น รายไดอื่น 
การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจากภายนอก   

- ภาคเหนือ 114.53 124.39 0.07 0.07 0.31 0.32      -       - 114.91 124.78 
- ภาคกลาง 33.54 40.20 37.14 42.19 53.76 18.35 (7.11) (7.85) 117.33 92.89 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 171.32 193.94 0.13 0.12 2.50 0.46      -       - 173.95 194.52 
- ภาคตะวันออก 30.07 31.98 0.02 0.03 0.10 0.08      -       - 30.19 32.09 
- ภาคตะวันตก 32.90 35.37 0.04 0.02 0.10 0.09      -       - 33.04 35.48 
- ภาคใต 101.54 102.42 0.02 0.02 1.05 0.21        -        - 102.61 102.65 

รวม 483.90 528.30 37.42 42.45 57.82 19.51 (7.11) (7.85) 572.03 582.41 
   
รายไดแยกตามการรับรูรายได   
   ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 72.29 78.16      -      - 25.11 8.91       -       - 97.40 87.07 
   ตลอดชวงเวลาหนึ่ง 411.61 450.14 37.42 42.45 32.71 10.60 (7.11) (7.85) 474.63 495.34 

รวม 483.90 528.30 37.42 42.45 57.82 19.51 (7.11) (7.85) 572.03 582.41 
   
ตนทุนทางการเงิน  106.27 93.30 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  6.65 4.63 
   
กําไรกอนภาษีเงินได         124.84 127.59 
   
รวมสินทรัพย         4,128.27 3,694.93 



 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
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 2563 และ 2562 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม
 2563
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ท่ีแทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    -    - 312.53 26.45 338.98 0.05 - 0.25
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 986.47 1,570.14          -    - 2,556.61 17.31
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 459.80    -          -    - 459.80 6.50
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 221.38 76.51          -    - 297.89 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารท่ีมขีอจํากัดในการใช    - 0.11          -    - 0.11 0.70
 1,667.65 1,646.76 312.53 26.45 3,653.39  
       
หนี้สินทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงนิ 

   -    - 340.00    - 340.00 MOR, MMR, 
MLR - 0.85 

เงินกูยืมระยะยาว    - 256.00 297.16    - 553.16 2.00, MLR - 0.85
หุนกู 697.02 445.63           -     - 1,142.65 5.75 - 6.50 
 697.02 701.63 637.16     - 2,035.81  

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม
 2562
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ท่ีแทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    -    - 13.50 29.68 43.18 0.10 - 0.38
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,022.11 1,704.03        -    - 2,726.14 17.43
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 215.00    -      -    - 215.00 5.75 – 6.50
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 207.36 31.15        -    - 238.51 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารท่ีมขีอจํากัดในการใช    - 0.11        -    - 0.11 0.90
 1,444.47 1,735.29 13.50 29.68 3,222.94  
       
หนี้สินทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงนิ 

   -    - 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) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมีอัตรา  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   -   - 312.52 26.45 338.97 0.05 - 0.25
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 986.47 1,570.14         -       - 2,556.61 17.31
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 514.72   -         -       - 514.72 6.50
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 221.38 76.51         -       - 297.89 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช     - 0.11          -        - 0.11 0.70 
 1,722.57 1,646.76 312.52 26.45 3,708.30  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 

   -    - 340.00     - 340.00 MOR, MMR, 
MLR - 0.85 

เงินกูยืมระยะยาว    - 256.00 297.16     - 553.16 2.00, MLR - 0.85
หุนกู 697.02 445.63         -       - 1,142.65 5.75 - 6.50
 697.02 701.63 637.16        - 2,035.81  

      
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมีอัตรา  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   -   - 13.46 29.68 43.14 0.10 - 0.38
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 1,022.11 1,704.03         -      - 2,726.14 17.43
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 333.75   -         -      - 333.75 5.75 – 6.50
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 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  

 
  



 

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน            
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูมีอัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาด ฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 

34. การวัดมูลคายุติธรรม 
 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้ 
 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม     
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  115,229  115,229 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม    
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  433  433 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม     
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  117,991  117,991 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม    
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  3,195  3,195 

 
35. การปรับกระทบหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน 



 

 
การเปล่ียนแปลงตอหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้ 
  

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ัน
จากธนาคาร 

เงินกูยมื
ระยะสั้นจาก
บริษัทใหญ หุนกู 

เงินกูยมื 
ระยะยาว 

 
หนี้สินตาม
สัญญาเชา รวม 

   
1 มกราคม 2563 –  
    หลังปรับปรุง 39,878         - 1,618,539 30,813 

 
7,565 1,696,795 

  
รายการที่เกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:  
การจายคืน (137,692)        - (930,000) (73,652) (2,312) (1,143,656)
เงินสดรับ 437,814        - 450,000 596,000        - 1,483,814
คาใชจายในการออกหุนกู             -         - (5,344)       -        - (5,344)
ตัดจําหนาย             -         - 9,457       -        - 9,457
31 ธันวาคม 2563 340,000         - 1,142,652 553,161 5,253 2,041,066 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงนิกูยมืระยะ
ส้ันจากธนาคาร 

เงินกูยมืระยะ
ส้ันจากบริษัท

ใหญ หุนกู  
เงินกูยมื   
ระยะยาว  รวม 

     
1 มกราคม 2562 39,597 78,000 1,627,207  42,904  1,787,708
    
รายการที่เกิดข้ึนจากกระแสเงินสด: 
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
 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 


