
บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง 
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้าน
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(พรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,874 30,967         50,796 25,699 

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวท่ีถึงก าหนด 1,000 - 1,000 -                  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 407,665 330,662       412,527 330,662 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 9,861 1,166           9,861 1,166 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ืออ่ืน - สุทธิ 6 91,578 52,914         2,166 5,581 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,481 2,433           1,568 2,175 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - -                  15,150 20,177 

สินคา้คงเหลือ 127,619 94,168         115,131 94,168 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 3,238 2,071           3,224 2,038 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 717,316 514,381 611,423 481,666

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาว - 1,000 - 1,000 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 5 723,859 892,111 723,859 892,111 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6 14,956 14,812 - -                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - -                  67,499 67,499         

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 3,022 3,229 7,713 7,713           

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 16,101 19,693 12,196 15,378         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14,559 19,929 8,761 12,729         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,657 2,211 963 1,371           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14,242 8,712 13,789 8,417           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 628 340 628 325              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 789,024 962,037 835,408 1,006,543 

รวมสินทรัพย์ 1,506,340 1,476,418 1,446,831 1,488,209 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 110,000 72,457 70,000 72,457 

เจา้หน้ีอ่ืน 4 22,957 13,179 20,160 10,639 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 152,175 83,166         152,175 83,166         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 7,789 7,903 3,875 4,859 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 8 35,000 30,000 -                      34,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 8 33,000 150,000 33,000 150,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 8 3,528 3,407 3,528 3,407 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,360               1,785 1,490              1,785 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 8,132 6,794 8,414 6,746 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 374,941 368,691 292,642 367,059 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 402,657 335,715 402,657 335,715 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8 6,125 11,155 4,764              7,418 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน 8 7,314 9,903 7,314              9,903 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์

   พนกังาน 3,094 1,803 2,499              1,209 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 347 582 347                 820 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 419,537 359,158 417,581 355,065 

รวมหนีสิ้น 794,478 727,849 710,223 722,124 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 9, 12

   ทุนจดทะเบียน
      (หุ้นสามัญจ านวน 750,374,629 หุ้น มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น) 375,187 375,187 

      (หุ้นสามัญจ านวน 714,642,858 หุ้น มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น) 357,321 357,321 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

      (หุ้นสามัญจ านวน 750,374,357 หุ้น มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น) 375,187 -                  375,187 -                  

      (หุ้นสามัญจ านวน 714,642,503 หุ้น มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น) -                      357,321 -                      357,321 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 317,914 317,914 317,914 317,914 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 2,736 2,736 2,736 2,736 

(ขาดทุน) ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

       ทุนส ารองตามกฎหมาย 16,206 16,206 16,206 16,206 

   (ขาดทุนสะสม) ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (182) 54,391 24,565 71,908 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 711,861 748,568 736,608 766,085 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1                     1                  -                      -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 711,862 748,569 736,608 766,085 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,506,340 1,476,418 1,446,831 1,488,209 

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

 

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 46,355 66,356 50,605 66,356

รายไดท้างการเงินของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าซ้ือ 36,544 42,374 35,874 42,374

รายไดด้อกเบ้ียจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 490            228            490            228            

รายไดอ่ื้น 12,401 10,728 6,271 9,033

รวมรำยได้ 95,790 119,686 93,240 117,991

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 53,552        63,570        59,030        63,570        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6,512         8,335         933            5,577         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 30,149        25,631        25,872        23,884        

รวมค่ำใช้จ่ำย 90,213 97,536 85,835 93,031

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 5,577         22,150        7,405         24,960        

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ย

    ราคาทุนตดัจ าหน่ายและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (375)           (19,654)      (375)           (19,654)      

ตน้ทุนทางการเงิน (7,697)        (6,145)        (6,906)        (6,325)        

ผลก าไรและกลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต

   ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 9,913         (2,360)        10,185        (2,006)        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (68)             (96)             - -

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 7,350 (6,105) 10,309 (3,025)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (785)           (1,001)        (1,117)        (1,080)        

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 6,565 (7,106) 9,192 (4,105)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงินได้ - - - -

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด  6,565 (7,106) 9,192 (4,105)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,565 (7,106) 9,192 (4,105)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - -

6,565 (7,106) 9,192 (4,105)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,565 (7,106) 9,192 (4,105)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - -

6,565 (7,106) 9,192 (4,105)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.009         (0.009)        0.012         (0.005)        

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

 

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10 219,791 210,699 226,856 210,699

รายไดท้างการเงินของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่าซ้ือ 10 119,263 131,689 118,250 131,689

รายไดด้อกเบ้ียจากการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง 10 909            842            909            842            

รายไดอ่ื้น 4 33,764 24,259 20,405 23,110

รวมรำยได้ 373,727 367,489 366,420 366,340

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 222,234      201,266      234,651      201,266      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4 25,244        25,816        13,813        19,174        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 95,996        73,026        83,243        68,447        

รวมค่ำใช้จ่ำย 343,474 300,108 331,707 288,887

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 30,253        67,381        34,713        77,453        

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ย

    ราคาทุนตดัจ าหน่ายและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (1,612)        (23,423)      (1,592)        (23,423)      

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (21,694)      (18,476)      (20,376)      (19,410)      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (10,060)      (9,155)        (9,733)        (8,654)        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (207)           (542)           - -

(ขำดทุน) ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ (3,320) 15,785 3,012 25,966

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (399)           (7,681)        499            (7,802)        

(ขำดทุน) ก ำไรส ำหรับงวด (3,719) 8,104 3,511 18,164 

(ขำดทุน) ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน    

(ขำดทุน) ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงินได้ - - - -

(ขำดทุน) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด  (3,719) 8,104 3,511 18,164 

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

 

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน) ก ำไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,719) 8,104 3,511 18,164 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - -

(3,719) 8,104 3,511 18,164 

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน) ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,719) 8,104 3,511 18,164 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - -

(3,719) 8,104 3,511 18,164 

(ขำดทุน) ก ำไรต่อหุ้น 11
 (ขาดทุน) ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.005)        0.011         0.005         0.024         

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใชหุ้้น ทุนส ารอง ของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 333,500 317,914 2,736 14,267 54,732 723,149 1 723,150

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพ่ิมหุ้นสามญั 9 23,821 - - - - 23,821           - 23,821           

   เงินปันผล 12 - - - - (26,469)            (26,469)          - (26,469)          

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 23,821           -                     -                         -                     (26,469)            (2,648)            -                      (2,648)            

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 23,821           -                     -                         -                     (26,469)            (2,648)            -                      (2,648)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด - - - - 8,104               8,104             - 8,104             

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - - 8,104               8,104             - 8,104             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 357,321         317,914         2,736                 14,267           36,367             728,605         1                     728,606         

ก าไรสะสม

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใชหุ้้น ทุนส ารอง ของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 357,321 317,914 2,736 16,206 54,391 748,568 1 748,569

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เพ่ิมหุ้นสามญั 9 17,866 - - - - 17,866           - 17,866           

   เงินปันผล 12 - - - - (50,854)            (50,854)          - (50,854)          

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 17,866           -                     -                         -                     (50,854)            (32,988)          -                      (32,988)          

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 17,866           -                     -                         -                     (50,854)            (32,988)          -                      (32,988)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ขาดทุนส าหรับงวด - - - - (3,719)              (3,719)            - (3,719)            

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - - (3,719)              (3,719)            - (3,719)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 375,187         317,914         2,736                 16,206           (182)                 711,861         1                     711,862         

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบกำรเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใชหุ้้น ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 333,500 317,914 2,736 14,267 59,268 727,685

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เพ่ิมหุ้นสามญั 9 23,821 - - - - 23,821
   เงินปันผล 12 - - - - (26,469)            (26,469)

รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 23,821             - - - (26,469)            (2,648)              

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 23,821             - - - (26,469)            (2,648)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด - - - - 18,164             18,164
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - - 18,164             18,164             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 357,321 317,914 2,736 14,267 50,963 743,201

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใชหุ้้น ทุนส ารองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 357,321 317,914 2,736 16,206 71,908 766,085

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เพ่ิมหุ้นสามญั 9 17,866 - - - - 17,866
   เงินปันผล 12 - - - - (50,854)            (50,854)

รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 17,866             - - - (50,854)            (32,988)            

รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 17,866             - - - (50,854)            (32,988)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด - - - - 3,511               3,511
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - - - 3,511               3,511               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 375,187 317,914 2,736 16,206 24,565 736,608

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั มติรสิบ ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
(ขาดทุน) ก าไรส าหรับงวด (3,719)       8,104        3,511        18,164      
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 399           7,681        (499)          7,802        
ตน้ทุนทางการเงิน 21,694      18,476      20,376      19,410      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,227      10,989      7,158        10,090      
ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 11,301      (83)            11,301      (83)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 207           542           - -
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 10,060      9,155        9,733        8,654        
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน
   ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,612        23,423      1,592        23,423      
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 46             (259)          (8)              (383)          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,291        - 1,291        -
ดอกเบ้ียรับ (135,657)   (141,199)   (125,922)   (138,991)   

(81,539)     (63,171)     (71,467)     (51,914)     
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 76,818      (136,597)   71,536      (136,597)   
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (8,865)       20,932      (8,865)       20,932      
ลูกหน้ีอ่ืน (40,344)     (22,656)     7,740        (2,043)       
สินคา้คงเหลือ (44,751)     22,172      (32,263)     22,172      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,167)       (387)          (1,186)       (891)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 33             (7,341)       158           (15)            
เจา้หน้ีอ่ืน 10,460      (6,970)       10,209      (7,650)       
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน - 1,034        - 1,034        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,666        7,380        1,997        7,023        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (235)          63             (473)          63             
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงาน (87,924)     (185,541)   (22,614)     (147,886)   
รับดอกเบ้ีย 140,311    129,832    130,597    127,711    
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (5,354)       (14,929)     (5,168)       (14,947)     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 47,033      (70,638)     102,815    (35,122)     

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1,304)       (6,643)       (622)          (2,432)       
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 329           879           329           1,608        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (198)          (170)          (180)          -
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,173)       (5,934)       (473)          (824)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้ทุน (20)            (24)            (20)            (24)            
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 73,000      82,734      33,000      82,734      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน (35,457)     (366,654)   (35,457)     (366,654)   
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 222,526    278,210    222,526    278,210    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (86,575)     (20,576)     (86,575)     (20,576)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000      20,000      - 20,000      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (25,000)     (20,000)     (34,000)     (60,500)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 13,000      130,000    13,000      130,000    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (130,000)   - (130,000)   -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน - 10,389      - 10,389      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน (2,468)       (549)          (2,468)       (549)          
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 (32,988)     (2,648)       (32,988)     (2,648)       
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,249)       (3,867)       (3,216)       (3,972)       
ดอกเบ้ียจ่าย (22,722)     (19,514)     (21,047)     (20,449)     
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (2,953)       87,501      (77,245)     45,961      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 42,907      10,929      25,097      10,015      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 30,967      22,559      25,699      18,101      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ 30 กนัยำยน 73,874      33,488      50,796      28,116      

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หุน้สามญัปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 17,866      23,821      17,866      23,821      

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายนวนัท่ี 30 กนัยายน

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
6 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ืออื่น 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 ทุนเรือนหุน้ 
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 (ขาดทุน) ก าไรต่อหุน้ 
12 เงินปันผล 
13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 895-6 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวยงคส์งวนชยั  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายและใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์และการซ้ือสิทธิเรียกร้อง กลุ่มบริษทัด าเนิน
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ย  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปี แต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดังนั้น 
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2563  
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบาย 
การบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและ
แหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีอธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564  
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ออกหนังสือเวียนท่ี ธปท . กปน. ว. 480/2564  
เร่ืองมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ระยะท่ี 3 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยยกระดบัมาตรการเดิมให้ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ท่ีรุนแรงข้ึน ขยายเวลาเพ่ือให้ลูกหน้ีสามารถแจง้ความประสงคข์อรับความช่วยเหลือจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัด าเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีไม่ถูกจดัชั้นเป็นลูกหน้ีด้อยคุณภาพ (Non-
performing loans: NPL) ส าหรับค่างวดผอ่นช าระตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 ตามสิทธิท่ีไดล้งทะเบียน 
รายละเอียดดงัน้ี 
 
- ให้สิทธิผ่อนผนัพกัช าระค่างวดในอัตราร้อยละ 50 ของค่างวดหรือให้สิทธิช าระหน้ีบางส่วน เดือนละไม่ต ่ากว่า  

6,000 บาท ส าหรับลูกคา้สินเช่ือทุกประเภท และมีประวติัคา้งช าระค่างวดไม่เกิน 2 งวด ก่อนเขา้รับสิทธิ 
-     มาตรการปรับโครงสร้างหน้ีใหก้บัลูกหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไข 
-     ใหสิ้ทธิพกัช าระหน้ี 2 งวด ส าหรับลูกหน้ีกรณีเป็นผูป่้วย COVID-19 
 
กลุ่มบริษทัไดอ้อกมาตรการให้การช่วยเหลือเพ่ิมเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ระยะท่ี 3 ส าหรับค่างวดผอ่นช าระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 ตามสิทธิท่ีไดล้งทะเบียน รายละเอียด
ดงัน้ี 

 
-    ให้สิทธิผ่อนผนัพกัช าระค่างวดในอตัราร้อยละ 80 ของค่างวดแต่ไม่ต ่ากว่า 4,000 บาท ส าหรับลูกคา้สินเช่ือทุกประเภท 

และมีประวติัคา้งช าระค่างวดไม่เกิน 2 งวด ก่อนเขา้รับสิทธิ 
-    ใหสิ้ทธิพกัช าระหน้ี 2 งวด ส าหรับลูกหน้ีท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงสูงและมีค าสัง่ใหก้กัตวั 
 
ในระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงพฤศจิกายน 2564 บริษทัได้รับการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ท าให้ค่าเช่า 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ลดลงเป็นจ านวน 30,000 บาท และส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 ลดลงเป็นจ านวน 30,000 บาท 
 
 
 
 
 

  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ซื้ออุปกรณ์        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119  828  87  141 
        
รายได้จากการขายรถ 

       

บริษทัยอ่ย -  -  202,181  - 
        
รายได้ดอกเบีย้ 

       

บริษทัยอ่ย -  -  366  - 
        

รายได้ค่าบริการพืน้ท่ีส านักงาน        
บริษทัยอ่ย -  -  471  1,125 
กิจการการร่วมคา้ 18  8  18  8 
        
รายได้ค่าบริหารจัดการ        
บริษทัยอ่ย -  -  216  840 
        

รายได้ค่าท าสัญญา        

บริษทัยอ่ย -  -  13  - 
        
รายได้อ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  -  124 
        
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 804  1,033  732  1,008 
 
 

       



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ค่าเช่าจ่าย        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 229  33  229  33 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 571  396  396  396 
        
ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  160  934 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29  33  -  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,273  984  468  984 
        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,135  12,646  8,280  9,520 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 227  172  227  172 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนโดย 
ไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 จ านวนเงิน 1.07 ลา้นบาท 
และ 1.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม         30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลกูหนีค้้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  47  177 
        
เงินประกันการเช่า (สินทรัพย์)        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88  88  88  88 
        



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม         30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
คอมมิชช่ันรอตัดบัญชี        
บริษทัยอ่ย -  -  6,295  - 
        
ลกูหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  15,107  - 
        
เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,793  - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95  93  95  93 
        
หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  456  - 
กิจการการร่วมคา้ -  4  -  4 
        
เงินประกันค่าเช่า (หนีสิ้น)        
บริษทัยอ่ย -  -  106  242 
กิจการการร่วมคา้ 4  4  4  4 
        
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 652  984  -  - 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 2563 2564 2563  เพ่ิมข้ึน  รับช าระ  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 4.00 - 20,000  -  (20,000)  - 
 
 
 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 มีดงัน้ี 
 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2563 2564 2563  เพ่ิมข้ึน  จ่ายช าระ  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 4.00 30,000  30,000  (25,000)  35,000 
          
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม      30 กนัยายน 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน 2563 2564 2563  เพ่ิมข้ึน  จ่ายช าระ  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 3.50 - 9,000  -  (9,000)  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 25,000  -  (25,000)  - 
รวม   34,000  -  (34,000)  - 

 
สัญญาส าคัญท่ีท ากบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 
 
บริษทัลงนามในสัญญาให้บริการพ้ืนท่ีส านักงานกับบริษทัย่อยและกิจการการร่วมค้าหลายฉบับ โดยมีระยะเวลาใน 
การให้บริการ 1 - 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัไดรั้บค่าบริการตามท่ีไดร้ะบุในสญัญา 
 
บริษทัลงนามในสัญญาให้บริการแก่บริษทัย่อย ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วยงานการบญัชีและการเงิน งานด้าน
กฎหมาย งานทรัพยากรบุคคล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระยะเวลาในการให้บริการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดรั้บค่าบริการตามท่ีไดร้ะบุในสญัญา  
 
กลุ่มบริษทัลงนามในสัญญาเช่าอุปกรณ์ อาคารและพ้ืนท่ีส านักงานหลายฉบบักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมี
ระยะเวลาเช่าภายใน 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาเช่าเม่ือส้ินสุด
อายสุญัญา 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2564 
 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 563,935 355,579 280,797 189,227 103,514 17,254 1,510,306 
หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได ้ (143,149) (96,885) (58,406) (28,638) (8,994) (904) (336,976) 
 420,786 258,694 222,391 160,589 94,520 16,350 1,173,330 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (13,121) (9,207) (8,075) (6,237) (4,165) (1,001) (41,806) 
สุทธิ 407,665 249,487  214,316 154,352 90,355 15,349 1,131,524 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 2564 
 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 569,218 355,579 280,797 189,227 103,514 17,254 1,515,589 
หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได ้ (143,149) (96,885) (58,406) (28,638) (8,994) (904) (336,976) 
 426,069 258,694 222,391 160,589 94,520 16,350 1,178,613 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (13,542) (9,207) (8,075) (6,237) (4,165) (1,001) (42,227) 
สุทธิ 412,527 249,487  214,316 154,352 90,355 15,349 1,136,386 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนด
ช าระ 

เกินหา้ปี รวม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 511,982 404,227 337,746 245,898 136,037 49,728 1,685,618 
หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ 

ถือเป็นรายได ้
 

(171,189) 
 

(122,018) 
 

(78,124) 
 

(40,886) 
 

(15,220) 
 

(2,693) 
 

(430,130) 
 340,793 282,209 259,622 205,012 120,817 47,035 1,255,488 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (10,131) (7,795) (6,629) (4,883) (2,443) (834) (32,715) 
สุทธิ 330,662 274,414 252,993 200,129 118,374 46,201 1,222,773 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงข้อมูลลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรวมถึงลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 ในระหว่างงวด
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  
 (พันบาท) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในระหว่ำงงวด  
มูลค่าตามบญัชีสุทธิก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 1,010,388 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข มีจ านวน  
833 ลา้นบาท 

 
  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ส าหรับลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ โดยไม่ค านึงถึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ข้ึนดา้นอ่ืน ๆ  

 

 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2564 

 

สินทรัพยท่ี์ 
ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

  
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ        
ปกติ 209,147  -  -  209,147 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 794,997  -  -  794,997 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  13,928  -  13,928 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  70,662  -  70,662 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  80,045  80,045 
ลูกหน้ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง -  -  4,551  4,551 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิรายได ้
   ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
1,004,144 

  
84,590 

  
84,596 

  
1,173,330 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (32,724)  (1,490)  (7,592)  (41,806) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 971,420  83,100  77,004  1,131,524 

 

  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 2564 

 

สินทรัพยท่ี์ 
ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

  
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ        
ปกติ 210,927  -  -  210,927 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 798,148  -  -  798,148 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  13,970  -  13,970 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  70,927  -  70,927 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  80,090  80,090 
ลูกหน้ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง -  -  4,551  4,551 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิรายได ้
   ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
1,009,075 

  
84,897 

  
84,641 

  
1,178,613 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (33,117)  (1,504)  (7,606)  (42,227) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 975,958  83,393  77,035  1,136,386 

 
 

  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพยท่ี์ 
ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

  
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ        
ปกติ 707,199  -  -  707,199 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 217,239  -  -  217,239 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  226,135  -  226,135 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  70,134  -  70,134 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  33,331  33,331 
ลูกหน้ีอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง -  -  1,450  1,450 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิรายได ้
   ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
924,438 

  
296,269 

  
34,781 

  
1,255,488 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (25,261)  (4,451)  (3,003)  (32,715) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 899,177  291,818  31,778  1,222,773 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 9,091  8,469  9,512  8,469 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ระยะเวลาปกติของการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัคือ 1 - 7 ปี (31 ธันวาคม 2563: 1 - 7 ปี) 
 

  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ืออ่ืน 
 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ืออ่ืนประกอบดว้ยลูกหน้ีผ่อนช าระค่าเบ้ียประกนัและลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ย ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม         30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
ลูกหน้ีผอ่นช าระค่าเบ้ียประกนั  2,995  6,359  2,995  6,359 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  90,561  47,847  -  - 
 93,556  54,206  2,995  6,359 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
      ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(1,978) 

  
(1,292) 

  
(829) 

  
(778) 

สุทธิ 91,578  52,914  2,166  5,581 
        
ที่ถงึก าหนดช าระเกนิหน่ึงปี        
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  15,299  15,042  -  - 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
      ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(343) 

  
(230) 

  
- 

  
- 

สุทธิ 14,956  14,812  -  - 
รวม 106,534  67,726  2,166  5,581 

 
 
 
 
 
 
 

  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกับคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ส าหรับลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ืออื่น โดยไม่ค านึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ข้ึนดา้นอ่ืน ๆ 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 2564 

 

สินทรัพยท่ี์ 
ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

  
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีผ่อนช าระค่าเบี้ยประกนั        
ปกติ 2,475  -  -  2,475 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 82  -  -  82 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  86  -  86 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  46  -  46 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  306  306 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 2,557  132  306  2,995 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (708)  (37)  (84)  (829) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 1,849  95  222  2,166 

 
 
 
 
 
 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพยท่ี์ 
ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

  
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีผ่อนช าระค่าเบี้ยประกนั        
ปกติ 3,513  -  -  3,513 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 417  -  -  417 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  381  -  381 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  116  -  116 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  1,932  1,932 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 3,930  497  1,932  6,359 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
(479)  

 
(61)  

 
(238)  

 
(778) 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 3,451  436  1,694  5,581 
 

 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2564 

 

สินทรัพยท่ี์ 
ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

  
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ        
ปกติ 91,959  -  -  91,959 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 5,990  -  -  5,990 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  4,525  -  4,525 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  1,100  -  1,100 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  2,286  2,286 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 97,949  5,625  2,286  105,860 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
          คาดว่าจะเกิดข้ึน (942)  (255)  (295)  (1,492) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 97,007  5,370  1,991  104,368 

 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพยท่ี์ 
ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

  
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ        
ปกติ 55,842  -  -  55,842 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 5,239  -  -  5,239 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  1,394  -  1,394 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  392  -  392 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  22  22 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 61,081  1,786  22  62,889 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
          คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(586)  

 
(150)  

 
(8)  

 
(744) 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 60,495  1,636  14  62,145 
 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีผอ่นช าระค่าเบ้ียประกนั 51  323  51  323 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 748  501  -  - 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ระยะเวลาปกติของการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัคือ ตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 4 ปี (31 ธันวาคม 
2563: ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี) 

 
  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง        
บริษทั มิตรสิบ เสกเงิน จ ากดั 50,000  50,000  -  - 
บริษทั มิตรสิบ พิโก จ ากดั 10,000  10,000  -  - 
บริษทั เบสท ์คาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 7,499  7,499  -  - 
รวม 67,499  67,499  -  - 

        
การร่วมค้า        
บริษทั แอพแทก็ซ่ี จ ากดั 7,713  7,713  3,022  3,229 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ดังนั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 
บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 
2563 

 

 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 
 

8 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั 
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั รวม 

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั 

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  - 110,000 110,000 - 72,457 72,457 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 152,175 152,175 - 83,166 83,166 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  7,789 - 7,789 7,903 - 7,903 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - 35,000 35,000 - 30,000 30,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  - 33,000 33,000 - 150,000 150,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3,528 - 3,528 3,407 - 3,407 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  - 402,657 402,657 - 335,715 335,715 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  6,125 - 6,125 11,155 - 11,155 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน  7,314 - 7,314 9,903 - 9,903 
รวม  24,756 732,832 757,588 32,368 671,338 703,706 

 
  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั 
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั รวม 

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั 

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  - 70,000 70,000 - 72,457 72,457 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 152,175 152,175 - 83,166 83,166 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3,875 - 3,875 4,859 - 4,859 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - - - 34,000 34,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  - 33,000 33,000 - 150,000 150,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3,528 - 3,528 3,407 - 3,407 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   - 402,657 402,657 - 335,715 335,715 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  4,764 - 4,764 7,418 - 7,418 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน  7,314 - 7,314 9,903 - 9,903 
รวม  19,481 657,832 677,313 25,587 675,338 700,925 

 

  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นสกลุเงินบาท 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 601 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
235 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาเงินกูย้มืระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงิน 110 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 72 ล้านบาท) เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (31 ธันวาคม 2563: อัตราดอกเบีย้คงท่ี) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินเป็นจ านวนเงิน 555 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 419 ล้านบาท) เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว และมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 2 - 5 ปี  
(31 ธันวาคม 2563: อัตราดอกเบีย้ลอยตัว และมรีะยะเวลาครบก าหนดภายใน 4 - 6 ปี) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 33 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
150 ล้านบาท) เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (31 ธันวาคม 2563: อัตราดอกเบีย้คงท่ี) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 
13 ล้านบาท) เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 4 ปี (31 ธันวาคม 2563: 
อัตราดอกเบีย้คงท่ีและมรีะยะเวลาครบก าหนดภายใน 4 ปี) 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืม เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้ง
ช าระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป) ต่อลูกหน้ี 
ตามสัญญาเช่าซ้ือทั้งหมด และการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืม 
แต่ละฉบบั 
 

9 ทุนเรือนหุ้น   
 

 มูลค่าหุน้  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัตน้งวด / ปี          
- หุน้สามญั 0.50  714,642  357,321  667,000  333,500 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 0.50  35,732  17,866  47,642  23,821 
ณ วนัส้ินงวด / ปี          
- หุ้นสำมัญ 0.50  750,374  375,187  714,642  357,321  

    



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 มูลค่าหุน้  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว          
ณ วนัตน้งวด / ปี          
- หุน้สามญั 0.50  714,642  357,321  667,000  333,500 
ออกหุน้ใหม่ 0.50  35,732  17,866  47,642  23,821 
ณ วนัส้ินงวด / ปี          
- หุ้นสำมัญ 0.50  750,374  375,187  714,642  357,321 

 
การเพิม่ทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้สามญัปันผลจ านวน 17,866,063 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 357,321,251.50 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 375,187,314.50 บาท บริษทัมีการจ่ายหุ้นสามญัปันผลไปแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2564 (หมายเหตุขอ้ 12) 
และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีเรียกช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
 
การลดทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 136.00 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 375,187,314.50 บาท เป็น 375,187,178.50 บาท 
 

10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัใน 4 ส่วนงาน คือการจ าหน่ายรถยนต ์สินเช่ือเช่าซ้ือ การซ้ือสิทธิเรียกร้อง และการใหสิ้นเช่ืออื่น 
โดยทั้ง 4 ธุรกิจมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น การรับรู้รายไดข้องธุรกิจการจ าหน่ายรถยนตจ์ะเกิดข้ึน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ ในขณะท่ีการรับรู้รายไดข้องสินเช่ือเช่าซ้ือ การรับซ้ือสิทธิเรียกร้องและการใหสิ้นเช่ืออ่ืน
รับรู้โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest rate method) ตลอดอายสุญัญา 
 
 
 
 
 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลตามส่วนท่ีรายงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี การจ าหน่าย สินเช่ือ การรับซ้ือ การให้  

   30 กันยายน 2564 รถยนต ์ เช่าซ้ือ สิทธิเรียกร้อง สินเช่ืออื่น รวม 

 (พันบาท) 
รายได ้ 219,791 119,263 909 10,282 350,245 
ตน้ทุนขาย (222,234) - - - (222,234) 
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพย ์      
   ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน      
   ตดัจ าหน่ายและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - (336) - (1,276) (1,612) 
ตน้ทุนทางการเงิน (210) (19,799) (198) (1,487) (21,694) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - (9,091) (170) (799) (10,060) 

(ขาดทุน) ก าไรขั้นตน้ (2,653) 90,037 541 6,720 94,645 
รายไดอ่ื้น     23,482 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (25,244) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (95,996) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      
   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย     (207) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้     (3,320) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (399) 

ขำดทุนส ำหรับงวด     (3,719) 
      

สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีจากการรับซ้ือ 
   สิทธิเรียกร้อง และลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

     
 

1,247,919 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์      
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564     16,101 
รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564     1,506,340 

 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี การจ าหน่าย สินเช่ือ การรับซ้ือ การให้  

   30 กันยายน 2563 รถยนต ์ เช่าซ้ือ สิทธิเรียกร้อง สินเช่ืออื่น รวม 

 (พันบาท) 
รายได ้ 210,699 131,689 842 2,868 346,098 
ตน้ทุนขาย (201,266) - - - (201,266) 
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพย ์      
   ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน      
   ตดัจ าหน่ายและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - (22,794) - (629) (23,423) 
ตน้ทุนทางการเงิน (396) (17,944) (131) (5) (18,476) 
ผล (ขาดทุน) ก าไรและกลบัรายการ 
จากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
- 

 
(8,469) 

 
138 

 
(824) 

 
(9,155) 

ก าไรขั้นตน้ 9,037 82,482 849 1,410 93,778 
รายไดอ่ื้น     21,391 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (25,816) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (73,026) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้      
   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย     (542) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     15,785 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7,681) 

ก ำไรส ำหรับงวด     8,104 
      

สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีจากการรับซ้ือ 
   สิทธิเรียกร้อง และลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     

 
 

1,291,665 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์      
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     19,693 
รวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     1,476,418 

 
 
  



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 (ขำดทุน) ก ำไรต่อหุ้น 
 

(ขาดทุน) ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค านวณจาก (ขาดทุน) ก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดย
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึงปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงจากการออกหุ้นสามญัปันผล จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ไดถู้กปรับปรุงเสมือนว่า
การเปล่ียนแปลงจากการออกหุ้นปันผลนั้นเกิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของงวดบญัชีดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
 (ขำดทุน) ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น        
   สำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) (3,719)  8,104  3,511  18,164 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 714,642  714,642  714,642  714,642 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่าย 35,732  35,732  35,732  35,732 
จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีปรับปรุง (ขั้นพืน้ฐำน) 750,374  750,374  750,374  750,374 

 (ขำดทุน) ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) (0.005)  0.011  0.005  0.024 
 

12 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2564      
หุน้สามญัปันผลประจ าปี 2563 23 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.02500  17,866 
เงินปันผลประจ าปี 2563 23 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.04616  32,988 
     50,854 

ปี 2563      
หุน้สามญัปันผลประจ าปี 2562 20 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563           0.03571  23,821 
เงินปันผลประจ าปี 2562 20 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563           0.00397  2,648 
     26,469 

 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผลตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 
 

  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
  ราคาทุนตดั         
     จ าหน่าย  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 

30 กนัยำยน 2564           
สินทรัพย์ทางการเงิน           
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน    15,299  -  -  14,800  14,800 
           
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน  10,842  -  10,512  -  10,512 
           
31 ธันวำคม 2563           
สินทรัพย์ทางการเงิน           
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน  15,042  -  -  11,823  11,823 
           
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน  13,310  -  12,695  -  12,695 

 
 
 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
  ราคาทุนตดั         
     จ าหน่าย  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 

30 กนัยำยน 2564           
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน  10,842  -  10,512  -  10,512 
           
31 ธันวำคม 2563           
หน้ีสินทางการเงิน           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน  13,310  -  12,695  -  12,695 
 
มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ืออ่ืนและเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และมีวนัครบก าหนด
เหลืออยู่มากกว่า 1 ปี ค านวณโดยใช้วิธีการหากระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัซ่ึงใช้กบัตราสารท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนั 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ น 
จากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  
เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ประมาณโดยใช้มูลค่าตามบัญชี  
ณ วนัท่ีรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท มิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอ่ืน        
สญัญาอ่ืน ๆ 1,988  3,318  1,988  3,318 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 778  1,103  426  1,101 
รวม 2,766  4,421  2,414  4,419 

 
15 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การน าเสนองบการเงินปี 2564 การจดัประเภทรายการใหม่ท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2563      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,371  (2,031)  340 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 17,898  2,031  19,929 
   -   

 

 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2563      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,800  (1,475)  325 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,254  1,475  12,729 
   -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าการจดัประเภทรายการใหม่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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