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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป  

 
                                                                                                                                                                                        ( หนวย ลานบาท) 

หมายเหตุ :    ** อัตราดอกเบ้ียรับคํานวณจาก ลูกหนี้ดอกเบี้ยรับหารดวยลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ(เฉลี่ย)  
             

 

 2555 2556 2557 

สินทรัพย    
     สินทรัพยรวม 2,658.39 2,655.18 2,689.53 
     ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 2,423.06 2,417.05 2,428.33 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
     หน้ีสินรวม 1,386.58 1,270.99 1,221.54 
     สวนของผูถือหุน 1,271.81 1,384.19 1,467.99 
ผลดําเนินงาน    
     รายไดรวม 465.94 478.54 486.32 
      รายไดจากสัญญาเชาซื้อ 400.05 405.46 410.60 
      คาใชจายรวม 291.37 337.54 375.65 
     กําไรสุทธิ 133.81 112.38 87.20 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY 

RATIO) 

   

      อัตราดอกเบี้ยรับ** (%) 12.71% 13.03% 13.09% 
      อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 7.01% 6.71% 6.46% 
      สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 5.70% 6.32% 6.63% 
      อัตรากําไรสุทธิ (%) 28.72% 23.48% 17.93% 
      กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.17 0.14 0.10 
      อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 11.11% 8.46% 6.11% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    
      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.00% 4.23% 3.26% 
      อัตราการหมุนของสินทรัพย 0.17 0.18 0.18 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY 

RATIO) 

   

       อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.09 0.92 0.83 
       อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู 2.34 2.57 2.75 
       อัตราการจายเงินปนผล (บาท) 0.00 0.40 0.56 
       อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 1.67% 2.04% 1.78% 
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สารจากประธานกรรมการ 
ดวยประเทศไทยอันเปนท่ีรักของพวกเรา ในชวง 1 ขวบปของป 2557 ไดผานมรสุมเศรษฐกิจและการเมืองท้ังจาก

ตางประเทศและภายในประเทศ  จนสงผลกระทบตอความเปนอยูของผูคนในประเทศอยางหลีกเลี่ยงมิได  หลายๆธุรกิจ
ประสบปญหาสภาพคลอง  โดยเฉพาะธุรกิจสงออกซึ่งมีปญหากําลังซื้อจากตางประเทศจนเกิดภาวะการเติบโตติดลบในปท่ี
ผานมา  อีกท้ังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากภาครัฐก็มีปญหากําลังซื้อยังไมกลับมา  จนทําใหป 2557 ท่ีผานมาการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศไทย ( GDP ) มีอัตราการเติบโตเพียง 2.3 % ซึ่งตํ่ากวาป 2556 ท่ีเติบโตอยูท่ี 2.43 % ซึ่งยอมสงผล
กระทบอยางยิ่งตอกลุมธุรกิจตางๆท่ีดํารงอยู  นอกจากนั้นดูจากแนวโนมเศรษฐกิจป 2558 คาดวายังอยูในภาวะอึมครึม  หาก
ปราศจากการขับเคลื่อนจากภาครัฐอยางจริงจัง 

จากภาวะกรณีดังกลาว  สําหรับธุรกิจของบริษัทฯก็ยอมไดรับผลกระทบไมแตกตางจากธุรกิจอื่นๆในประเทศ  อีก
ท้ังดวยสืบเนื่องจากธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทฯลวนเกี่ยวเนื่องกับผูคนจํานวนมากในเขตชนบทท่ีไดรับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจติดลบ  พืชผลเกษตรตางๆลวนมีปญหาดานราคาไมวาจะเปนพืชเศรษฐกิจอยางยางพารา  ขาว ฯลฯ 

แตอยางไรก็ตามถึงแมโดยภาพรวมของเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยยะ  
บริษัทฯก็ไดใหผูบริหารและพนักงานทุกคนตางรวมกันชวยมิใหผลกระทบดังกลาวเปนอุปสรรคตอธุรกิจ  โดยไดปรับกลยุทธ
ตลอดจนยุทธศาสตรการบริการและดําเนินงาน  จนทายสุดบริษัทฯก็สามารถกาวขามตอภาวการณในป 2557 อยางมีมิติท่ีดี  
และเช่ือม่ันวาในป 2558 ท่ีจะกาวถึง  จะเปนอีกปหนึ่งท่ีจะพิสูจนศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางดียิ่ง  รวมถึงใน
ทายป 2557 บริษัทฯยังไดเปดสาขาเพิ่มอีก 1 แหง รวมเปน 16 แหง ท่ีจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเพิ่มขอบเขตการบริการให
ครอบคลุมมากข้ึน  ตลอดจนป 2558 คาดวาจะเปดเพิ่มอีกตอไป 

ทายนี้คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผูบริหารและพนักงานทุกทานไดตระหนักถึงภารกิจท่ีจะนําพา  บริษัทฯใหผาน
พนภาวะวิกฤตตางๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยอันเปนท่ีรักยิ่งของชาวไทยใหมีการเติบโตอยางมีความม่ันคงและเสถียรภาพ  
เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดสูผูถือหุนตลอดจนลูกคาบริษัทตอไป  
 
 
 
 
 

         
        นายวิสูตร          เอี้ยวศวิิกูล 
              ประธานกรรมการ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภท

รถยนตมือสอง และรุนของรถยนตท่ีมีสภาพคลองสูงในตลาด ไดแก โตโยตา อีซูซุ นิสสัน มิตซูบิชิ และ ฮอนดา ท้ังรถยนต
สวนบุคคลและรถกระบะ  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัดสวนลูกหนี้เชาซื้อรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ
ประมาณรอยละ 5.31 และ รอยละ 94.69 ของลูกหนี้เชาซื้อรวมตามลําดับ   ซึ่งบริษัทจะกระจายพื้นท่ีการใหบริการสินเช่ือเชา
ซื้อท้ังตลาดในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดผานสาขาของบริษัทจํานวน 16 สาขา โดยสาขาของบริษัทสามารถใหบริการ
ครอบคลุมพื้นท่ีไดถึง 74 จังหวัด 

 บริษัทมีการขยายพอรตการใหบริการสินเช่ือดวยการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมกับรถยนตประเภทรถ
แท็กซี่มิเตอรกับผูประกอบการท่ีเปนเจาของอูแท็กซี่มิเตอรซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทและบริษัทยังมีการใหบริการ
สินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ใหกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบการของผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองซึ่งจะเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูประกอบการดังกลาวและเปน
การสรางฐานลูกคาใหกับบริษัทในอนาคตอีกดวย นอกจากนี้บริษัทมีการ ใหบริการสินเช่ือรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท
สําหรับลูกคาท่ีมีรถยนตและมีความตองการใชเงิน สามารถท่ีจะนํารถยนตมา ขอสินเช่ือรีไฟแนนซกับบริษัทไดโดยตองมีการ
ระบุวัตถุประสงคของการใชเงินไวชัดเจน 

 นอกจากการใหบริการดานสินเช่ือเชาซื้อแบบครบวงจรดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการใหบริการหลังการขาย
โดยการใหบริการรับตอทะเบียนรถยนต กรมธรรมประกันภัย และ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต ซึ่งเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคา และยังเปนการเสริมรายไดใหกับบริษัท  

 โดยปจจุบันและในอนาคตบริษัทใชนโยบายท่ีมุงเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง (รถยนตทุก
ประเภทไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกทุกขนาด ท้ังนี้รถยนตขางตนไมรวมถึงรถจักรยานยนต) อยางไรก็ตาม
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญ และบริษัทแม จะเปนหนวยงานท่ีกําหนดนโยบายในอนาคต 
รวมถึงการกําหนดขอบเขตการแบงการดําเนินธุรกิจของธุรกิจอื่นๆ  โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญเฉพาะดานของแตละ
บริษัท ท้ังนี้เพื่อไมใหบริษัทท้ังสองมีการดําเนินธุรกิจท่ีอาจทับซอน หรือแขงขันกันเอง แตจะประกอบกิจการในลักษณะท่ี
สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยมีการแบงกลุมในการดําเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน 
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2. โครงสรางรายไดของบริษัท 
โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินป 2555 - 2557 

รายได 2555 2556 2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ยอดสัญญาเชาซื้อใหม 1,783.70  1,741.77  1,874.14  
ยอดปลอยสินเช่ือ 1,214.17  1,183.03  1,236.8  
1. รายไดจากการเชาซ้ือ       
   รถยนตนั่งสวนบุคคล   56.25 12.07   38.46 8.04   20.51 4.22 
   รถกระบะ 343.80 73.79 367.00 76.69 390.09 80.21 

รวมรายไดจากการเชาซ้ือ 400.05 85.86 405.46 84.73 410.60 84.43 
2. รายไดอ่ืน       
    -  ดอกเบ้ียรับ   4.60 0.99   3.91 0.82   4.93 1.01 
    - รายไดคาโอนทะเบียน 12.84 2.76 12.18 2.54 12.76 2.62 
    - รายไดคานายหนาประกัน  13.03 2.79 11.84 2.47 12.70 2.61 
    - รายไดคาเบ้ียปรับ 12.18 2.61 17.26 3.61 15.35 3.16 
    - อื่น ๆ 23.24 4.99 27.88 5.83 29.98 6.17 

รวมรายไดอื่น 65.88 14.14 73.08 15.27 75.72 15.57 
รวมรายไดทั้งหมด 465.94 100.00 478.54 100.00 486.32 100.00 

รายไดของบริษัทจําแนกตามประเภทรถยนต 

       รายไดจากการเชาซ้ือ 2555 2556  2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

-  รถยนตใหม 41.65 10.41 26.48 6.53 7.63 1.86 
-  รถยนตมือสอง 358.40 89.59 378.98 93.47    402.97 98.14    
รวมรายไดจากการเชาซ้ือ 400.05 100.00 405.46 100.00 410.60 100.00 

3. การประกอบธุรกิจตามสายผลิตภัณฑ 

   ลักษณะของบริการ 

 บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเช่ือ  แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  
2) การใหบริการสินเช่ือแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือท่ีเรียกวา สินเช่ือ 

Floor Plan 
3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท 
4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษ ีโอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย / 

พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต 
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 รายไดหลักของบริษัทจะมาจากการใหบริการสินเช่ือเพื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวน
นี้ ตอรายไดรวม ต้ังแตป 2555 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 84.43 ถึง  85.86 
4.ภาวะการแขงขัน 

ตามท่ีเศรษฐกิจโดยรวมเกิดภาวการณชะลอตัวลงของปจจัยการบริโภค  การลงทุนภาคเอกชน  การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการสงออก จากปจจัยดังกลาวสงผลให GDP ของป 2557 ขยายตัวท่ีรอยละ 2.9 ซึ่งลดลงรอยละ 3.5 เม่ือ
เทียบกับ GDP ของป 2556 ท่ีขยายตัวรอยละ 6.4 

ในป 2558 คงตองยอมรับวา สภาพแวดลอมของเศรษฐกิจไทย ณ ขณะนี้ยังไมเอื้อใหเศรษฐกิจของประเทศฟนตัว
กลับมาไดในชวงไตรมาสแรกของป อีกท้ังบรรยากาศทางการเมืองยังคงมีผลกดดันตอการใชจายในประเทศ ขณะท่ีกําลังซื้อ
สินคาสงออกของประเทศจากคูคาตางประเทศ ยังไมปรับตัวดีข้ึนมากนัก แมทิศทางเศรษฐกิจโลกเริ่มจะมีสัญญาณฟนตัวก็
ตาม 

จากปจจัยดังกลาวท่ีสงผลในทางลบตอภาพรวมทางเศรษฐกิจ อีกท้ังโครงการรถยนตคันแรกของรัฐบาลไดสิ้นสุดลง
แลว จะสงผลทําใหยอดจําหนายรถยนตใหมภายในประเทศลดลง โดยมียอดจําหนายเปรียบเทียบ 3 ปดังนี้ 

ยอดจําหนายรถยนตใหมรอบ 3 ป ท่ีผานมา 
 

  ป 2555 ป 2556 ป 2557 เพิ่ม/ลด % 

ยอดจําหนายรถยนต 1,436,335 1,330,668 881,832 -33.73 

 
ขอมูลยอดขายรถยนต (แยกตามประเภท) ป 2557 

 

  ยอดขายป 2557 ยอดขายป 2556 เปลี่ยนแปลง  
(เทียบกับป 56) 

ปริมาณการขายรวม 881,832  คัน 1,330,668  คัน -33.7 % 

รถยนตนั่งสวนบุคคล 369,839  คัน 631,221  คัน -41.4 % 

รถเพื่อการพาณิชย 511,993  คัน 699,447  คัน -26.8 % 

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 420,829  คัน 588,115  คัน -28.4 % 

รถกระบะ 1 ตัน (ไมรวมรถกระบะดัดแปลง) 372,182  คัน 528,864  คัน -29.6 % 

 
จากคาดหมายตลาดรวมรถยนตในป 2558 จะมียอดขายท่ีประมาณ 900,00 -950,000 ลานคัน ซึ่งจะเพิ่มข้ึนไมมากนัก

เม่ือเทียบป 2557 ท่ีจําหนายไป 881,832 คัน ขยายตัว 4 – 9 % ซึ่งเปนผลมากจากนโยบายรถยนตคันแรก ตามนโยบายของ
รัฐบาลสิ้นสุดลง แตไดสรางผลกระทบระยะยาวทําใหยอดจําหนายภายในประเทศลดลง  

ท้ังนี้ในป 2558 คาดวาการผลิตจะเนนไปท่ีการสงออกมากข้ึน ท้ังรถยนตนั่งสวนบุคคล รถเชิงพาณิชย รวมถึง
รถบรรทุก โดยมีตลาดท่ีสําคัญ ไดแก ออสเตรเลีย อาเซียน ญ่ีปุน และคาดวาอาจจะมีคําสั่งซื้อเพิ่มมาจากทวีปในอเมริกาใต 
เชน ชิลี เปนตน 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                                  
 

  -6 - 

จากผลของธุรกิจดานอุตสาหกรรมยานยนตท่ีปรับตัวลดลง สงผลใหในสวนของรถยนตมือสอง ไดรับผลกระทบไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในสวนของรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดเล็กไมเกิน 1,500 cc ไดเกิดภาวะชะงักดานราคาท่ีมี
ความผันผวน ท่ีสงผลมาจากนโยบายรถยนตคันแรก  อยางไรก็ดีปริมาณซื้อขายและจํานวนรถยนตมือสองลดลงกวา 30% 
ตลาดยังคงผันผวนไปจนถึงไตรมาส 3 ของป 2558 แมวาขณะนี้จะมองเห็นสัญญาณการคงท่ีของราคา  แตเช่ือวารถล็อตใหญ
จากไฟแนนซจะเขามาขายทอดตลาดอีกจํานวนมาก  ทําใหมีภาวะสต็อคลน ( Over Stock ) ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ราคา 

ในสวนของบริษัทฯ คงเนนนโยบายการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองเปนหลัก ท้ังนี้ยกเวนในสวนของเขต
กรุงเทพฯ ท่ีมีการปลอยสินเช่ือรถยนตใหม เฉพาะรถแท็กซี่มิเตอร ซึ่งมียอดสินเช่ือไมสูงมาก เม่ือเทียบกับยอดสินเช่ือรวมของ
บริษัทฯ 

จากสถานการณดังกลาว แมภาวการณแขงขันในสวนของรถยนตใหมจะยังคงรุนแรงพอสมควร แตสถาบันการเงิน
ท่ีใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหม รวมท้ังสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง ยังคงตองมาใหความสําคัญกับคุณภาพสินเช่ือมากยิ่งข้ึน 
เพื่อไมใหเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) สูงข้ึนมากกวาป 2557 ซึ่งจะสงผลใหยอดสินเช่ือเชาซื้อในระบบมีแนวโนม
ลดลง โดยมีตัวเลขภาระหนี้คงคาง ของสินเช่ือเชาซื้อรถยนตของระบบธนาคารพาณิชย ดังนี้ 

 
ป ยอดคงคางสินเช่ือเชาซื้อรถยนต (ลานบาท) อัตราเพิ่มข้ึน 

2554 612,714.00 22.8 % 
2555 850,000.00 35.0 % 
2556 1,050,000.00 27.0 % 
2557 889,707.00 -15.27 % 

 
ดังนั้นกลยุทธของบริษัทฯ ในป 2557 ยังคงเนนทิศทางไปยังตลาดสินเช่ือรถยนตมือสอง ผานเต็นทรถยนตคูคาท่ัว

ประเทศ ท่ีมีอยูกวา 1,200 ราย แตในป 2557 จะเพิ่มยอดสินเช่ือแบบ   DIRECT MARKETING โดยการแนะนําลูกคามาใช
บริการสินเช่ือเงินสด หรือสินเช่ือจํานํารถยนต โดยลูกคาใหมใชสินเช่ือโครงการ MIDA AUTO FOR CASH : MAFC และ
ลูกคารายเกาใชสินเช่ือโครงการ MIDA OK. และเพิ่มโครงการสินเช่ือจํานําทะเบียน เพื่อเปนชองทางการตลาดเพิ่มในป 2557 
อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเปนการเพิ่มยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อของบริษัทฯ ใหเพิ่มข้ึน 

สวนอัตราดอกเบ้ียเชาซื้อในป 2557 ทรงตัวใกลเคียงกันกับอัตราดอกเบ้ียในป 2556 โดยปรับตามอัตราดอกเบ้ียของ
ตลาดการเงินท่ียังคงมีแนวโนมคงท่ี หรือเพิ่มข้ึน โดยมีอัตราดอกเบ้ียเชาซื้อ ดังนี้ 
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ประเภทรถยนต เขตกรุงเทพและปริมณฑล เขตตางจังหวัด 

รถยนตใหม     
- รถยนตนั่งสวนบุคคล 3.00 % 3.50 % 

- รถกระบะ 3.50 % 4.00 % 

รถยนตมือสอง     
- รถยนตนั่งสวนบุคคล 5.50 – 6.00 % 6.50 – 7.00 % 

- รถกระบะ 6.00 – 6.50 % 7.00 – 8.00 % 

สินเช่ือ (จํานํา/เงินสด)     
- รถยนตนั่งสวนบุคคล 5.50 % 6.50 % 

- รถกระบะ 6.50 % 7.50 % 

หมายเหตุ : 1. ในสวนของรถยนตมือสองอัตราดอกเบ้ียเชาซื้อจะคิดอัตราดอกเบ้ียตามอายุรถ (ปรถ) 
     2. ในสวนของอัตราดอกเบ้ียเชาซื้อรถยนตยังมีปจจัยผันแปรตามเงินดาวนท่ีลูกคาวางสูง 
       อัตราดอกเบ้ียจะตํ่ากวาปกติ 

  2.1 เงินดาวน 
  2.2 ระยะเวลาผอนชําระคืน (งวด) 

ดานการบริหารหนี้ จากปญหาเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในป 2557 สงผลใหหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน  และอัตราการออม
ภาคครัวเรือนลดลง  และการผิดนัดชําระหนี้เพิ่มข้ึน  ซึ่งทําใหบริษัทยังคงใหความสําคัญของคุณภาพหนี้เปนอันดับแรก  
รวมท้ังการเรงเขาไปดําเนินการปรับปรุงและแกไขลูกหนี้ท่ีคาดวาจะมีปญหาอยางรวดเร็ว  โดยการใชวิธีการปรับโครงสราง
หนี้หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม  บริษัทฯมีเปาหมายในการลดหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ( NPL ) ใหเหลือไมเกิน 2.5% ในสิ้นป 
2558 

จากลักษณะผูประกอบการในธุรกิจเชาซื้อรถยนตจะเห็นวาผูประกอบการท่ีเปนบริษัทเงินทุนและบริษัทในเครือของ
บริษัทผูผลิตและจําหนายรถยนต มักจะเนนการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถใหมเนื่องจากบริษัทเหลานี้มีความสามารถในการหา
เงินทุนท่ีมีดอกเบ้ียตํ่าหรือไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนจากบริษัทแมในตางประเทศ ทําใหบริษัทเหลานี้สามารถปลอย
สินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมได แมวาจะไดรับสวนตางจากอัตรานอยกวาการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง  ท้ังนี้ในปท่ีผาน
มาบริษัทไดปลอยสินเช่ือเชาซื้อในอัตราข้ันตํ่าท่ีใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แตท้ังนี้อัตราเฉลี่ยของพอรตสินเช่ือบริษัท
จะอยูในอัตราท่ีคอนขางสูงกวาอัตราดอกเบ้ียในตลาดเนื่องจากอายุรถยนตท่ีปลอยมีอายุเฉลี่ยประมาณเจ็ดปเกินกวารอยละ 90 
ของพอรตสินเช่ือของบริษัทเปนรถยนตมือสอง และเกินกวารอยละ 70 ของพอรตสินเช่ือของบริษัทในปผานมาอยูใน
ตางจังหวัด     
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การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนนิงาน 
ผลการดําเนินงาน 

   บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต  โดยบริษัทใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนต
ครบทุกประเภทท้ังรถยนตใหมและรถยนตเกาโดยเนนการใหสินเช่ือรถยนตมือสอง บริษัทเริ่มเปดดําเนินการสํานักงานแหง
แรกในกรุงเทพในป  2543  และเริ่มขยายสาขาไปในตางจังหวัด ปจจุบันบริษัทมีจํานวนสาขาท้ังสิ้น 16 สาขา (รวมสํานักงาน
ใหญ) 

รายได   
 ในป 2557 บริษัทมีรายไดรวมท้ังสิ้น 486.32 ลานบาท  ซึ่งรายไดดังกลาวเพิ่มข้ึนจากป 2556 ซึ่งมีจํานวน 478.54 
ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 1.63 โดยการเพิ่มข้ึน เปนผลมาจากรายไดดอกผลเชาซื้อท่ีเพิ่มข้ึน 

 
2555 2556 2557 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดปลอยสนิเช่ือเชาซื้อใหม 1,214.17 2.84 1,183.03 (2.56) 1,236.80 4.54 
รายไดดอกผลเชาซื้อ 400.05 2.41 405.46 1.35 410.60 1.27 

 บริษัทไดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหมเพิ่มข้ึนรอยละ 4.54 ในป 2557 รายไดดอกผลเชาซื้อเพิ่มข้ึนจาก 405.46 ลานบาท
ในป 2556 เปน 410.60 ลานบาทในป 2557  คิดเปนอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 1.27  ท้ังนี้รายไดจากดอกผลเชาซื้อในป 2557 จะมา
จากยอดปลอยสินเช่ือท้ังหมดของป 2553 – 2556 และบางสวนของยอดสินเช่ือใหมท่ีเกิดข้ึนป 2557 

 สําหรับรายไดอื่น ซึ่งประกอบดวย รายไดคาโอนทะเบียน รายไดคานายหนาประกัน  รายไดคาปรับ รายไดจากการ
ใหสินเช่ือ Floor Plan และ อื่นๆ ในป 2557 มีจํานวนท้ังสิ้น 75.72 ลานบาท โดยรายไดดังกลาวเพิ่มข้ึนจากป 2556  ซึ่งมี
จํานวน 73.08 ลานบาทคิดเปนอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 3.62 เปนผลมาจากรายไดคาโอนทะเบียน,รายไดคานายหนาประกันภัยท่ี
เพิ่มข้ึน 

 คาใชจาย 

                ในป 2557  บริษัทฯมีคาใชจายในการดําเนินงานรวมท้ังสิ้น 375.65 ลานบาท โดยเพิ่มข้ึนจากป 2556 ท่ีมีจํานวน 
337.54  ลานบาท       ซึ่งคาใชจายของบริษัทฯประกอบไปดวย  3  สวนคือ  คาใชจายในการขายและการบริหาร ,  หนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญและตนทุนทางการเงิน 

•  คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2557 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและการบริหารรวมท้ังสิ้น 249.82 ลาน 
     บาท โดยเพิ่มข้ึนจากป 2556 ท่ีมีจํานวน 219.21 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอ 
     การขายในป 2557 มีมูลคา 36.87 ลานบาท เทียบป 2556 ซึ่งมีมูลคา 18.31 ลานบาท เพิ่มข้ึน 18.52 ลานบาทหรือ 
     คิดเปนอัตรารอยละ 101.15 ท้ังนี้เนื่องจากราคารถยนตในตลาดรถยนตมือสองมีราคาลดลงเปนผลมาจากนโยบาย 
      กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล (นโยบายรถคันแรก) 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2557 บริษัทมียอดรวมท้ังสิ้น 52.17 ลานบาท โดยเพิ่มข้ึนจากป 2556 ซึ่งมี
จํานวน 37.09 ลานบาท  เนื่องจากพอรตลูกหนี้ของบริษัทเติบโตข้ึน ทําใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 

• ตนทุนทางการเงิน ในป 2557 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมท้ังสิ้น 73.67 ลานบาท ลดลงจากป 2556  ท่ีมี
จํานวน 81.25  ลานบาท   ลดลงจํานวน 7.58 ลานบาท เปนผลมาจากยอดเงินกูยืมของบริษัทลดลง 
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กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได  ในป 2557 จํานวน 87.20 ลานบาท โดยลดลงจากป 2556 ท่ีมีจํานวน 112.38  
ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 22.41  สาเหตุหลักเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของคาใชจายในการขายและการบริหารและ
การต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีเพิ่มข้ึน    

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแต
ละป   ท้ังนี้การจายเงินปนผลจะตองนําปจจัยตางๆ มารวมพิจารณาซึ่งไดแก ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท   
การขยายธุรกิจและปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท  

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยรวม 

สําหรับป 2556 และ 2555  บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 2,655.18 ลานบาท  และ 2,658.39 ลานบาทซึ่งมีมูลคาเพิ่ม
ข้ึนจากป 2556 จํานวน  34.36 ลานบาท เนื่องจากในระหวางป มีการซื้อทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินรวมสิ่งปลูกสรางมีมูลคา 44.66 
ลานบาท 

คุณภาพลูกหนี้และความเหมาะสมในการการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

                บริษัทมีอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม รอยละ 2.04 ในป 2556 และ รอยละ 1.78 ในป 2557 ของ
ยอดลูกหนี้เชาซื้อ การลดลงของอัตราสวนดังกลาว เปนผลมาจากการสาํรองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

                 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงโอกาสท่ีบริษัทจะไดรับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้และจากการขายทรัพยท่ียึดไดแลว  
บริษัทเช่ือวาการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายดังกลาวขางตนมีความเพียงพอและเหมาะสมกับกิจการ 

หนี้สินรวม 

ในป 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,221.54 ลานบาท  โดยลดลงจากป 2556 ซึ่งมีจํานวน 1,270.99 ลานบาท คิดเปน
อัตราลดลงรอยละ 3.89  การลดลงของหนี้สินดังกลาวเนื่องจากบริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินในระหวางป 

สวนของผูถือหุน 

                บริษัทมีสวนของผูถือหุนในป 2557 เทากับ 1,467.99 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากป 2556 ซึ่งมีจํานวน 1,384.19 ลานบาท 
คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 6.05  เปนผลมาจากกําไรจากการประกอบกิจการของบริษัทในรอบป 2556 

สภาพคลองและโครงสรางเงินทุน 

ในป 2557 และ 2556 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูท่ี  0.83 และ 0.92 ตามลําดับ   โดยการลดลงของอัตราสวน
หนี้สินตอทุนมาจากสวนของผูถือหุนท่ีสูงข้ึนจากกําไรสะสมและการชําระคืนเงินกู 
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โครงสรางและแหลงที่มาของเงินทุนในป 2557 และ 2556 
                                                     (หนวย: ลานบาท)                              

 2557 2556 

เงินกูยืมระยะสั้น 481.86 39.87 
เงินกูยืมระยะยาว 634.96 1,123.26 
สวนของผูถือหุน 1,467.99 1,384.19 

    ณ 31 ธันวาคม  2557 บริษัทมีคางวดที่ครบกําหนดชําระในอนาคตจากพอรตลูกหน้ี  ที่ไมรวมหน้ีคางชําระรวม
ทั้งสิ้น 3,162.25 ลานบาท  แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวงปดังน้ี 
                                                                                                                                      (หนวย:ลานบาท) 

สวนที่รับชําระภายใน 1 ป    1,290.86 

สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป       1,871.39   
 
      เงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 1,116.82 ลานบาทน้ัน เปนหน้ีที่ครบกําหนดจายคืนในป 2558 จํานวน 372.44 
ลานบาท จะเห็นไดวากระแสเงินสดในอนาคตจากคางวดที่ครบกําหนดชําระเปนจํานวนเงินที่เพียงพอในการชําระหน้ีที่มี    
  

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินการหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย : 

        จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีโนวแนมปรับตัวสูงขึ้น คาดวาความตองการของลูกคาตองการซื้อรถยนตจะลดลง
ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามยังตองคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันดวย ในสวนของบริษัทการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ไมมีผลกระทบตอมูลคาพอรตของสินเช่ือเดิม แตจะมีผลในสวนของตนทุนเงินกูใหม ที่มีการกูจากธนาคารพาณิชย
จะทําใหทางบริษัทมีตนทุนเงินกูที่สูงขึ้น  

ผลกระทบจากการขยายสาขาตางจังหวัด :  

  ฝายบริหารของบริษัทมีนโยบายที่จะขยายพอรตสินเช่ือในตางจัดหวัดเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งน้ีเปนเพราะสภาวะการแขงขัน
ในตางจังหวัดมีนอยกวาในกรุงเทพฯ และผูประกอบการรายอื่นยังไมขยายไปยังตางจังหวัดมากนัก  จึงทําใหบริษัทสามารถ
ขยายฐานลูกคาในตางจังหวัดไดอยางตอเน่ืองและสามารถเขาถึงฐานลูกคาใหมได    อยางไรก็ตามภาวะการแขงขันใน
ตางจังหวัดอาจมีความรุนแรงขึ้นหากคูแขงโดยทางออมของบริษัทหันมาจับสวนแบงของตลาดสินเช่ือรถยนตมือสองใน
ตางจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2557 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับป 2556 ไมวาจะเปนการบริโภคหรือการลงทุนภาคเอกชน การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการสงออกของไทย ตลอดจนสถานการณความตึงเครียดทางการเมืองที่ทยอยเพิ่มแรงกดดันมากขึ้น ทํา
ใหภาพรวมของ GDP ในป 2557 ทั้งปจะขยายตัวในอัตรารอยละ 0.7 ลดลงจากป 2556 ที่ขยายตัวรอยละ 2.9 
 ดานตลาดรถยนตรวมในประเทศไทยป 2557 มียอดการจําหนายรวม 881,832 คัน ลดลงรอยละ  33.7  เมื่อเทียบกับป 
2556 ที่มียอดจําหนายรวม 1,330,668 คัน  ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากโครงการรถคันแรกทําใหยอดขายรถยนตสูงเกินจริงเพราะมี
แรงกระตุนกําลังซื้อลวงหนา เมื่อจบโครงการยอดขายรถยนตก็จะกลับเขาสูภาวะปกติ  สําหรับแนวโนมยอดการจําหนาย
รถยนตป 2558 คาดวาจะเติบโตลดลงตํ่ากวา 1 ลานคันตอไปอีก 1 ป โดยยอดการจําหนายประมาณ 900,000 – 950,000 คัน 
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ขยายตัว 4.9 %  เนื่องจากหนี้ภาคครัวเรือนท่ียังคงสูงทําใหมีการอนุมัติสินเช่ือเชาซื้อรถยนตท่ียากข้ึนอีกท้ัง  ราคาสินคาทาง
การเกษตรโดยเฉพาะขาวและยางพารายังคงมีราคาท่ีตกตํ่า ซึ่งมีสวนกําหนดความเช่ือม่ันและการใชจายของผูบริโภค 
 สําหรับบริษัทฯ นโยบายพื้นฐานการใหสินเช่ือรถยนตมือสองจะเนนรถยนตกระบะ ซึ่งกลุมลูกคาสวนใหญจะเปน
ผูประกอบการหรือเกษตรกรท่ีใชรถยนตในภาคการเกษตร นอกจากนี้จะใหสินเช่ือรถยนตใหมในสวนสินเช่ือเชาซื้อรถยนต
แท็กซี่มิเตอร ซึ่งเปนการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตท่ียังมีแนวโนมท่ีดีโดยกลุมลูกคาจะเปนเจาของกิจการรถยนตแท็กซี่มิเตอร
ใหเชา   โดยประเภทรถยนตดังกลาวจะไดรับผลกระทบจากนโยบายรถยนตคันแรกไมมากนัก ประกอบกับรถยนตมือสองท่ี
บริษัทฯ ใหบริการสวนใหญจะอยูในกลุมอายุรถยนตเกินกวา 10 ป ซึ่งมีสภาพคลองท่ีดีและมีความผันผวนในดานราคา
คอนขางนอย 
 ในสวนเปาหมายธุรกิจบริษัทฯ ในป 2558 คงเนนการดําเนินธุรกิจตามนโยบายเดิมอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย
ขยายฐานธุรกิจควบคูกับคุณภาพลูกคาเพื่อไมใหกระทบความเสี่ยง ซึ่งจะเพิ่มสัดสวนการปลอยสินเช่ือท่ีไมผานเต็นทรถยนต
โดยใชนโยบายการตลาดแบบ DIRECT MARKETING ใหมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอีกไมนอยกวารอยละ 10 ท้ังในสวนสินเช่ือเชา
ซื้อรถยนต และ สินเช่ือเงินสดสําหรับลูกคาท่ีมีรถยนตปลอดภาระ ภายใตโครงการสินเช่ือตาง ๆ ดังนี้ 
 

1. โครงการ “MIDA OK” เปนการใหสินเช่ือเงินสดแกลูกคาเกาของบริษัทฯ ท่ีมีประวัติการผอนชําระท่ีดี  
โดยใหบริการแบบ “ONE STOP SERVICES” ผานชองทางการแนะนําของพนักงาน หรือลูกคาท่ีอยู
ระหวางการผอนชําระและตองการใชวงเงินโดยไมตองโอนทะเบียนใหม 

2. โครงการ “MIDA AUTO FOR CASH” หรือ “MAFC” เปนการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตและสินเช่ือเงินสด
รถยนตมือสองโดยตรงจากการแนะนําของพนักงานบริษัทฯ 

3. โครงการ “MIDA TAXI METER” เปนโครงการจําหนายและใหสินเช่ือรถแท็กซี่มิเตอรสวนบุคคลท้ัง
ประเภท “เขียวเหลือง” และ “เหลือง”ในรูปแบบ บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง แกลูกคารายอยท่ีมีความตองการเปน
เจาของรถแท็กซี่สวนบุคคล 

4. โครงการ “MIDA EASY LOAN”   หรือ   “สินเช่ือทะเบียนลอย”  ภายใต Concept   “กูงาย ไดเงินไว ไม
ตองโอน” เปนสินเช่ือเงินสดท่ีเนนกลุมลูกคาท่ีเปนผูประกอบการ SME และมีรถยนตท่ีปลอดภาระผูกพัน
มากูเงิน จุดเดนของโครงการสินเช่ือประเภทนี้ คือ 

4.1.  ไมตองโอนเลมทะเบียนรถยนต 
4.2.  ไมมีการคิดภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เพราะถือวาเปนการกูเงินไมใชเชาซื้อ 
4.3.  ทราบผลอนุมัติไดภายใน 24 ช่ัวโมงและสามารถรับเงินไดในวันรุงข้ึน 
4.4.  เปนลูกคาท่ีมีประวัติการชําระคางวดท่ีดี โดยสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได 

5. โครงการสินเช่ือรถบรรทุกเชิงพาณิชย เปนโครงการท่ีมุงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีเปนผูประกอบการ SME ท่ี
ตองการใชวงเงินหมุนเวียนเพื่อเสริมคลองในกิจการ ตลอดจนลูกคาท่ีตองการมีรถบรรทุกเพื่อใชใน
กิจการ 

6. โครงการสินเช่ือรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ( Nano Finance ) โดยบริษัทฯจะทําการ
ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจดังกลาวผานธนาคารแหงประเทศไทย  โดยบริษัทฯมีกลุมลูกคา
เปาหมายตรงตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  ซึ่งการปลอยสินเช่ือรายยอยเพื่อการ
ประกอบอาชีพใหผลตอบแทนในอัตราคอนขางสูงถึงรอยละ 36 และเปนการสนับสนุนแหลงเงินทุนของ
ประชาชนรายยอยอีกทางหนึ่ง 
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ปจจัยความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ 

 จากลักษณะของธุรกิจการใหบริการดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนต ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัท มีดังนี้ 

ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือรถยนตมือสอง 

       ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองจะมีความเสี่ยงท้ังดานคุณภาพของลูกหนี้และคุณภาพของรถยนตท่ีเปน
หลักประกัน แตผลตอบแทนท่ีไดรับจะสูงกวาการใหสินเช่ือรถยนตใหม  ท้ังนี้บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการปลอยสินเช่ือเชา
ซื้อรถยนตมือสอง และรถยนตใหม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในสัดสวนรอยละ 98.14 : 1.86 ตามลําดับ 

ความเส่ียงจากการดําเนินงานอันเกิดจากสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
 บริษัทเปดดําเนินงานสาขาในกรุงเทพและตางจังหวัดท้ังสิ้นมี 16 สาขาครอบคลุมพื้นท่ี 74 จังหวัด ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญทําใหบริษัทสามารถขยายสินเช่ือเชาซื้อรถยนตไดเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังนี้การใหสินเช่ือเชาซื้อแกกลุมลูกคาใหม
อาจกอใหเกิดลูกหนี้เชาซื้อท่ีมีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวระยะเวลาหนึ่งได แตอยางใดก็ตามจากนโยบายการ
กระจายกลุมลูกคาสูเขตตางจังหวัดเปนหลัก รวมถึงการมีนโยบายการอนุมัติสินเช่ือท่ีเขมงวดจะมีผลทําใหความเสี่ยงดาน 
NPL อยูในระดับตํ่าและไมเกินเกณฑความเสี่ยงท่ีบริษัทรับได  

ความเส่ียงจากการจําหนายรถยนตที่ยึดมา 

 เม่ือลูกคาผิดสัญญาไมนําสงคางวดหรือคางชําระคางวดสะสมต้ังแต 3 งวดติดตอกันข้ึนไป บริษัทจะบอกเลิกสัญญา
และยึดรถยนตกลับคืนมา รถยนตท่ีบริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหนายดวยวิธีการประมูล  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจะ
ใชระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3  เดือนตอ 2 ครั้ง โดยบริษัทจะนําเงินท่ีไดจากการประมูลจําหนายรถยนตมาชําระหนี้ท่ีคางอยู 
หากเงินท่ีไดจากการขายรถยึดไมเพียงพอท่ีจะชําระหนี้ บริษัทสามารถท่ีจะเรียกรองสวนท่ีขาดจากลูกหนี้หรือผูคํ้าประกันได 
แตในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถเรียกรองสวนท่ีขาดได บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึด  แตจากการประมูลรถยึดของ
บริษัทในรอบป 2557 ท่ีผานมา พบวาอัตราการขาดทุนรถยึดในแตละครั้งจากประมูลเพิ่มข้ึน สืบเนื่องจากรถยนตมือสองใน
ตลาดมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน จากนโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาลในป 2555 สงผลใหราคารถยนตมือสองในตลาดมูลคาลดลง  

ความเส่ียงดานการตลาดและการแขงขัน 

 การขยายตัวของตลาดรถยนตท่ีมียอดการขายเพิ่มข้ึนในชวงท่ีผานมา ทําใหผูประกอบการธุรกิจเชาซื้อและลิสซิ่ง ใช
กลยุทธในการลดอัตราดอกเบ้ีย สงผลใหอัตราดอกเบ้ียในกลุมเชาซื้อรถยนตใหมลดลงโดยตลอด หรือเปลี่ยนการใหสินเช่ือแก
รถยนตใหมเปนหลักมาเปนการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองมากข้ึน เนื่องจากการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองจะไดรับ
อัตราดอกเบ้ียสูงกวาการใหสินเช่ือรถยนตใหม สงผลใหการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อรถยนตมือสองเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑท่ี
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยในรอบปบัญชี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 4  
ครั้ง  เพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้  

1)     สอบทานและใหความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 
        ประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบัญชีและการเงิน และ 
        ฝายตรวจสอบภายใน    
2) สอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 2557 ของฝายตรวจสอบภายใน  รวมท้ังแนะนําและใหขอคิดเห็นเพื่อให

การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึนและติดตามการตรวจสอบใหเปนไปตามแผนงานท่ีต้ังไว 
3) สอบทาน และตรวจตราดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ังกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

รวมท้ังปฏิบัติท่ีเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 
 4) สอบทานหลักเกณฑท่ีควบคุมการทํารายการระหวางกัน และการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

การจัดทํางบการเงินและเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ถูกตองและครบถวนเปนท่ีนาเช่ือถือได และมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯแลว  
  

 
 
 
 
         
                                                                                                                                
 

(พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต) 
                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท  ไมดา ลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 30,828,040         30,999,921         
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 916,367,501       932,614,774       
ลูกหนี้อ่ืน 20,751,529         18,732,859         
เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกบริ ษัทใหญและดอกเบี้ยค างรับ 7 43,726               34,894,757         
เงินใหกู ยืมแก กิจการอ่ืนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 8 5,126,667           11,996,339         
สินค าคงเหลือ 3,429,906           2,278,683           
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 9 69,090,722         53,467,723         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 37,442               43,495               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,045,675,533     1,085,028,551     

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 10 107,447             105,668             
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 6 1,511,959,796     1,484,437,409     
เงินใหกู ยืมแก กิจการอ่ืน - สุทธิ 8 1,789,060           2,088,542           
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 11 100,976,178       57,153,525         
สินทรัพยภาษีเงินได รอตัดบัญชี 12 28,285,829         25,561,841         
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 738,600             799,586             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,643,856,910     1,570,146,571     

รวมสินทรัพย 2,689,532,443     2,655,175,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท
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บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 13 83,922,144         39,866,284         
เจาหน้ีการคาและคาใชจายคางจาย 14 79,934,433         78,472,157         
เจาหน้ีอื่น - บริษัทท่ีเกี่ยวของ 7 20,528               62,951               
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญและดอกเบี้ยคางจาย 7 25,730,041         -                   
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 15 372,436,447       161,318,374       
ภาษีเงินไดคางจาย 10,214,197         15,844,992         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,884,307           2,961,723           

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 577,142,097       298,526,481       

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 15 37,461,164         961,937,623       
หุนกู 16 597,499,953       -                   
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17 9,436,237           10,522,867         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 644,397,354       972,460,490       

รวมหนี้สิน 1,221,539,451     1,270,986,971     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

บาท
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บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน : หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 880,000,000 หุน 

(2556 : 800,000,000 หุน) 18 440,000,000       400,000,000       
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว  879,999,883 หุน

(2556 : 800,000,000 หุน) 439,999,942       400,000,000       
สวนเกินมูลคาหุน 19 165,220,048       165,220,048       
กําไรสะสม

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 20 44,000,000         40,000,000         
ยังไมได จัดสรร 818,773,002       778,968,103       

1,467,992,992     1,384,188,151     

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,689,532,443     2,655,175,122     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน สวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมสวนของผูถือหุน

พันบาท
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บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556
รายได
รายไดดอกผลเชาซื้อ 410,595,408      405,456,530      
ดอกเบี้ยรับ 7 4,925,494         3,912,922         
รายไดอื่น 22 70,797,000       69,167,772       
รวมรายได 486,317,902      478,537,224      

คาใชจาย
คาใชจายในการขาย 7, 23 64,855,060       62,148,606       
คาใชจายในการบริหาร 23 184,961,574      157,060,066      
หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 23 52,165,096       37,088,909       
ตนทุนทางการเงิน 7 73,669,542       81,247,625       
รวมคาใชจาย 375,651,272      337,545,206      

กําไรกอนภาษีเงินได 110,666,630      140,992,018      
ภาษีเงินได 12 (23,465,107)      (28,610,892)      
กําไรสําหรับป 87,201,523       112,381,126      
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 1,043,322         -                  
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 88,244,845       112,381,126      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน) 0.10                0.14                
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 853,917,729      800,000,000      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

บาท
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บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ทนุเรือนหุน จัดสรรเพ่ือ
ที่ออกและ สวนเกนิ สํารองตาม ยังไมได

หมายเหตุ รับชําระแลว มลูคาหุน กฎหมาย จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 400,000,000         165,220,048         35,500,000           671,086,977         1,271,807,025       
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 20 -                      -                      4,500,000             (4,500,000)            -                      
กําไรเบด็เสร็จสําหรับป -                      -                      -                      112,381,126         112,381,126         
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 400,000,000         165,220,048         40,000,000           778,968,103         1,384,188,151       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557 400,000,000         165,220,048         40,000,000           778,968,103         1,384,188,151       
เพ่ิมทนุจากการจายหุนปนผล 21 39,999,942           -                      -                      (39,999,942)          -                      
เงินสดปนผลจาย 21 -                      -                      -                      (4,440,004)            (4,440,004)            
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 20 -                      -                      4,000,000             (4,000,000)            -                      
กําไรเบด็เสร็จสําหรับป -                      -                      -                      88,244,845           88,244,845           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 439,999,942         165,220,048         44,000,000           818,773,002         1,467,992,992       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป นสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
กําไรสะสม
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บริษัท  ไมดา ลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  

2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 110,666,630       140,992,018       
ปรับปรุงกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ  (จาย) 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คา เสื่อมราคา 5,173,781           6,726,348           
หน้ีสูญและคา เผ่ือหน้ี สงสัยจะสูญ 52,165,096         37,088,909         
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (197,164)            (620,545)            
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย 36,826,792         19,310,829         
คา เผ่ือการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 6,266,999           5,479,716           
คา ใชจายภาระผูกพันผลประโยชน พนักงาน 1,565,847           1,316,964           
รายไดดอกเบี้ยรับ (4,925,494)          (3,912,922)          
คา ใชจายดอกเบี้ย 73,669,542         81,247,625         

เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
    และหน้ีสินดําเนินงาน 281,212,029       287,628,942       
  สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีตามสัญญาเชา ซ้ือ (201,270,981)      (116,856,283)      
ลูกหน้ีอื่น (2,911,838)          (3,359,211)          
สินคาคงเหลือ (1,151,223)          2,294,919           
สินทรัพยรอการขาย 86,185,818         68,109,731         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,053                5,300                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 60,986               15,690               

  หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน  (ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาห น้ีอื่น 3,037,869           (8,119,159)          
เจาหน้ีอื่น - บริษัทที่เ ก่ียวของ (42,423)              (3,037,049)          
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 76,011               (45,869)              

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 165,202,301       226,637,011       
     เงินสดจายดอกเบี้ย (74,516,845)        (90,425,856)        
     จายภาษีเงินได (32,080,720)        (36,177,492)        
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,604,736         100,033,663       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน สวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
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บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับจากดอกเบ้ีย 4,512,087           3,919,398           
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (1,779)                (2,052)                
เงินใหกูแกบริษทัใหญลดลง (เพิ่มขึ้น) 34,500,000         (14,000,000)        
เงินใหกูยืมแกกจิการอ่ืนลดลง 1,754,922           11,229,662         
ซ้ือสินทรัพย (48,998,966)        (4,632,422)          

     ซ้ืออาคารและอุปกรณเงินสดรับจากการขายสินทรัพย 199,696             3,067,376           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (8,034,040)          (418,038)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 44,055,860         1,657,946           
เงินสดรับจากบริษทัใหญเพิ่มขึน้ 25,500,000         -                    
รับจากการออกหุนกู 597,499,953       -                    
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (713,358,386)       (96,210,196)        
จายเงินสดปนผล (4,440,004)          -                    

เงินสดใชไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (50,742,577)        (94,552,250)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (171,881)            5,063,375           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 30,999,921         25,936,546         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 30,828,040         30,999,921         

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพ่ิมเตมิ  

รายการท่ีไมใชเงินสด 
โอนสินทรัพยรอการขายจากลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 144,902,607       91,125,568         
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 39,999,942         -                    
โอนทรัพยสินรอการขายอสงัหาริมทรัพยจากทรัพยสนิรอการขายภายใตสัญญาซ้ือคนื -                    5,000,000           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
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บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยู
เลขที4่8/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ วันที่          
31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 16 สาขา  
 
บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ถือหุนของ
บริษัทรอยละ 56.95) 
 
บริษัทดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใชแลว 
 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเปนทางการเปนภาษาไทย และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชีของไทยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญช ีพ.ศ.2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา
และนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 การ
แปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่นตองใหสอดคลองกับงบการเงินที่จัดทําขึ้นเปนภาษาไทย 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม 
 

 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี ้
 

 มาตรฐานการบัญชทีี่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 

ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนได เสียจากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7 การปรบัปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 
มาตรฐานการบัญชีตามที่กลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและ
การใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินนี้  

 
มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดังกลาวไดรับการ
ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในครั้งนี้สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามที่กลาวขางตนบางฉบับเปน
มาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือก
รับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

 
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวกับการวัดมูลคา
ยุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานที่
เก่ียวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปน
ตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี ้

  
จากการประเมินเบ้ืองตน ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงิน 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
การรับรูรายได 
รายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อเปนดอกผลที่ยังไมถือเปนรายได ณ วันที่เกิดรายการ และรับรูรายได
ตามจํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงสําหรับสัญญาเชาซื้อใหมที่ทําขึ้นเริ่มตั้งแตป 2551 และ
วิธีผลรวมจํานวนตัวเลขสําหรับสัญญาเชาซื้อที่ทําขึ้นกอนป 2551 การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใช
ตามเกณฑคงคาง (บันทึกในวันที่ครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรู
รายไดเมื่อลูกหนี้คางชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไปนับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา เมื่อมีขอบงชี้
วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระหนีไ้ด บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที 
 

รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว 
 

ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 
 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้คงเหลือตามสัญญาหักดวยดอกผล
เชาซื้อรอตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้  
บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี ้

 
ระยะเวลา  อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1 
คางชําระเกินกําหนด   
1 - 3 เดือน   2 
4      เดือน  20 
5 - 6 เดือน  25 
7 - 9 เดือน  75 
มากกวา 9 เดือนขึ้นไป  100 
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สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตอยางใดจะต่ํากวา 
 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายที่จําเปนโดยประมาณ
ในการขาย 

 
สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อ
คืนที่ครบกําหนดไถถอนแลวแตคูสัญญาไมมาไถถอน ซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา  
 
บริษัทตั้งประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขายประเภทยานพาหนะที่ยึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ณ วันสิ้นป 
ดวยอัตรารอยละ 30 ของราคาทุน  
 
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ราคา
ทุนคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสดและจํานวนเทียบเทาเงินสด ในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่
หรือสภาพที่พรอมที่จะใชงานไดตามที่ประสงค   
 
คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามชวงอายุการใชงานโดยพิจารณาแตละสวนแยกตางหาก
จากกัน เมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญและมีอายุการใชงานตางกัน อายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยมีดังนี ้

 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 
กําไรและขาดทุนจากการขายสินทรัพย คํานวณจากราคาตามบัญชีเปรียบเทียบกับคาขาย และบันทึกไวในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
รายจายเก่ียวกับการตอเติม การตออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคา
ซอมแซมและคาบํารุงรักษา รับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
การเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ีย
ปรับที่ตองจายใหผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา 
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การดอยคาของสินทรัพย 
บริษัทจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยอยางสม่ําเสมอ หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา บริษัทจะประมาณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ บริษัทจะปรับปรุงลด
มูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลคาที่คาดวาจะไดรับของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายที่เก่ียวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูที่มีภาระดอกเบ้ียจะ
บันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอน
กําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการไถถอน 
 
ผลประโยชนของพนักงาน 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและ
เงินที่บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงิน
ที่บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                                   
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานบันทึกบัญชีตามจํานวนที่คํานวณโดยนักคณิตศาศตร
ประกันภันอิสระ โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  
 
ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน ประกอบดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินได
ปจจุบันที่ไมไดรับรูในงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือสวนที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 

 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสีย
ภาษี ซึ่งแตกตางจากกําไรขาดทุนที่ปรากฎในงบการเงิน คูณดวยอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีทีเ่ก่ียวกับรายการในปกอนๆ 
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน กับมูลคาของรายการที่เกี่ยวของที่ใชสําหรับการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คํานวณโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช
หรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

      บุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน 

บุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

นอกจากนี ้บุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา และเงินกูยืมซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละ
รายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 
 
การจายเงินปนผล 
บริษัทบันทึกเงินปนผลจายในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัท ได
อนุมัติการจายเงินปนผล 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่รับชําระแลวระหวางปถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก 
 
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยาง
สมเหตุสมผล 
 
การใชประมาณการทางบัญช ี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใชการประมาณและ
การตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผล
ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 
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ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสนิทรัพยที่อาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระ
ผูกพันที่คอนขางแนนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนที่ตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณได
อยางสมเหตุสมผล สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืน
แนนอน 

 
4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
4.1. ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1. การดอยคาของลูกหนี้การคา 

 
บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้การคาที่อาจเกิดจากการที่ไม
สามารถเรียกชําระหนีจ้ากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินบนพื้นฐานเก่ียวกับประสบการณ
ในอดีตของการติดตามทวงถาม ควบคูกับการสอบทานอายุของลกูหนี้คงเหลือ ณ วันที่ในรายงาน 

 
4.1.2. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาซากของอาคารและอุปกรณ โดยจะทบทวนคา
เสื่อมราคาเมื่ออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการ
ตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 
 

4.1.3. สัญญาเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร
ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา บริษัทไดโอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 
4.1.4. คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

 
บริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยเพื่อ
เปรียบเทียบกับมูลคาที่ไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 

 
4.1.5. ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มของ
เงินเดือนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปจจัยที่เก่ียวของในเชิงประชากรศาสตรในการ
กําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียที่สะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจใน
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ปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูลตารางอัตรามรณะที่เปดเผยทั่วไปในประเทศ อยางไรก็ตามผลประโยชน
หลังการเลิกจางงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
 

4.1.6. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือความ
ไมแนนอนของกฏหมายภาษีอากร 
 

4.2.  การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกู
เพื่อปรับโครงสรางหนี ้หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้ 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
เงินสด 837  788 
เงินฝากระหวางทาง 17,820  18,909 
เงินฝากออมทรัพย 9,560  3,592 
เงินฝากกระแสรายวัน  2,611  7,711 

รวม 30,828  31,000 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.13 – 0.50 ตอป (2556 : รอยละ        
0.50 – 0.60 ตอป) 
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6. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 
 

 พันบาท 

 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
ภายในหนึ่งป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
         
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อ 1,290,858 1,298,619 1,870,024 1,813,585 1,368 - 3,162,250 3,112,204 

หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยัง
ไมถือเปนรายได 

       
(345,368) (331,434) (332,086) (300,189) (67) - (677,521) (631,623) 

คงเหลือ 945,490 967,185 1,537,938 1,513,396 1,301 - 2,484,729 2,480,581 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ (29,123) (34,570) (27,264) (28,959) (15) - (56,402) (63,529) 
สุทธิ 916,367 932,615 1,510,674 1,484,437 1,286 - 2,428,327 2,417,052 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได) และ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายหุนี้ที่คางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี ้
 

 พันบาท 
  อัตรารอยละ   
 ลูกหนี้ตาม ของคาเผื่อหนี้ คาเผื่อหนี้ ลูกหนี้ตาม 
 สัญญาเชาซื้อ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซื้อ- สุทธ ิ
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

      

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ      

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,586,068 1,577,055 1 1 15,921 15,832 1,570,147 1,561,223 
คางชําระ       

1 - 3  งวด 818,860 811,791 2 2    16,377 16,236 802,483 795,555 
4 งวด 44,186 44,657 20 20 8,837 8,931    35,349 35,726 
5 - 6 งวด 24,969 29,850 25 25 6,242 7,463 18,727 22,387 
7 - 9 งวด 6,484 8,646 75 75 4,863 6,485 1,621 2,161 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป 4,162 8,582 100 100 4,162 8,582      -     - 

รวม 2,484,729 2,480,581   56,402 63,529 2,428,327 2,417,052 

 
บริษัทไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จํานวน 1,071.83 ลานบาท (2556 : 1,507.11 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 
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ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ผลรวมของลูกหนี้ขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อและมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ขั้นต่ําที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาซื้อแสดงไดดังนี ้
 
 พันบาท 
 2557  2556 

  
ผลรวมของ 
ลูกหนี้ขั้นตน 

ตามสัญญาเชา
ซื้อ 

 มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ํา 
ที่ลูกหนี้ตองจาย 

ตามสัญญาเชาซื้อ

 
ผลรวมของ 
ลูกหนี้ขั้นตน 

ตามสัญญาเชาซื้อ

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ํา 
ที่ลูกหนี้ตองจาย 

ตามสัญญาเชาซื้อ

      
ภายในหนึ่งป 1,290,858 945,490 1,298,619 967,185 

เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 1,870,024 1,537,938 1,813,585 1,513,396 
เกินหาป 1,368 1,301          -          - 
รวม 3,162,250 2,484,729 3,112,204 2,480,581 
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปน
รายได 

(677,521)  (631,623)  

ผลรวมของลูกหนีข้ั้นตน 
ตามสัญญาเชาซื้อสุทธ ิ 2,484,729 

 

2,480,581 
 

 
เมื่อวันที ่30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญช ีโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer 
Finance) โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 
งวด และพิจารณาบันทึกสํารองทั่วไปสําหรับลูกหนี้ที่ไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หาก
บริษัทตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองทั่วไปนั้น บริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ            
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 23.40 ลานบาท (2556 : 28.21 ลานบาท) และตองรับรู
รายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 9.07 ลานบาท ตามลําดับ (2556 : 5.68 
ลานบาท) 
 
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน ดังนั้น บริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย
ในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ที่คางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจากการพิจารณาสถานะหนี้ที่คางรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อประมาณรอยละ 3.79 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกัน ซึ่งจํานวนดังกลาวสูง
กวาหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปที่ผานมา (2554 - 2556) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และบริษัท
ยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 44.18 ลานบาท (2556 : 44.67 ลานบาท) 
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ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อใน
แตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาซื้อ
ทุกประเภทที่มีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ที่ทํากอน
วันที่     1 มกราคม 2551 บริษัทเลือกรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นสิ้นสุดลงโดยมี
รายละเอียดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 470  531 
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได            -  (7) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธ ิ 470  524 

 
การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้
 
 พันบาท 
  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 63,529 
ตั้งคาเผื่อเพิ่มในระหวางป 41,349 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป (48,476) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 56,402 

 
7. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันตามมูลฐานที่พิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งมูลฐานที่ใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานที่ใชสําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน  
 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
     
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด 
(มหาชน) 

 ขายและใหบริการเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาและธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 บริษัทใหญ 

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
จํากัด 

 ธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน 

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน 
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด         ธุรกิจโรงแรม   กรรมการรวมกัน 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด  ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังนี ้
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   
ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป 
คาใชจายอื่น  ราคาตามที่ตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป 

 
รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกันที่เปนสาระสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
มีดังนี ้
 

 ลานบาท 
 2557  2556 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ    

ดอกเบ้ียรับ 1.87  0.71 
คาใชจายอื่น 3.21  3.09 
ตนทุนทางการเงิน               0.31              0.06 

    

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
คาใชจายอืน่ 0.41  0.58 
    

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ    
ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน 11.50  11.41 

    ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.40  0.28 
รวม 11.90  11.69 

 
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

 
 พันบาท 

 2557  2556 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางรับ    

เงินใหกูยืมระยะสั้น    
 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)                  

- 
 34,500 

    

ดอกเบ้ียคางรับ    
 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 44  395 

รวม 44  34,895 
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 พันบาท 
 2557  2556 
เจาหนี้อื่น – บริษัทที่เก่ียวของ    

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 21  27 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด -  36 

รวม 21  63 
    
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางจาย    
เงินกูยืมระยะสั้น    

 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 25,500  -  
    

ดอกเบ้ียคางจาย    
 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 230  -  

รวม 25,730  -  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและกูยืมระยะสั้นกับบริษัทใหญสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

 
 พันบาท 
 1 มกราคม  

2557 
  

เพิ่มขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2557 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญ       

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 34,500  147,000  (181,500)       - 
        

เงินกูยืมระยะสัน้จากบริษัทใหญ       
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)       -  44,500  (19,000)  25,500 

 
ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 บริษัทตองดํารงยอดเงินกูยืมกรรมการและ/หรือบริษัทใหญไวใน
จํานวนไมต่ํากวา 200 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทไดรับหนังสือผอนผันการดํารง
ยอดเงินกูยืมดังกลาวจากกลุมสถาบันการเงินเสียงขางมาก โดยไมถือวาเปนกรณีผิดสัญญาถึงเดือนเมษายน 2558 
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8. เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน - สุทธิ 
 

 พันบาท 
 2557  2556 

   
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 18,637  20,392 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (5,127)  (11,996) 
คงเหลือ 13,510  8,396 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,721)  (6,307) 
สุทธิ 1,789  2,089 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่นในระหวางป มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 1 มกราคม  

2557 
  

เพิ่มขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม

2557 
        
เงินใหกูยืม 20,392  16,780  (18,535)  18,637 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,307)  (5,414)       -  (11,721) 
เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น – สุทธิ 14,085  11,366  (18,535)  6,916 

 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 – 15 ตอป และมียอดคงเหลือที่มีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้ 
 
 เงินตน (ลานบาท)   
 2557  2556  หลักประกัน 

      
1) 8.62  7.82  โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศ         

แหงหนึ่ง และโฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบริษัท 
2) 2.12  2.26  คํ้าประกันโดยบุคคล 
3) -  4.00  โอนสิทธิการรับเงินคาจางตามสัญญากอสรางอาคารที่ลูกหนี้ทําไว   

กับบริษัทอื่นแหงหนึ่ง 
4) 1.59  -  โอนสิทธิในสัญญาการเชาสัญญาพื้นที่อาคาร 3 ชั้น 
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9. สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ 
 พันบาท 
 2557  2556 
   
ที่ดินเปลาและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 42,573  42,573 
ยานพาหนะ 37,883  16,993 
รวม 80,456  59,566 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (11,365)  (6,098) 
สุทธิ 69,091  53,468 

 
บริษัทจดจํานองที่ดินมูลคา 14 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในประเทศไทยแหงหนึ่ง ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 และ 15 
 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากประจํากับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท มีขอจํากัดใน
การใชเนื่องจากไดใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการใชไฟฟา (2556 : 0.11 ลานบาท) 

11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 พันบาท 

 2556 เพิ่มขึน้ ลดลง 2557 

ราคาทุน     

ที่ดิน 31,680 44,656          - 76,336 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 24,465 2,464 186 26,743 
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 19,079 1,879 342 20,616 
ยานพาหนะ 23,268             - 1,730 21,538 
   รวม 98,492 48,999 2,258 145,233 

     

คาเสื่อมราคาสะสม     

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 9,995 1,730 184 11,541 
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 14,892 1,550 341 16,101 
ยานพาหนะ 16,451 1,894 1,730 16,615 
   รวม 41,338 5,174 2,255 44,257 
     

มูลคาสุทธิตามบัญชี 57,154   100,976 

     

คาเสื่อมราคาสําหรับป 6,726   5,174 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณของบริษัทที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคา
แลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 26.05 ลานบาท (2556 : 27.18 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 61.44 ลานบาท    
เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารในประเทศสองแหง ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 15 (2556 : 15.97 
ลานบาท) 

 
12. สินทรัพย/หนี้สิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญช ีและภาษีเงินได 
 

สินทรพัยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี ้ 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 28,333  25,583 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (47)  (21) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 28,286  25,562 
 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ีมีรายละเอียดดังนี้ 
 พันบาท 
   บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)   
 1 มกราคม 

2557 
 งบกําไร 

ขาดทุน 
 สวนของ 

ผูถือหุน 
 31 ธันวาคม 

2557 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อ 

19,013  130       -  19,143 

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อื่น 1,576  332       -  1,908 

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแก
บริษัทอื่น  

1,261  1,083       -  2,344 

จากคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  1,220  1,053       -  2,273 

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ 
ผลประโยชนพนักงาน 

 
2,513 

  
413 

  
     (261) 

  
2,665 

รวม 25,583  3,011       (261)  28,333 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         

จากผลตางคาเสื่อมราคาทางภาษีกับทางบัญชี        (21)  (26)       -  (47) 
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 พันบาท 
   บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)   
 1 มกราคม 

2556 
 งบกําไร 

ขาดทุน 
 สวนของ 

ผูถือหุน 
 31 ธันวาคม 

2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อ 

15,908  3,105       -  19,013 

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อื่น 505  1,071       -  1,576 

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแก
บริษัทอื่น  

1,261       -       -  1,261 

จากคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  124  1,096       -  1,220 

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ 
ผลประโยชนพนักงาน 

 
2,178 

  
335 

  
     - 

  
2,513 

รวม 19,976  5,607       -  25,583 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         

จากผลตางคาเสื่อมราคาทางภาษีกับทางบัญชี        -  (21)       -  (21) 
      

คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน    
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามประมวลรัษฎากร 26,450  34,196 
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับ                
    ผลแตกตางที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 

 
(2,985)  

 
(5,585) 

รวม 23,465  28,611 
    
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 261             - 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 
 พันบาท 
 2557  2556 

   

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได 110,667  140,992 
อัตราภาษีรอยละ        20    20 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 22,133  28,198 
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจาย 
     ตามประมวลรัษฏากร  

 
(104) 

  
(147) 

จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม 1,436  560 
คาใชจายภาษีเงินได 23,465  28,611 
    

อัตราภาษีที่แทจริง (รอยละ)  21.20  20.29 
 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
เงินเบิกเกินบัญชี 34,135             - 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 49,787  39,866 
รวม 83,922  39,866 

 

บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง แหงละจํานวน 20 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย  
รอยละ MOR และ MOR - 0.5 ตอป คํ้าประกันโดยอดีตกรรมการและโดยการจํานองที่ดินของบริษัทตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 11 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งออกใหแกบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งจํานวน 50 ลานบาท โดย
มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ตอป และมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ 2558 (2556 : 40 ลานบาท อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 5.15 ตอป และกําหนดชําระคืนภายในเดือนมกราคม 2557) 
 

14. เจาหนี้การคาและคาใชจายคางจาย 
 พันบาท 
 2557  2556 
   

เจาหนี้การคา 29,139 27,860 
โบนัสคางจาย 14,469 13,609 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 12,873 11,648 
ดอกเบ้ียคางจาย 4,854 6,430 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 8,124 8,760 
คาใชจายคางจาย 7,316 7,407 
เจาหนี้อื่น 3,159 2,758 

รวม 79,934  78,472 
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15. เงินกูยืมระยะยาว 
 พันบาท 
 2557  2556 
   
เงินกูยืมระยะยาว 409,897 1,123,256 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (372,436) (161,318) 
สุทธิ 37,461  961,938 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีดังนี้  
 

  พันบาท  อัตราดอกเบี้ย    
เงินกู  2557  2556   (รอยละตอป)  เงื่อนไขการชําระคืน 

         
วงเงินกูยืมเพื่อขยายกิจการ วงเงิน 4  119,197  363,491  อัตราดอกเบี้ย MLR 

เฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย 4 แหงลบดวย 
รอยละ 0.25 ตอป 

 สินเช่ือรวมระหวางธนาคาร  2 
แหงในอัตราสินเช่ือ 68.75 : 31.25 
ชําระคืน 72 งวด ภายในเดือน 
เมษายน 2561 

วงเงินกูยืมเพื่อขยายกิจการ วงเงิน 5  246,888  752,887  อัตราดอกเบี้ย MLR 
เฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย 4 แหงลบดวย 
รอยละ 0.25 ตอป 

 สินเช่ือรวมระหวางธนาคาร  2 
แหงในอัตราสินเช่ือ 68 : 32 ชําระ
คืน 72 งวด ภายในเดือน เมษายน 
2561 
 

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน   5,565  6,878  อัตราดอกเบี้ย MRR ตอ
ป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก
เดือน ไมนอยกวาเดือนละ 0.2 
ลานบาท ภายในวนัท่ี 18 มีนาคม 
2561 

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน  38,247        -  อัตราดอกเบี้ย MLR-0.50 
ตอป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุก
เ ดื อ น  ไ ม น อ ย ก ว า เ ดื อ น ล ะ 
610,000 บาท 
ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

รวม  409,897  1,123,256     
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (372,436)  (161,318)     
เงินกูระยะยาว - สุทธิ  37,461  961,938     

 
เงินกูยืมขางตน คํ้าประกันโดยอดีตกรรมการของบริษัทและบริษัทใหญ การโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อและการโอนลอยสมุดทะเบียนรถยนตที่ใหเชาซื้อในมูลคารวมไมต่ํากวา 1.35 เทาของยอดเงินกูคงคาง สินทรัพย
รอการขาย และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 9 และ 11 
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทรับหนังสือการผอนผันการดํารงหนี้เงินตนคงคางที่มีตอกรรมการ และ/หรือผูถือหุน
รายใหญไมนอยกวา 200 ลานบาท โดยกลุมสถาบันการเงินเสียงขางมากไดใหความยินยอมผอนผัน ทั้งนี้ ไมถือวา
บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงเงินกูยืมจากกรรมการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญ  

 
 
 
 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                                  
 

  -43 - 

16. หุนกู 
 
   วันที่ครบ อัตรา 

พันบาท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
    (รอยละตอป)  
1 2 ป 27 พฤศจิกายน 2557 27 พฤศจิกายน 2559 5.00 597,550 

 
รายการเคลื่อนไหวของหุนกูในระหวางปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 มีดังตอไปนี ้
 

 พันบาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม                 - 
ออกจําหนายหุนกูชุดใหม 600,000 
คาใชจายในการออกหุนกู (2,622) 
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 122 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม    597,500 

 
17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 
 พันบาท 
 2557  2556 
 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,047  10,980 
    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน – สุทธิ 10,523               - 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,566  1,317 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 498  363 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
   ที่รับรูเพิ่มเติมภายใตสวนของผูถือหุน 

 
      (1,304)                 

  
             - 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,894)  (2,047) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  9,436  10,523 

 
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานที่สําคัญดังนี้ 
 
อัตราคิดลด รอยละ 4.62 ตอป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 8.27 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 
เกษียณอายุ 60 ป 
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18. ทุนเรือนหุน 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที ่9 เมษายน 2557 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
400,000,000 บาท เปน 440,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 
บาท เพื่อจายเปนหุนปนผลและบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 10 
เมษายน 2557 
 

19. สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปน
ผลไมได  

 
20. สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยางนอยรอยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําป หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได 

 
21. เงินปนผลจาย 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที ่9 เมษายน 2557 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2556 สําหรับหุนสามัญจํานวน 800,000,000 หุน โดยจายเปน 2 สวนดังนี ้
 
a. จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 

40,000,000 บาท 
 
b. จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00555 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 4,440,000 บาท 

 
22. รายไดอ่ืน 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
รายไดคาเบ้ียปรับ 15,346  17,260 
รายไดคาโอนทะเบียน 12,756  12,184 
รายไดคานายหนาประกัน 12,700  11,843 
หนี้สูญรับคืน 6,557  7,862 
อื่นๆ 23,438  20,019 

รวม 70,797  69,168 
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23. คาใชจายตามลักษณะ 
 

 พันบาท 
 2557  2556 
    
คาใชจายพนักงาน 83,782  77,211 
คานายหนา 42,014  41,360 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  52,165  37,089 
ขาดทุน จากการขายสินทรัพยรอการขาย  36,827  19,311 
คาเบ้ียประกัน 17,652  15,994 
คาตอบแทนผูบริหาร 11,500  11,408 
คาเสื่อมราคา 5,174  6,726 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ (1,151)  2,295 

 
24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนต โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักใน
ประเทศ ดังนั้นรายได กําไร และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเก่ียวของกับสวนงานธุรกิจ
และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
 
ลูกคารายใหญ  

      บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเสี่ยงเรื่องที่จะเสียลูกคารายใหญ 
 
25. เครื่องมือทางการเงิน 

 
การบริหารความเสี่ยง 
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาว บริษัทมคีวามเสี่ยงที่เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงดังนี ้
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม  ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนีโ้ดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของ
บริษัทไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงไมคาด
วาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวใน
บัญช ี
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืม
ระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบ้ียของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

 
 ลานบาท 
 2557 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา  ปรับขึ้นลง ไมม ี  ที่แทจริง 

 1 ป 
1 ถึง 5 

ป 
ตามราคา

ตลาด 
อัตรา

ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 9.56 21.27 30.83 0.13 - 0.50 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 916.37 1,511.96 - - 2,428.33 17.80 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน - 0.11 -     - 0.11 1.70 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 5.13 1.79 -   - 6.92 12.00 - 15.00 
 921.50 1,513.86 9.56 21.27 2,466.19  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชี - - 34.13 - 34.13 MOR, MOR - 0.50 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 49.79 - - - 49.79 4.50 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ - - 25.50 - 25.50 MLR + 0.25 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 409.90 - 409.90 6.50 - 8.00 
หุนกู - 597.50 - - 597.50 5.00 
 49.79 597.50 469.53 - 1,116.82  
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 ลานบาท 
 2556 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 

ภายใน มากกวา  ปรับขึ้นลง ไมม ี  ที่แทจริง 

 1 ป 
1 ถึง 5 

ป 
ตามราคา

ตลาด 
อัตรา

ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 3.59 27.41 31.00 0.50 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 932.62 1,484.43 - - 2,417.05 17.25 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 0.11 - - - 0.11 1.70 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทใหญ - - 34.50 - 34.50 MLR + 0.25 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 11.99 2.09 - - 14.08 12.00 - 18.00 
 944.72 1,486.52 38.09 27.41 2,496.74  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 39.87 - - - 39.87 5.15 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 1,123.26 - 1,123.26 6.75 - 8.00 
 39.87 - 1,123.26 - 1,163.13  

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย มี
อัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาดฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 

26. ภาระผูกพัน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 บริษัทม ี
 

a.  เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชจํานวนเงินประมาณ 6.80 ลานบาท  
 

b. ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาดังกลาว 
ดังนี้ 

 

 ลานบาท 
จายชําระ  

ภายใน 1 ป 2.86 
2 - 5 ป 2.13 

รวม 4.99 
 
 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ 2558
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9. การจัดการ          

9. 

9.1 โครงสรางการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2557 

สวนตรวจสอบภายใน 
คุณสายชล หยกมณีรัตนากร 

 

สํานักงานเขต 3 
คุณเสรี  มีพรม 
• นครราชสีมา 
• อุดรธาน ี
• อุบลราชธาน ี
• ขอนแกน 

=สวนพัฒนาระบบงาน 
      คุณเพ็ชร  ชางคํา  
 

 

สํานักงานเขต 4 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 
• นครปฐม 
• ระยอง 
• เพชรุบรี 
 

สํานักงานเขต 1 
คุณพรชัย ประสิทธิ์พร  
• นครสวรรค 
• พิษณุโลก 
• เชียงใหม 
• เชียงราย 

ฝายสินเช่ือภูมิภาค 2 
คุณกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล 
 

สํานักงานเขต 2 
คุณระพล  ชูวิชัยวงศ 
• ชุมพร 
• สุราษฎรธานี 
• กระบี ่
• หาดใหญ 

ฝายสินเช่ือภูมิภาค 1 
คุณมานพ ศรีพิพัฒนกุล 

 

= สวนควบคุมและบริหาร
สินเชื่อ 
คุณนนทธวัช มากไมตรี 
= สวนกฎหมาย 
  คุณนนทธวัช มากไมตรี 
 

=สวนพิธีการสัญญา 
    คุณจําเนียร  ทิชัย 
 
= สวนบุคคลและธุรการ 
คุณปพิชญา  ทองเกิดพะเนา 
 
 

ฝายสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

คุณเพ็ชร  ชางคํา 

ฝายบัญชีและการเงิน 
คุณกิตติลักษณ เอี่ยมวสันต 

 

ฝายปฏิบัติการ 
คุณธีรวัฒน  เกียรติสมภพ 

 

ฝายควบคุมและบริหาร
สินเช่ือ 

คุณสุวัตร  เขียวรัตน 

ฝายสินเช่ือและการตลาด 
คุณกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล 

 

กรรมการผูจัดการ 
คุณธีรวัฒน  เกียรติสมภพ 

 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
คุณวสิูตร เอี้ยวศิวิกลู 

=สวนสินเช่ือและการตลาด  1 
    คุณโสภณ  กรรณโอภาส 
 

=สวนพัฒนาผลิตภัณฑ 
คุณโสภณ  กรรณโอภาส 

 = สวนบัญชีและการเงิน 
      คุณอัมพุชินี จิตติธาดา 
 

 

กรรมการบริหาร 
คุณสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                                  
 

  -49- 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 รายช่ือผูถือหุนของบริษัท 10 ลําดับแรก ณ วันท่ี 2 มีนาคม  2558 

ลําดับ รายช่ือ จํานวนหุนที่ถือ 
 (หุน) 

สัดสวนการถือหุน 

1 บรษิัท ไมดา แอสเซ็ท จาํกัด (มหาชน) 413,400,000 46.98 
2 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร จาํกัด 41,715,280 4.74 
3 นางสาวจิตวดี  เอี้ยวศิวิกูล 35,701,128 4.06 
4 นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 24,058,370 2.73 
5 นายอานนทชัย วีระประวัติ 23,700,000 2.69 
6 CREDIT SUISSE  AG,SINGAPORE BRANCH 21,660,000 2.46 
7 นายจเรศักด์ิ  ทรงวุฒิวิชัย 11,100,000 1.26 
8 นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร 10,440,039 1.19 
9 นายนิพนธ  ณัฐวุฒิ 10,398,724 1.18 

10 นายศุภชัย สุขะนินทร 9,000,000 1.02 
 รวม 601,173,541 68.32 

หมายเหต ุ: มูลคาที่ตราไว  0.50 บาท/หุน 

  โครงสรางการบริหารและการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร และผูบริหารโดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีรายช่ือและอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย  

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายวิสูตร  เอี้ยวศวิิกูล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร กรรมการ  
3. นางสาวรุงระว ีเอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการ  
4. นายโชติพันธุ เตียวิวัฒน กรรมการ 
5. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย กรรมการ 
6. นางสาวขวัญกมล กิจประสาน กรรมการ 
7. พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวโสภา นาจันหอม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

                   โดยมี นางสาวรุงระว ีเอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
-นายโชติพันธุ เตียวิวัฒน เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายธีรวัฒน เกียรติสมภพ เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2557 
- นางสาวกฤติกา ชัชวาลย เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายเอกชัย เอ้ียวศิวิกูล  เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 
- นางสาวขวัญกมล กิจประสาน เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายสรศักดิ ์เอ้ียวศิวิกูล เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 
- นางสาวโสภา นาจันหอม เขาดํารงตําแหนงกรรมการ,กรรมการตรวจสอบแทนนางศศิธร ศศิรัตนนิกุล เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม2557 
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ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการท้ังสิ้นจํานวน 9 ทาน โดยเปนกรรมการท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนใหญจํานวน 3 
ทาน ไดแก นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ,  นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร และ นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย และเปนกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทานไดแก พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต,  นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล, นางสาวโสภา นาจันหอม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย  นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล หรือนายสมศักด์ิ   ศักด์ิสุธาพร หรือ 
หรือนางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย  สองในสามคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของท่ีประชุมผูถือหุน กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การ
บริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ และจัดใหบริษัท มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ รวมท้ังกํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตาม
นโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังหามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวน
หรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท    

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพัน
บริษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่องตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน  

1) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 
2) การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง

ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

 ท้ังนี้กําหนดใหรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิอนุมัติการทํารายการในเรื่อง
นั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  มีจํานวน3 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
1. พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวโสภา นาจันทหอม กรรมการตรวจสอบ 

*นางสาวโสภา นาจันทหอมเขาดํารงตําแหนงแทนนางศศิธร ศศิรัตนกิุล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

โดยมี นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทรวมท้ังใหความเห็นในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้รายงานดังกลาวควรประกอบดวย
ขอมูลดังตอไปนี้ 
• ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือได 
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
• เหตุผลท่ีเช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
• รายงานอื่นใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 2 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร  กรรมการบริหาร 

        โดยมี นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหารใหเปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท มีอํานาจ

กระทําการแทนบริษัท ในกิจการตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
1) มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ 
2) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ 

ยานพาหนะ และ การอนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ท้ังนี้วงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 50 ลานบาท 
3) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 
4) อํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน 

การคํ้าประกันเงินกูหรือสินเช่ือหรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 50 
ลานบาท  

5) กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การวาจาง และการเลกิจางของพนักงานของบริษัท  

6) มีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงท่ีไมสูงกวากรรมการผูจัดการ   
7) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
8) เสนอแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน เสนองบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปและงบประมาณรายจาย

ประจําปเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดย
สอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 

9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

ท้ังนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง
กับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว 
จะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับ
ของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 
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ผูบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผูบริหารจํานวน  6  ทาน ประกอบดวยรายช่ือดังตอไปนี้ 
 
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ 
2. นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล  ผูจัดการฝายสนิเช่ือภมิูภาค 1  
3. นายสุวัตร  เขียวรัตน  ผูจัดการฝายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 
4. นายกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล ผูจัดการฝายสนิเช่ือภมิูภาค 2 

ผูจัดการฝายสนิเช่ือและการตลาด 
5. นางสาวกิตติลักษณ เอี่ยมวสันต ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
6. นายเพ็ชร ชางคํา  ผูจัดการฝายสารสนเทศและเทคโนโลย ี

*นางสาวกิตติลักษณ เอ่ียมวสันต เขาดํารงตําแหนงแทนนายศุภโชค  โรจนชีวิน เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

 ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจ ดําเนินการเปนผูบริหารงานจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท และสามารถอนุมัติรายการท่ีเปนธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา  ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมือ 
อุปกรณ เครื่องใช การอนุมัติคาใชจาย  และการวาจางท่ีปรึกษาดานตางๆ เปนตน ท่ีมีมูลคาสําหรับแตละรายการท่ีไมเกิน 20 
ลานบาทได และอนมัุติการขายเชาซื้อในวงเงินแตละรายการไมเกิน 1 ลานบาท แตไมรวมถึงรายการท่ีเปนการอนุมัติการกูยืม
หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน เชน การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย
ถาวร   ซึ่งการเขาทํารายการดังกลาวจะตองทําการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจน
ใหอํานาจกรรมการผูจัดการในการมอบหมายใหบุคคลอื่นท่ีกรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาท่ีจัดการและดําเนินการแทน
กรรมการผูจัดการในเรื่องท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ   

 ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทและไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีไดรับการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือ
บริษัทยอย  
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการของ
บริษัท อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ ความรู ความสามารถและตองมีคุณสมบัติตาม
เกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ผูท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะถูก
จัดทําโดยท่ีประชุมผูถือหุนจะเปนผูเสนอรายช่ือของผูท่ีจะเปนกรรมการและทําการคัดเลือกตามขอบังคับบริษัทโดยใชเสียง
ขางมาก และไมใชแบบ Cumulative Voting และมีวิธีการดังตอไปนี้ 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ 
2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป  
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ก.คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
กรรมการ 

   คาตอบแทนกรรมการ ป 2557    
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง บําเหน็จกรรมการ คาเบ้ียประชุม 

1 นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

200,000.00 20,000.00 

2 นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ  100,000.00 20,000.00 
3 นายเอกชัย  เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 100,000.00 20,000.00 
4 นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร กรรมการ 100,000.00 20,000.00 
5 นางสาวรุงระว ีเอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการ 100,000.00 20,000.00 
6 นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 100,000.00 20,000.00 
7 พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000.00 20,000.00 
8 นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 20,000.00 
9 นางศศิธร ศศริัตนิกุล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 20,000.00 
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ผูบริหาร 

คาตอบแทน 
(บาท) ป 2555 ป 2556 ป 2557 

จํานวน (คน) 6 6 5 
- เงินเดือน 6,568,500 7,044,000 7,096,070 
- โบนัส 2,951,750 2,158,375 2,084,750 
- อื่นๆ ไดแก คาเบ้ียประชุม           

คาพาหนะ และคาโทรศัพท  
1,283,105 849,635 738,969 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 131,370 140,880 141,921 
รวม 10,934,725 10,192,890 10,061,710 

 
ข.คาตอบแทนอ่ืน 

กรรมการ 

- ไมมี- 

ผูบริหาร 
   - ไมมี-  
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รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง อายุ

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 
ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน (%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการ

และประธาน
กรรมการบริหาร 

 

56 ปริญญาตรี 
สาขาพัฒนาชุมชน 
สถาบันราชภัฎ นครปฐม 
 

 - พ.ย.2557 – ปจจบุัน 
มิ.ย.2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจบุัน 
 
2556 – ปจจบุัน 
 
2555 – ปจจบุัน 
 
2554 – ปจจบุัน  
2552 – ปจจบุัน 
2552 – ปจจบุัน 
 
2552 – ปจจบุัน  
2552 – ปจจบุัน 
2552 – ปจจบุัน  
2551 – ปจจบุัน 
2551 – ปจจบุัน 
2551 – ปจจบุัน 
2551 – ปจจบุัน 
2549 – ปจจบุัน 
2549 – ปจจบุัน  
2547 – 2552  
2544 – 2555 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ.พร็อมพร้ินติ้ง 
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
 
บจ. ไมดา เอเจนซี่ แอนด 
 ดีเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ.ไมดา แอด (เดิมช่ือ “บจ.เทอเทิล 
พาท”ิ) 
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน 
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
บจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง 
บจ.แมกซ คอนโด เกษตร 
บจ.วิภา คอนโดเนียม 
บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู 
บจ. แมกซ เรียล เอสเตท 
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้ 
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง อายุ

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน

การถือ

หุน (%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2. นายสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร กรรมการบริหาร 61 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สายวิทย สีตบุตรบํารุง 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 50/2006 

 - 2547 – ปจจุบัน 
2547 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
 
 

3. นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษ
ไพฑูรย 

กรรมการและ

เลขานุการบริษัท 
47 ปริญญาโท 

บัญชีมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการสอบบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 16/2004 

  2555 - ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
 
2554 - ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2548 – ปจจุบัน 
2547- ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ.บอพลอยโซลาร 
บจ.เจเคอาร พลังงาน 
บจ.เอ็บโก กรีนพาวเวอร พลัส 
บจก.อะควาติส เอน็เนอรจี 
บจ.ลพบุรี โซลา 
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด 
 ดีเวลลอปเมนท 
บมจ.โรงพิมพตะวันออก 
บจ. ไมดา โฮเทล แอนดรีสอรท 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 

4. นายโชติพันธุ เตียวิวัฒน กรรมการ 28 กําลังศีกษา ปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวชิา
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 
ปริญญาโท  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
คณะเศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
ปริญญาตรี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
คณะเศรษฐศาสตร 

 - ธ.ค.2557 - ปจจุบัน 
2557 –  ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2553 -  2557 
 
2552 –  2554 
 

กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
Investment Director 
Finance Director 
กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ 
 

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. เอเซีย จอยท พาโนรามา 
Mneme Global Capital Inc., 
Suger Hill Global Capital (SHGC) 
บจ. กูรเมต ทาวน  
บริษัท หลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
บจ. เปรมสิริ ดีเวลลอปเมนท  
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ช่ือ-สกุล ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน (%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
5. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย กรรมการ 47 ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปริญญาตรี 
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

  ต.ค. 57 – ปจจุบัน 
2548 – ปจจบุัน 

กรรมการ 
หัวหนางานการเงินและการ
บัญชี 

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน
(องคการมหาชน) 

6. นางสาวขวัญกมล กิจ
ประสาน 

กรรมการ 43 Business  Administration 
(Devry University) USA 

  ต.ค.57 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจบุัน 
2547 – ปจจบุัน 

กรรมการ 
ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 
ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 
 
 
 

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.วินเนอรอินเตอรพลาส 
บจ.สหทัยภาคใต ขนสง 
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ช่ือ-สกุล ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน (%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
7. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ 57 ปริญญาโท 

EX-MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประกาศนียบัตร 
อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 16/2004  
 

 
 

- ธ.ค.57 – ปจจุบัน 
2544 – ธ.ค. 57 
 
 

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
 

8. พลเอก จริะเดช โมกขะสมิต 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

 
 
 

61 - โรงเรียนเตรียมทหาร  
  รุนที ่13 
- โรงเรียนนายรอยพระ    จุลจอมเกลารุน
ที่ 24 
หลักสูตรช้ันนายพัน 
-ประเทศออสเตรเลีย 
-Fort Benning ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ป 2550 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค. 57 – ปจจุบัน 
ต.ค.56 – ก.ค.57 
 
ต.ค.55 – ก.ย.56 
ต.ค. 53 – ก.ย. 55 
ต.ค.52- ก.ย. 53 
2551 – 2552 
2551-  2552 
 
ต.ค.2551 – ก.ย. 52 
2547- ปจจุบัน 
 

สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
ประธานคณะทีป่รึกษา
กองทัพบก 
ผูชวยผูบัญชาการทหารบก 
รองเสนาธิการทหารบก 
แมทัพนองที ่1 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
รองแมทัพภาคที ่1  
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

กองทัพบก 
กองทัพบก 
 
กองทัพบก 
กองทัพบก 
กองทัพบก 
บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
 
กองทัพบก 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
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ช่ือ-สกุล ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน (%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
9. นางสาวโสภา นาจันหอม กรรมการและ

กรรมการ
ตรวจสอบ 

40 ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 

 - ธ.ค.57 -ปจจบุัน 
2545 – ปจจบุัน 
2545 - 2555 
 

กรรมการ 

ผูจัดการผายบัญชีและการเงิน 

ที่ปรึกษาดานบัญชีและภาษี
อากร 

 

 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ. อินเตอรเฟรท ซิสเท็ม 
บจ. ฟอรมมิ่ง กรุป 
 

10. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล 
 
 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

47 ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - 
 

2557 – ปจจบุัน 
2554 – ปจจบุัน 
2552 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2535 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

บจ. มาลาคี 
บมจ.ฟลเตอร วิชัน 
บมจ.โรงพยาบาลปยะเวท 
บมจ.ไมดาลิสซิ่ง 
สํานักงานบัญชีไฟนเนอร 
 

11.นายกิตติวัชร ไตรเวทยวรกุล ผูจัดการฝาย
สินเช่ือภูมิภาค 1 

50 ปริญญาตรี 
นิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 - 2557 – ปจจบุัน 
2555  - 2556 
2549 - 2554 
 
 

ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 2 
ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายควบคุมและ
บริหารสินเช่ือ 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
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ช่ือ-สกุล ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน (%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
12.นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล ผูจัดการฝาย

สินเช่ือ ภูมิภาค 1 
63 ปริญญาตรี 

คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2557 – ปจจบุัน 
ธ.ค.51 - 2556 
 

ผูจัดการฝายสินเช่ือ ภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายสินเช่ือ ภูมิภาค 2 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 

13. นายสุวัตร เขียวรัตน ผูจัดการฝาย
ควบคุมและ
บริหารสินเช่ือ 

52 ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2555- ปจจุบัน 
 
2551 - 2554 
 

ผูจัดการฝายควบคุมและ
บริหารสินเช่ือ 
ผูจัดการฝายสินเช่ือ ภูมิภาค 1 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 

14.นางสาวกิตติลักษณ  เอี่ยม
วสันต  

ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน 

32 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บธ.ม.) คณะพาณิชศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - 2557-ปจจบุัน 
 
2556-ปจจบุัน 
2555-2556 
 
2548-2555 
 

ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 
ผูจัดการฝายบัญชี 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
กลุมบริษัท 
ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส 

บมจ ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
บมจ. กุลธร เคอรบี้  
 
บจ. สํานักงาน เอินสท  
แอนด  ยัง  

15. นายเพ็ชร ชางคํา ผูจัดการฝายอาวุโส
ฝายสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

48 ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2553 – ปจจบุัน 
 
2547- 2553 
 

ผูจัดการฝายอาวุโส ฝาย
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
ผูจัดการฝายสารสนเทศ 
และเทคโนโลยี 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
 

 *** สัดสวนการถือหุนคํานวณจากทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุม คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
การซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 ดาน คือ 
องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  มีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวขางตน    อยางเพียงพอแลว  

สําหรับการควบคุมภายในหัวขออื่นของระบบควบคุมภายใน ในทางปฏิบัติบริษัทมีระบบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือท่ี
มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยเจาหนาท่ีสินเช่ือ เจาหนาท่ีตรวจสอบเครดิต และเจาหนาท่ีแผนกบัญชีลูกหนี้ จะมีการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนอิสระตอกัน และสามารถตรวจสอบได โดยข้ึนตรงตอผูบังคับบัญชาของแตละฝาย อีกท้ังฝายควบคุมภายใน
มีการดําเนินการสุมตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของขอมูลลูกคา  และคอยกํากับดูแลและติดตามการปลอยสินเช่ือ
อยางระมัดระวัง เพื่อใหการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของบริษัทมีการควบคุมท่ีเพียงพอ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาปจจุบันบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทวาสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการท่ีผูบริหาร
นําไปใชโดยไมชอบหรือโดยไมมีอํานาจได 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรักษาความลับของบริษัท โดยหามนําขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม  และไมวาจะ
ไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม   นอกจากนี้กรรมการและผูบริหารท่ีไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัทตองไมใชประโยชน
จากขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณะ รวมท้ังไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจในภาระหนาท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของ ตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ท้ังนี้บริษัทไดกําหนดโทษสําหรับผูแสวงหาผลประโยชน
จากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช  หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตาม
ควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปน
พนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณ ีเปนตน 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ท้ังนี้บริษัทไดกําหนดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ดังตอไปนี้ 

1. นโยบายดานธรรมาภิบาล 
บริษัทใหความสําคัญตอธรรมาภิบาลท่ีดีเพื่อสรางความเช่ือม่ันแกผูถือหุน  พนักงานและลูกคา รวมท้ังความเปน
ประโยชนทางเศรษฐกิจตอบริษัทในระยะยาว  โดยเนนถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ  ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ 

2. สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 
ในป 2546 บริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํากัด มีการประชุมผูถือหุนโดยไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาตามท่ีกฎหมายกําหนดและไดมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง
ครบถวน  พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุม หลังจากท่ีบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย  บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มทางเลือกใหแกผูถือหุนในกรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดย
สามารถมอบอํานาจใหกับกรรมการอิสระได นอกจากนี้บริษัทยังไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลท่ีสําคัญแกผูถือหุน
อยางสมํ่าเสมอและท่ัวถึง 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งประกอบดวย พนักงาน  ผูบริหาร ลูกคา เจาหนี้  คูแขง  รวมถึง
สังคม  เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี  

4. ภาวะผูนําวิสัยทัศน 
คณะกรรมการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว รวมท้ังจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นอกจากนี้ยังกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและประเภทรายการรวมท้ังวงเงินท่ีสามารถอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจัดการ  

5.         ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและระมัดระวังไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน เชน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีกรณีใดท่ีกรรมการทานใดเขาขายท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
กรรมการทานนั้นจะงดออกเสียงลงคะแนน และจะบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีงดออกเสียงลงคะแนน พรอมเหตุผลท่ีงด
ออกเสียงไวในมติท่ีประชุมกรรมการในเรื่องนั้นๆดวย และเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัท
กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทไดกําหนดใหการทํารายการดังกลาวตองผานการพิจารณาอยางถี่ถวนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหากจําเปนก็ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุน รวมท้ังจะตองปฏิบัติตาม
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หลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด และจะตองเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวใน
รายงานประจําป และแบบ 56-1  

6.  จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนหลักสําคัญและเพื่อใหพนกังานทุกคนไดตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาว บริษัทจึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษรแกกรรมการและพนักงาน  เพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติ  ซึ่งครอบคลุมหัวขอตางๆท่ีสําคัญ เชน ความซื่อสัตย คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการ
ปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ รวมท้ังยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย 

7. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

บริษัทมีคณะกรรมการท้ังสิ้นจํานวน 9 ทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือ เปนผูบริหาร ไมเปนผูบริหาร กก.ท่ีเปนอิสระ กก.ตรวจสอบ 
1. นายวสิูตร  เอี้ยวศิวิกูล ü - - - 
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร ü - - - 
3. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย - ü - - 
4. นายโชติพันธุ เตียวิวัฒน - ü   
5. นางสาวกฤติกา ชัชวาลย - ü - - 
6. นางสาวขวัญกมล กิจประสาน - ü - - 
7. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต - ü ü ü 
8. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล - ü ü ü 
9. นางสาวโสภา นาจันหอม - ü ü ü 

รวม 2 7 3 3 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน  2 ทาน   

• กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 7 ทาน  คิดเปน 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 

• กรรมการท่ีเปนอิสระ 3 ทาน โดยเปนกรรมการตรวจสอบท้ังหมด คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 

8. การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปน 2 ตําแหนง และไมไดเปนบุคคลเดียวกัน โดยแยก
อํานาจหนาท่ีระหวางกันไวอยางชัดเจน  และไมมีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจไมจํากัด นอกจากนี้โครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัทยังประกอบดวยกรรมการตรวจสอบเปนจํานวน 3 ทานเพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน  

9. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนรวมไมเกิน 2 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหาร ซึ่งเปนระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะชักนํา
และรักษาผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทได 
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10. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยการ
ประชุมในแตละครั้ง บริษัทไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
รายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน และไดมีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้ง  เพื่อใหคณะกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได ท้ังนี้ในป 2557 คณะกรรมการมีการ
ประชุมรวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง 

11. คณะอนุกรรมการ 

บริษัทมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ ดังนี้ 

• คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารไดรับการแตงต้ังเม่ือ 3 มกราคม 2549 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  2 ป  ประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน  

• คณะกรรมตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2549 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน  

• คณะกรรมการจัดสรร 

อยางไรก็ตามบริษัทยังไมมีกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาเบ้ืองตนท่ีเหมาะสม  โดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ังผลประกอบการของบริษัทประกอบการ
พิจารณากําหนด 

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายใน
ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุม
ภายใน และตรวจสอบภายใน รวมท้ังติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการดําเนินธุรกจิ และกลไกหลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาท่ีของฝาย
ปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยางชัดเจน  มีการแบงแยกหนาท่ีของผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกัน
เพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผู
ตรวจสอบบัญชีเพื่อใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 

13. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเปนผูรับผดิชอบตองบการเงินของบริษัทและขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํป งบการเงิน
ดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํารวมท้ังมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ท้ังนี้ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ไดมีมติแตงต้ัง
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คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน 

14. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

บริษัทมีนโยบายการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวนและทันการณใหผูถือหุนและผูท่ี
เกี่ยวของไดรับทราบอยางท่ัวถึง    โดยภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัด
ใหมีเจาหนาท่ีดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนในการสอบถามขอมูลตางๆท่ีครบถวน  
ถูกตอง และทันเวลา 
 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

         บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ใหเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
และการดูแลรบัผิดชอบตอสงัคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยอาศัยท้ังวสิัยทัศน ความสามารถ ควบคูกับการมีคุณธรรม
และ  จริยธรรมในการดําเนินงาน ดวยหลักการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสงัคม 
พรอมท้ังคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ  โดยมุงหวังใหภาคธุรกิจอยูสามารถรวมกับชุมชนและ
สังคมไดอยางเปนสุข และพัฒนาความเจริญกาวหนาของชุมชนไปพรอม ๆ กัน  
     จากหลักการขางตน บริษัทไดคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบันกําหนดหลักการไว 8 ขอ ดังนี้ 
 1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
  บริษัทประกอบกิจการดวยความสามารถทางธุรกิจ ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม   บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความ
รอบคอบ ซื่อสัตย สุจริต สรางธุรกิจใหเติบโตม่ันคง สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน ดูแล รักษาสิทธิของผูถือหุน และแบง
ผลประโยชนใหอยางเปนธรรมและบริษัทปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางเปนธรรม ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไม
มีพฤติกรรมท่ีขัดขวางการแขงขันท่ีเปนธรรม ไมแขงขันโดยทุมตลาด ลดอัตราดอกเบ้ียและบริการเกินควร ไมทําลายช่ือเสียง
ของคูแขง 
  2 การตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน 
 บริษัทมีนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน โดยมีการกําหนดนโยบายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับของบริษัทตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันอยางเครงครัด โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและ
คอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  โดยสรุปเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                                2.1 ไมมีพฤติกรรมการใด ท่ีแสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แกผูสวนไดเสียในเรื่องท่ี 
ตนทําหนาท่ีรับผิดขอบ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ ท้ังนี้การใหสิ่งของตามโอกาสหรือวาระตาง ๆ ตองมีมูลคา
ไมมากจนเกินปกติวิสัย 
  2.2 การใชจายสาํหรบัการเลี้ยงรับรองทางธรุกิจ ตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได 
  2.3 ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานข้ันตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพื่อความโปรงใส 
  2.4 การบริจาคเพื่อการกศุล หรือใหเงินสนับสนนุ หรือทรพัยสินของบริษัท ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ 
มูลนิธ ิองคกรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบล สถานพยาบาล หรือองคกรเพื่อประโยชนตอสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได 
ตองกระทําในนามบริษัทฯ  เทานั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล หรือใหเงินสนับสนุน หรือทรัพยสินของบริษัทฯ ดังกลาว 
ตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางช่ือเสียงและภาพลักษณท่ีดีใหกับบริษัท การเบิกจายตองระบุวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  
ดําเนินการผานข้ันตอนตามระเบียบของบริษัท และมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได 
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  2.5 ไมกระทําการอันใดท่ีเกี่ยวของกับการเมืองภายในบริษัท ฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัท ฯ เพื่อ
ดําเนินการดังกลาว  บริษัทฯ ยึดม่ันในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงไมมีแนวทางใน
การชวยเหลือทางการเมืองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
  2.6 พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมการเขาขายการทุจริต
คอรรัปช่ัน การกระทําผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ พนักงานตองแจงให
ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอ
ซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
  2.7 บริษัท ฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือพนักงานท่ีแจงเรื่องทุจริตและ
คอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ  โดยบริษัท ฯ จะปกปดข่ือ ท่ีอยู หรือขอมูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือใหขอมูล
เปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีรับผดิชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องเรยีนเทานั้นท่ีสามารถเขาถึงขอมูล
ดังกลาวได 
  2.8 ผูท่ีกระทําทุจริตและคอรรัปช่ัน ถือเปนการกระทําผิดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัท ฯ กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากกระทําผิดกฎหมาย 
  2.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับ
พนักงานในองคกร และผูท่ีเกีย่วของเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน  
  2.10 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต
การสรรหา การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏบัิติงานของพนกังาน และการใหผลตอบแทน  โดย
กําหนดใหผูบังคับบัญขาทุกระดับสื่อสารและทําความเขาใจกับพนกังาน  
 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชนเปนลายลักษณอักษร และปฏิบัติตอพนักงานผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และสังคม
รอบขาง ดวยความเคารพในคุณคาของมนุษย คํานึงถึงชีวิตของกันและกัน เอาใจใสดูแลความทุกขสุข ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เม่ือมีเหตุทุกขภัย อันเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต บริษัทรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิ
ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
  บริษัทดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  โดยตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของแรงงาน ท่ีจะเลือกงานตาม
ความตองการของตน และอยูในสภาพการทํางานท่ีดี มีความยุติธรรม พนักงานไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามศักยภาพ 
การจายคาจาง  การทํางานคาลวงเวลา สมเหตุสมผล มีวันพักผอนประจําสัปดาห และวันลาพักผอนประจําป ตลอดจน   การลา
คลอด เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ และแบงเวลาใหแกครอบครัวไดดวย  บริษัทใหความอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อรับความคิดเห็น หรือขอรองเรียน รองทุกข ของพนักงาน  ใหความคุมครอง
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน บริษัทจัดสถานท่ีทํางานใหมีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม เอื้ออํานวยตอ
การทํางาน 
  5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
  บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคา  ไดแก ในการใหสินเช่ือและบริการหลังการขาย  บริษัทเอาใจใสใหบริการท่ี
ดี มุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด บริการลูกคาดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รักษาความลับของ
ลูกคา ไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือ ผูท่ีเกี่ยวของโดยมิชอบ โดยมีการกําหนดราคารถอยาง
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สมเหตุสมผล ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของรถท่ีเปนจริง และครบถวนแกผูซื้ออยางเพียงพอเพื่อประกอบ
กิจการตัดสินใจของผูซื้อ 
  6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 บริษัทปลูกฝงใหพนักงานคํานึงถึงการใชอุปกรณสํานักงาน ทรัพยากรน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ 
กระดาษเอกสาร อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  ปรับปรุงการแตงกาย หรือเครื่องแบบพนักงาน ใหเหมาะสมกับ
ภาวะโลกรอน     ใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญตอกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งพนักงานของบริษัทได
มีสวนรวมรณรงคในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยในป 2557 ทางบริษัทไดจัดทํากิจกรรมปลูกปาชายเลนกับกลุม
วิสาหกิจชุมชน “กลุมคนรักษคลองโคน” เปนตน  
 7 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  บริษัทรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางสรรคชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังท่ีบริษัทดําเนินการเอง และรวมมือกับรัฐและชุมชน ตอบสนองอยางรวดเร็ว 
และอยางมีประสิทธิภาพตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับเจาหนาท่ี
ภาครัฐ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีรวมสรางสรรคสังคมอยูเสมอ ใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคม สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และการมีสุขภาพท่ีดี ท้ังนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของคุณภาพของเด็กและเยาวชนของประเทศ จึงไดจัดกิจกรรม กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณคอมพิวเตอร ใหแก
นักเรียน โรงเรียนบานหวยกรด อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน ซึ่ง
บริษัทฯไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาใหแกเยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการท่ี
เยาวชนเติบโตเปนประชากรท่ีมีคุณภาพนั้น จะสงผลใหประเทศไทยจะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคงดวย 
 8  การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสีย 

   การประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตของบริษัท มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม โดยมีสวนสงเสริมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมโดยการสนับสนุนการเงินใหประชากรมีโอกาสไดซื้อรถ ดวยความสามารถใน
การผอนชําระของตน เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการประกอบอาชีพ  และยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทไดทบทวน
กระบวนการทํางาน และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันภัยรถยนตซึ่งเปนคูคา  
สนับสนุนใหลูกคา       ท่ีเชาซื้อรถยนตทุกคันทําประกันภัยรถ เพื่อคุมครองรถ ซึ่งจะไดรับการซอมแซมหรือเงินทดแทนเม่ือ
รถเกิดอุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนคูคา สนับสนุนใหลูกคาท่ีเชาซื้อรถทุกราย ทําประกันชีวิต เพื่อ
เปนการคุมครองสินเช่ือรถยนต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระหนี้เชาซื้อท่ีเหลือท้ังหมดแทนลูกคา เม่ือลูกคา
เกิดทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  บริษัทรวมทํางานกับธนาคาร ลดการใชเช็คโดยใชวิธีโอนเงินทางอีเล็กทรอนิกส ซึ่งกระบวนการ
ทํางานเหลานี้ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปนนวัตกรรมท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการท่ีมีคุณคาตอสังคม และเพิ่มมูลคาใหกับบริษัท 
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รายการระหวางกัน 

 

สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในป 2555  ป 2556 และป 2557 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 
ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2555 2556 2557 

ยอดเจาหนี้ / 

ลูกหนี้คงคาง 

ณ 31 ธ.ค.57 

1. .บมจ.ไมดา   แอสเซ็ท 
 
 

เปนผูถือหุนใหญของบริษัท 
มีผูบริหารและกรรมการ

รวมกัน* 

1. บริษัทซื้อเครื่องปรับอากาศ
,เครื่องตกแตงสํานักงาน,เครื่องใช
สํานักงาน,ระบบคอมพิวเตอร มา
จากบุคคลดังกลาว เพื่อติดตั้งใน
สํานักงานและสาขาของ บริษัท
และไดจายคาใชจายอื่นๆ ไดแก คา
แบบพิมพ   คาเครื่องเขียน คา
ประกันภัยอาคาร คาโฆษณา เปน
ตน ใหแกบุคคลดังกลาว 
2.คาธรรมเนียมค้ําประกันวงเงินกู 
1,000 ลาน 
3. เงินกูยืมระยะสั้น 
4. ดอกเบี้ยจาย 
5. .เงินใหกูยืมระยะสั้น 
6.  ดอกเบี้ยรับ 
 

 
 
 
ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงเปน

ราคาตลาด 
 
 
 
 
อัตรา 0.25% ตอป 
ดอกเบี้ยรอยละ 6.4 – 7.5  ตอป 
ดอกเบี้ยเปนราคาตลาด 
ดอกเบี้ย MLR+0.25 ตอป 
ดอกเบี้ยเปนราคาตลาด 

 
 
 

484,849 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 
- 

182,693 
20,500,000 

410,297 

 
 
 

578,337 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 
- 

6,952 
34,500,000 

710,976 

 
 
 

721,328 
 
 
 
 
 

2,500,000 
 

25,500,000 
312,315 

- 
1,875,457 

 
 
 

20,528 
 
 
 
 
 

416,660 
 

25,500,000 
230,041 

- 
43,726 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2555 2556 2557 
ยอดเจาหนี ้/ 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.57 

2. บจ.แมกซ โฮเทล -มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล 
 
 
       

 คาท่ีพักและคาอาหาร ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด - 252,020 84,190 - 

3.บจ.ไมดา พร็อพเพอรต้ี -มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล 
 
 
       

 คาสาธารณูปโภค ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด - 36,990 - - 

4.บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รี
สอรท 

-มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล  
 
     
 

 คาท่ีพักและคาอบรม ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด - 290,229 198,187 - 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2555 2556 2557 
ยอดเจาหนี ้/ 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.57 

5.บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด 
 

มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล 
 
 

คาท่ีพัก ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด - - 5,058 - 

6. บจ. ท็อป เอลลเิม็นทส จํากัด มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล 
 
 

คาท่ีพัก ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด - - 125,869 - 

7. บจ. มัตรา แอสเซ็ท 
(เดิมช่ือ บจก.ซันไชน อินเตอร

เนช่ันแนล บิสสิเนส)   
 

- มีผูถือหุนรวมกัน 
คือ นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล 
 

 รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้ 
 
 

รอยละ 6.00 ของยอดหนี้ท่ีเรียก
เก็บได 

56,758 - - - 

8. บมจ.อควา คอรเปอเรช่ัน 
(เดิมช่ือ บมจ.พี พลัส พี ) 
 

- ผูถือหุนรวมกัน 
คือ กลุมนายวิสูตร   
เอี้ยวศิวิกูล 
 
 

1.รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้ 
 
2.รายไดดอกผลเชาซื้อ 

รอยละ 6.00 ของยอดหนี้ท่ีเรียก
เก็บได 
อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเชาซื้อ 

103,136 
 

190,660 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2555 2556 2557 
ยอดเจาหนี ้/ 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.57 

9. บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 
            - คุณวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล 

 
กรรมการบริษัท 

 
เจาหนี้อื่น 
 

  
3,100,000 

 
- 

   
- 

 
- 

หมายเหต:ุ*บริษัทมีกรรมการรวมกันกับ บมจ. ไมดา แอสเซ็ท จํานวน 3 ทาน คือ (1) นายวิสูตร  เอ้ียวศิวิกูล (2) นายสมศักดิ ์ ศักดิ์สุธาพร (3)  นางสาวรุงระวี  เอ่ียมพงษไพฑูรย โดย 2 ทาน
แรกเปนผูบริหารรวมกันดวย 

***ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2557 
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2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยเง่ือนไขตางๆ ของรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนจะถูก
กําหนดใหเปนไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ัวไป และราคาท่ีเปนธรรมตามราคาตลาดเปนหลัก ไมมีเง่ือนไขพิเศษระหวางบริษัท และ
ผูท่ีเกี่ยวของ การกําหนดราคาอัตราคาธรรมเนียม เปนการกําหนดตามราคาท่ีสอดคลองกับอัตราปกติท่ีสามารถเปรียบเทียบไดกับ
การทํารายการกับบุคลลอื่นท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน และบริษัทคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันเกิดข้ึนอีก 

บริษัทมีความจําเปนในการเขาทํารายการระหวางกัน สามารถสรปุความจําเปนและเหตุผลไดดังนี้ 

รายการ ความจําเปนและเหตุผล 
ซื้อสินคาสาํหรบัใหบรกิารเชาซื้อ ใชในธุรกิจปกติ 
คาธรรมเนียมคํ้าประกันวงเงิน 
1,000 ลาน 

วงเงินสินเช่ือ  1,000 ลาน  บริษัทไดกูยืมมาเพื่อใชสําหรับขยาย
สินเช่ือ และ/หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชําระคืนหนี้ 

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 การอนุมัติรายการระหวางกันท่ีผานมาของบริษัทไดมีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งขณะนั้นบริษัทยังไมมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน เนื่องจากบริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํากัด อยางไรก็ตามการพิจารณาเขาทํารายการ ได
มีการคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

 สําหรับรายการระหวางกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) เปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวกอนการเกิดรายการ โดยการใหความเห็นตอการทํารายการระหวาง
กันนั้น จะตองไมมีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียรวมอยูดวย 

 อยางไรก็ตามการทํารายการดังกลาวในอนาคตข้ึนอยูกับเหตุผลและความจําเปนของบริษัท ซึ่งการรับและจาย
คาตอบแทนระหวางกันจะตองเปนไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเปนผูใหความเห็นตอ
รายการดังกลาว 

4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

ลักษณะของรายการระหวางกันท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอเนื่องในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท 
จํากัด (มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบรกิารเชาซื้อรถยนตกบัทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดในอนาคต บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติท่ัวไป ท้ังนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย  

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัท
หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ท้ังนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน 
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บริษัทจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท 
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ขอมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท :          บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :          การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  

ที่ต้ังสํานักงานใหญ                                 :         48/2-5  ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
  กรุงเทพฯ  10210 
เลขทะเบียนบริษัท :          0107574700532 
โทรศัพท :          0-2574-6901 
โทรสาร :          0-2574-6902  
ทุนจดทะเบียน :         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 
           880,000,000 หุน  เปนทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว  879,999,883    หุน 
           เปนเงิน 439,999,941.50 บาท ราคาพารหุนละ 0.50 บาท 
นายทะเบียนหลักทรัพย :          บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย )จํากัด 
             อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
        2/7 หมู4 (โครงการนอรธปารค ) ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงทุงสองหอง 
            เขตหลักสี่  กทม. 10210 
ผูสอบบัญชี :         นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785  
  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  
  ช้ัน 18 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  
  เลขท่ี 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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รายละเอียดช่ือและที่อยูสาขา 
สํานักงาน / สาขา ขอมูลสํานักงาน / สาขา 

สํานักงานใหญ ท่ีต้ัง :    48/2 – 5  ซอยแจงวัฒนะ14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210  
  โทรศัพท :    0 – 2574 - 6901   แฟกซ 0 – 2574 – 6902  

สาขานครปฐม ท่ีต้ัง :     35/8-9 หมู 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 7300  
  โทรศัพท :     (034) 244-250-1 แฟกซ (034) 244-252 

สาขานครสวรรค ท่ีต้ัง :     232/7-8 หมู 10 ถ.นครสวรรค - พิษณุโลก  ต.นครสวรรคตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 60000 
  โทรศัพท :     (056) 231-735-67 แฟกซ  (056) 231-738 

สาขานครราชสีมา ท่ีต้ัง :     1015 หมูท่ี4 ถ.ราชสีมา-ปกธงชัย ต.หนองจะบก  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
  โทรศัพท :     (044) 357-101-3  แฟกซ (044) 357-106 

สาขาระยอง ท่ีต้ัง :     373/4 -5   ถนนสุขุมวิท  ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 
  โทรศัพท :     (038) 623-891-2  แฟกซ  (038) 623-893 

สาขาชุมพร ท่ีต้ัง :      59/6-7  หมู11 ถนนชุมพร-ระนอง  ต.วังไผ  อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร  86000 
  โทรศัพท :      (077) 658-757-9  แฟกซ  (077) 658-758 

สาขาอุดรธาน ี ท่ีต้ัง :     419/15-16 หมู 7 ถนนรอบเมือง  ต.หมากแขง  อ.เมือง  จ.อุดรธาน ี 41000 
  โทรศัพท :     (042) 230-112-4  แฟกซ  (042) 230-115 

สาขาพิษณุโลก ท่ีต้ัง :     503-504 หมู 8 ถ.พิษณุโลก-วังทอง  ต.สมอแข  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท :     (055)  986-277-8  แฟกซ  (055)  986-279 

สาขาเชียงใหม ท่ีต้ัง :     236/91 หมู 1 ถ.มหิดล  ต.หนองหอย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000 
  โทรศัพท :     (053)  140-211-3  แฟกซ  (053)  140-214 

สาขาอุบลราชธาน ี ท่ีต้ัง :     1-3 ซอยชยางกูร 36 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
  โทรศัพท :     (045)  317-555-7  แฟกซ  (045)  317-558 
สาขาขอนแกน ท่ีต้ัง :     588/13-14 หมู 5 ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 

  โทรศัพท :     (043)  340-336-7  แฟกซ  (043)  340-338 
สาขาสุราษฎรธาน ี ท่ีต้ัง :      141/87 ถนนสุราษฎร-นครศรีธรรมราช ต.บางกุง อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี84000 

  โทรศัพท :      (077) 213-205-7  แฟกซ  (077) 213-208 
สาขากระบ่ี ท่ีต้ัง :      16/12-13 หมู 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบ่ีนอย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000 

  โทรศัพท :      (075) 650-606  แฟกซ  (075) 650-607 
สาขาหาดใหญ ท่ีต้ัง :      142/29 หมู 7 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  90110 

  โทรศัพท :      (074) 536-581-2  แฟกซ  (074) 536-580 
สาขาเชียงราย ท่ีต้ัง :      321/23 หมู 3  ถ.พหลโยธิน ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

สาขาเพชรบุร ี 
โทรศัพท :      (053) 175-877  แฟกซ  (053) 175-878 
ท่ีต้ัง:       60 หมู 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท:          (032) 402-427-8  แฟกซ (032) 402-429 
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Financial Summary  
                           (Unit: THB in Million) 

 
Remark** Interest income (%) is calculated by dividing interest income receivable by average Net  
                Hire - purchase receivables. 
    
 

 
 
 
 

 2012 2013 2014 
Assets    
     Total assets 2,658.39 2,655.18 2,689.53 
     Hire-purchase  receivables - Net 2,423.06 2,417.05 2,428.33 
Liabilities and shareholders’ equity    
     Total liabilities 1,386.58 1,270.99 1,221.54 
     Total shareholders’ equity 1,271.81 1,384.19 1,467.99 
Performance    
     Total revenue 465.94 478.54 486.32 
      Hire-purchase  Income 400.05 405.46 410.60 
      Total expenses 291.37 337.54 375.65 
       Net profit 133.81 112.38 87.20 
Profitability ratio    
      Interest income** (%) 12.71% 13.03% 13.09% 
      Interest expense (%) 7.01% 6.71% 6.46% 
      Interest spread (%) 5.70% 6.32% 6.63% 
      Net profit (%) 28.72% 23.48% 17.93% 
      Earning per share (THB/share) 0.17 0.14 0.10 
      Return on Equity (%) 11.11% 8.46% 6.11% 
Efficiency ratio    
      Return on asset (%) 5.00% 4.23% 3.26% 
      Asset turnover 0.17 0.18 0.18 
Financial policy ratio    
       Debt to equity ratio (times) 1.09 0.92 0.83 
       Loan to borrowing ratio 2.34 2.57 2.75 
       Dividend payment ratio (Baht) 0.00 0.40 0.56 
       Doubtful account to total loan ratio (%) 1.67% 2.04% 1.78% 
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  Message from President  
 

Since Thailand, our beloved country has gone through the economic and political turmoil, both 
foreign and domestic for one year, in 2014; therefore, it inevitably affected the well-being of people in the 
country. Many businesses were experiencing liquidity problems, in particular, exports business, whereas the 
purchasing power from abroad has had a problem that was resulting in a negative growth in the previous 
year. Moreover, the government’s economic driving has recessed in purchasing power, which made the year 
2014’s economy (GDP) grow up at 2.3%, lower than the year 2013 which was at 2.43%, which would severely 
affect various existing businesses. Besides, economic outlook in 2015 are likely to be uncertain, if it is moving 
without the government’s serious propelling. 

From such factor, the company's business would be affected like other businesses in the country. As 
most of the company’s financial service businesses are related to a number of people in rural areas, who 
have been affected by the negative economic as all agricultural products have faced price problems, i.e. 
rice, rubber, etc. 

However, despite the overall economic that had impact on the company significantly; the company’s 
executives and employees have joined hands together to help prevent such effects not to become the 
business obstacle. The company revised strategies in operation and services; and finally was able to 
overcome the situation in 2014 with great dimensions. The company believes that in the coming 2015, it 
would be another year to prove the potential of the company business so well up to the end of the year 2014.  
The company has opened an additional branch in Phetchaburi province which would make a total of 16 
branches in order to provide a more comprehensive range of services. In 2015 the company expects to open 
more new branches. 

Finally, the company’s Board of Directors, Executives and all employees are well aware of the 
mission to overcome any crisis occurred in Thailand, our beloved country and will bring growth, security and 
stability so as to bring highest satisfaction to the shareholders and all customers . 
 
 
  
    

 
Mr. Wisood  Ieosivikul 

President 
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Type and Nature of Business 

1. Business Overview 
Mida Leasing Public Company Limited is in the business of leasing service focuses mainly on 

second-hand vehicles (both personal vehicle and pick up trucks) that are of highly marketable brands and 
models, such as Toyota, Isuzu, Nissan, Mitsubishi, and Honda. As of 31 December 2014, the company’s hire-
purchase lending portfolio comprises of personal cars and pick-up trucks in the proportion of 5.31% and 
94.69%, respectively.  The Company provides the services in Bangkok and other provinces through its 16 
branches with cover servicing areas in 74 provinces all over Thailand. 

The Company has increased the hire-purchase lending portfolio by providing hire-purchase services 
to new vehicles and taxi-meters and to taxi-meters operators to increase sales of the Company.  In addition, 
the Company provides hire-purchase lending services under the “Floor Plan Loan Scheme” to second-hand 
car dealers as their working capital. This thus creates good business relationships with those operators, and 
establishes potential hire-purchase loan customer based.  Moreover, the Company provides re-finance 
services for all types of automobiles. Customers who are in need of money can request for re-finance credit 
with the Company and must clearly specify the usage of the loan.  

In addition to the aforementioned services, the Company provides after-sales services, which consist 
of the renewal of vehicle registration, car insurance policy, and third-party car insurance.  These service 
offerings not only provide convenience to the customers and also a source of revenues of the Company. 

The Company concentrates its current and future operation in providing hire–purchase loan for 
second-hand vehicles (all types of vehicles such as personal cars and all types of truck exclude of 
motorcycles).  However, Mida Assets Public Company Limited, as major shareholders of the Company, will 
determine the future policy and the scope of business operation between itself. This is to ensure that each 
company will not conduct business in conflict or directly competing with one another but will operate 
business that will provide synergy to one another.   
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2. Revenue Structure 

 Revenue Structure of the company according to the financial statement as of 2012– 2014 

Revenue 
2012 2013 2014 

Million THB % Million THB % Million THB % 
New Contracted Hire-purchase Portfolio 1,783.70  1,741.77  1,874.14  
Hire –Purchase Receivables 1,214.17  1,183.03  1,236.80  
1. Revenue from Hire-purchase       
   Personal vehicles 56.25 12.07   38.46 8.04   20.51 4.22 
   Pick up trucks 343.80 73.79 367.00 76.69 390.09 80.21 
Total Revenue from Hire-purchase 400.05 85.86 405.46 84.73 410.60 84.43 
2. Other Revenue       
    - Interest income 4.60 0.99   3.91 0.82  4.93 1.01 
    - Car transfer registration 12.84 2.76 12.18 2.54 12.76 2.62 
    - Commission from auto insurance  13.03 2.79 11.84 2.47 12.70 2.61 
    - Penalty & Late Payment Fees 12.18 2.61 17.26 3.61 15.35 3.16 
    - Others 23.24 4.99 27.88 5.83 29.98 6.17 
Total other revenue 65.88 14.14 73.08 15.27 75.72 15.57 
Total revenue 465.94 100.00 478.54 100.00 486.32 100.00 

   Revenue classification by vehicle type of the Company 

Revenue from Hire – purchase 2012 2013 2014 
Million THB % Million THB % Million THB % 

-  New car 41.65 10.41 26.48 6.53 7.63 1.86 
-  Second hand car 358.40 89.59 378.98 93.47 402.97 98.14 

Total revenue from Hire – purchase 400.05 100.00 405.46 100.00 410.60 100.00 

3. Business Operation of Each Product Line 

Nature of services 

The Company offers four main types of loan services as follows: 
1. Automobile Hire-purchase Service. 
2.     Working Capital Loan for Second-hand Car dealer (‘Floor Plan Loan’). 
3.     Re-financing services for all types of automobiles. 
4.     Additional Services such as renewal of Annual Vehicle Duty, transfer of car registration, car 

insurance policy, and third-party car insurance. 
Major source of income of the Company is from automobile hire-purchase service, which account 

approximately from 84.43% to 85.86% of total revenue from 2012 until present. 
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  4. Market Situation & Competition 

Pursuant to the slowdown of the overall economic in term of consumption factors, private sector 
investment, Industrial production and exports that resulted in the GDP of 2014 growing at 2.9% decreased by 
3.5% when compared to the GDP of 6.4% in 2013. 

In 2015, we must admit that Thailand's current economic environment is still unfavorable to the 
country’s economy recovering in the first quarter of the year. The political climate still affects domestic 
spending under pressure. The purchasing power from foreign suppliers of our export products has not been 
much improved in spite of the good sign of the world economy recovery. 

Due to such negative factors of the overall economy, coupled with the end of “The first car” project; 
hence, the domestic sales of new car has been decreased as shown in the following table of 3 years sales 
comparison. 

                                              Sales of new cars in the last 3 years. 
 
 

   Year 2012   Year 2013  Year 2014   Increase / 
(Decrease)%. 

Car sales 1,436,335 1,330,668 881,832 (33.73%) 

 
 

Car sales data (separated by type): year 2014 
 
 

  Sales 2014 
(no. of cars) 

Sales 2013 
(no. of cars) 

% Change 
(comparing to 2013) 

Total quantity sales 881,832   1,330,668   -33.7 % 

Personal cars  369,839   631,221   -41.4 % 

Commercial cars 511,993   699,447   -26.8 % 

Pick-up truck 1 ton  
(Include personalized pick-up) 

420,829   588,115   -28.4 % 

Pick-up truck 1 ton  
(Exclude personalized pick-up) 

372,182   528,864   -29.6 % 

 
From the expectation of total cars market in 2015, sales are estimated at 900,000 to 950,000 million 

units, which will increase, not much compared to the year 2014, which sold at 881,832 units, up 4 - 9%, which 
is a result of  “The First Car” policy’s ending.  That has created a long-term impact of the decrease in 
domestic car sales. 
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In 2014, it is expected that the production should be focused on more exports; both passenger cars 
commercial vehicles as well as trucks. The major markets include Australia, ASEAN countries, Japan. It is 
also expected that there may be new orders from North and South American countries such as Chile. 

 
Due to the declined automotive industry, it affected the second-handed cars market in the same 

direction as well; especially on small passenger cars up to 1,500 cc. The situation has been halted due to the 
price fluctuation resulting from “The First Car” policy. However, trading volume and the number of car sales 
was decreased by over 30%. The market still remains volatile until the 3rd quarter of 2015. Although there are 
good signs of the price stability, the company believes that there will be a big lot of cars to be sold in auction 
market; and that would make the stock overflowing, which should affect the price change. 

 
The Company Policy still focused mainly on second-handed/used cars, except in Bangkok area 

there are some new car loans, i.e. metered taxi of which the credit amount is not too high when compared to 
total credit limits. 

 
From the above mentioned situation, despite the severe competition of the new car business, 

financial institutions also need to focus on credit quality even more, either for new cars or used cars in order 
to avoid Non Performing Loans (NPL) not to be higher than the year 2014. This will result in the decrease of 
hire purchase volume. The number of outstanding hire purchase loans of the banking system is as follows. 

 
 
Year Outstanding loans (Million Baht) Growth rate 
2011    612,714.00 22.8 % 
2012    850,000.00 35.0 % 
2013 1,050,000.00 27.0 % 
2014    889,707.00 -15.27 % 

 
Therefore, in 2014 the company's strategy is still to focus on second handed cars market through 

over 1,200 dealers (car Tents) across the country. The company will increase the credit line by using DIRECT 
MARKETING method, i.e. member gets member. The company will add a new loan product, MIDA AUTO 
FOR CASH, as another new channel in 2014, which would help enhancing the company's credit loan volume. 

 
The hire purchase interest rate in 2014 remained relatively close to the rate in 2013. The rate was 

adjusted according to the interest rate set in the financial market, which tends to be stable or increasing. The 
hire purchase interest rates are as follows. 
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Types of vehicles Bangkok and its vicinity Provinces 

New car     
- personal car 3.00 % 3.50 % 
- pickup trucks 3.50 % 4.00 % 
Second hand cars     
- personal car 5.50 – 6.00 % 6.50 – 7.00 % 
- pickup trucks  6.00 – 6.50 % 7.00 – 8.00 % 
Loans (mortgage/cash)     
- personal car 5.50 % 6.50 % 
- pickup trucks 6.50 % 7.50 % 

 
 Note:   1. For second hand cars, the hire purchase interest rate will be calculated according to age of the 

car. 
2. The hire purchase interest rate is variable subject to the amount of down payment. If the down 

payment is high, the interest rate will be lower than normal. 
              2.1. Down Payment 
              2.2. Repayment period (installment) 

 
As for the Debt Management, the economic slowdown in 2014 has resulted in an increase in 

household debt and decrease in household savings rate while the debt default increased. The Company 
emphasizes on the quality of debt and to accelerate improvement of problem debts by means of debt 
restructuring or other suitable methods. The company's goal is to reduce non-performing loans (NPL) to be 
not exceeding 2.5% by the end of 2015. 

In term of the characteristics of hire purchase entrepreneurs, we can see that most of them often 
focused on new car loans because these companies have the ability to raise capital fund at a low interest rate 
or get support from parent companies abroad. These companies can release new auto loans although they 
got a smaller margin than from used car loans.  In recent years, the Company has granted hire purchase 
loans at a minimum rate that is close to market rates because the hire purchase loans to the cars at the 
average age of seven years represented more than 90% of the used car loan portfolio and more than 70% of 
the loan portfolio of the company in the past years in upcountries. 
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Analysis of Financial Position and Operating Performance 
Operating Performance 

Mida Leasing Public Company Limited is in the business of providing hire-purchase credit facilities 
for both new and used cars but mainly focusing on the used car sector. The Company first began business 
with its first office in Bangkok in 2000 and began its expansion. Currently, the Company has 16 branches 
(included head office). 

Revenue 

For the fiscal year 2014 the Company had revenue of Baht 486.32 million, increased from year 2013 
at Baht 478.54 million, or increasing rate 1.63%. As a result of the increased in Hire Purchase income  

 

 2012 2013 2014 
Million THB % Million THB % Million THB % 

Hire Purchase Receivables  1,214.17 2.84 1,183.03 (2.56) 1,236.80 4.54 
Hire Purchase  Income 400.05 2.41 405.46 1.35 410.60 1.27 

The Company had increased the size of its lending portfolio by 4.54% in 2014 which effected to 
portfolio increased and hire-purchase interest income increased. Interest revenue increased from Baht 
405.46 million in 2013 to Baht 410.60 million in 2014, or 1.27% increase. Moreover, the interest revenue 
generated in 2013 includes those from leasing facilities provided since 2010 – 2013 and some from facilities 
extended in 2014.  

As for other revenue, including commissions earned from insurance policies, penalty fees, revenue 
from facilities extended for Floor Plan, and etc in fiscal year 2014, total revenue amounted to Baht 75.72 
million, an increased from Baht 73.08 million in fiscal year 2013 or equivalent to 3.62% increased. As a result 
of the increased in income from transfer of car registers and brokerage income.  

Expenses 

In fiscal year 2014, the Company had operating expenses in Baht 375.65 million, increased from Baht 
337.54 million in fiscal year 2013. The Company’s expenses consist of 3 parts, including of selling and 
administrative expenses, bad debts and doubtful accounts and finance cost. The details of the expenses are 
outlined below: 

- The Company  had  selling  and administrative  expenses for fiscal year 2014 in the amount of Baht 
249.82 million, increased  from  the year 2013 of Baht 219.21 million . It’s due to loss from sales of 
assets held for sale in the fiscal year 2014 of Baht 36.87 million increased by Baht 18.52 million or 
101.15% when comparing with the year 2013 which amounted of Baht 18.31 million, Since the 
price of the car in used car market has falling down as a result of the Government’s stimulus policy 
for first car. 
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- The Company had bad debt and doubtful accounts for the fiscal year 2014 in the amount of Baht 
52.17 million, increased from the year 2013 which was Baht 81.25 million due to total hire purchase 
portfolio growth and reserve for allowance for bad debt increased. 

- The Company had finance cost for the fiscal year 2014 in the amount of Baht 73.67 million, 
decreased from Baht 81.25 million for fiscal year 2013 of Baht 7.58 million as a result of loan 
balance decreasing. 

Net profit 

The Company had net profit after tax of Baht 87.20 million for the fiscal year 2014, decreased from 
Baht 112.38 million in fiscal year 2013, or by 22.41% due to increase in  the  selling and  administrative 
expenses .  

 Dividend payment Policy 
The Company’s dividend payment policy is not less than 30% of net profit after tax of each year. 

Nevertheless, the Company also considered the dividend payment with other factors, such as operating 
performance, financial status, liquidity, company‘s expansion or other factors, which are relevant to the 
company’s operation. 

Financial Position 

Total Assets 

As of years 2014 and 2013, the total assets of the company amounted to Baht 2,689.53 million 
increased by Baht 34.36 million from the year 2013 which is Baht 2,655.18 million. If caused acquisition of 
land and building in total of Baht 44.66 million. 

 
The quality of the debtors and appropriateness of the doubtful accounts. 

Hire purchase receivables are stated at the outstanding balances less unearned hire purchase 
interest income and allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts is provided for the 
estimated collection losses that may incur in collection of receivables. The allowance is based on collection 
experience and current financial status of receivables outstanding at the balance sheet date. For fiscal years 
2013 to 2014, the Company had provisioned 2.04%, and1.78%, respectively; which is a result of allowance for 
doubtful account. 

In any event, after careful consideration and analysis, the Company strongly believes that it has a 
strong potential to collect on all accounts and that the provisions made are sufficient.                   

Total liabilities 

For fiscal year 2014, the Company had total liabilities of Baht 1,221.54 million decreased from Baht 
1,270.99 million in fiscal year 2013, or a 3.89%, mainly due to the company made repayment the loan during 
the year. 
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Shareholders’ equity 

In fiscal year 2014, the Company had a Shareholders’ Equity of Baht 1,467.99 million, increased from 
Baht 1,384.19 million in fiscal year 2013, or by 6.05% due to the profit of the Company’s operating result. 

 

Liquidity and investment structure 

In fiscal year 2014 and 2013 the Company had a Debt-to-Equity ratio of 0.83 and 0.92 respectively. 
This ratio decreased from shareholders’ equity increased and repayment loan. 

 

Structure and source of fund in 2014 and 2013 

                                                                          (unit : Thai Baht million) 

 2014 2013 

short-term loans      481.86          39.87    

Long-term loans     634.96 1.123.26 

shareholders’ equity 1,467.99 1,384.19 

As at 31 December 2014, the Company had installment receivables in the amount of Baht 3,162.25 
million which divided into portion as follows: 

 (In Million Thai Baht) 

Current Portion of Hire purchase receivables (due within one year) 1,290.86 

Long-term Portion of Hire purchase receivables (due over one year) 1,871.39 

 

The current portion of the long-term outstanding loans as at ended of year 2014 was Baht 1,116.82 
million while interest receivables for year 2015 is equivalent to Baht 372.44 million. Therefore, there is 
sufficient liquidity from future cash flow to cover the outstanding debt due.  

 

Main factors and influence which may affect the future operational performance and financial position 

Effects from Interest rates 

 Hire purchase business generates revenue from the spread between interest receipt and interest 
expense. Changes in the prevailing hire purchase market rate and interest rate charged by financial 
institution affect the operations of the company. 

 The company as a matter of policy shall mitigate risk arising from interest rate volatility by sourcing 
fixed rate funding with low rate of interest rate.  
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 Effects from expanding branches to outside Bangkok 

  The Company management has policy to expand leasing portfolio to outside Bangkok increasingly 
due to the competition is lower than in Bangkok and a few of other entrepreneurs. The Company can 
increase continually customer base in outside city and reach new customers. However, the competitive 
situation may become strongly if indirect competitors would increase do leasing services for second hand 
cars in the outside city.     

Business Goals 
Thailand economic perspectives have slowed down in 2014 compared to the year 2013, in terms of 

consumption, private investment, industrial production and exports. In addition, the political tension gradually 
has added more pressure, which resulted in the overall GDP in the year 2014 growing at a rate of 0.7%, down 
from the year 2013 which grew at 2.9%. 

The overall car market in 2014, total sales were 881,832 units, down 33.7% compared to the year 
2013, with sales of 1,330,668 units. That was continuously resulting from “The First Car” project that caused 
the unreal volume of car sales, whereas the sales will be back to normal at the end of the Project. As for the 
outlook for car sales in 2015 is expected to grow less than 1 million units for another next year with sales of 
about 900,000 to 950,000 cars growth at 4.9%, due to the fact that the household debt remains higher which 
makes it more difficult to approve the loan.  Furthermore, prices of agricultural products, particularly rice and 
rubber prices continue to slump. This circumstance would indicate consumers’ confidence and their 
spending. 

The company’s basic policy of used car is to focus on pick-up car financing of which the customers 
are mostly entrepreneurs or farmers who used pick-up car for agriculture. In addition, the company will grant 
new car loans to metered-taxi business which has a good trend.  Most customers would be taxi rental 
companies. The company also operates used car loan given the cars’ age of more than 10 years with good 
liquidity and less price fluctuation  
 The company's business target in 2015 stills focuses on continuing the current policy with the goal to 
expand the business bases together with quality customers in order not to affect any risks. The company will 
increase its lending ratio in respect of direct car loan (Direct Marketing), i.e. no selling via car dealers, in the 
proportion of at least 10% for both hire purchase and cash for debt-free car owners under the following Loan 
Projects. 
 

1. "MIDA OK" as a cash loan to existing customers who have good repayment records by 
providing a "ONE STOP SERVICES" through introduction from staff; or customers who is still 
under the loan obligation with the company and needs a credit limit. They are eligible and need 
not do any transfer of the registration document. 

2. "MIDA AUTO FOR CASH" – a car hire purchase loan and cash loan and cash loan to second-
handed cars through direct recommendation by the company employees.  
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3. “MIDA TAXI METER" – hire purchase loan to public taxi meter, i.e. "Yellow green" private taxi 
and "Yellow" cars in the form of Mida Leasing Plc. to individuals who want to have a taxi of their 
own. 

 
4. "MIDA EASY LOAN" or “Floating Transfer” under the Concept "Easy money - No transfer"  is a 
loan which targets on the SME entrepreneurs and owner of debt-free vehicles. Highlight of this 
kind of loan is as follows. 

4.1 No transfer of car registration. 
4.2 No VAT as is treated as a loan, not a lease. 
4.3 Approval within 24 hours and cash can be received on the next day. 
4.4 Customers having a good payment history and can check the credit bureau. 

 
5. Commercial truck loans Project: The project targets on SME entrepreneurs group who need 

working capital to enhance liquidity to their business, as well as customers who want to 
have trucks to use in the business. 

 
6.  Nano Finance: To provide this kind of loan, the company would have to apply for a permit to 
conduct such business from the Bank of Thailand. The company's target customers must meet 
the guidelines set by the Bank of Thailand. Such retail loan for occupation would give a 
relatively high yield of 36%; and be another channel to support funding for retail customers. 
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Risk Factors 

Risk factors that may occur and affect the operation performance of the Company from providing 
automobile hire-purchase leasing are as follows: 

Risk from leasing second hand cars 
Hire-purchased service for second hand cars faces risk in term of the quality of the debtors and the 

quality of the cars used as collateral. However, the return from second hand car hire-purchase service is 
higher than that of new car. As of the 31 December 2014, the proportion of hire-purchased service revenues 
from second cars and from new cars was 98.14%: 1.86% respectively.  

Risk from Non-performing loans (NPL) 

The company had expanded new braches to cover other provinces outside of Bangkok over the past 
year. Presently the Company has 16 branches covering 74 provinces. This expansion had resulted in a rapid 
growth of hire-purchase loans.  The new clients in this auto hire-purchase loan service may not be able to 
service their debt after certain period. However, the company had strong policy for approved hire purchase 
loan result to deduct risk from non-performing loans. 

Risk from sale assets foreclose  

When a client stops payment for over 3 consecutive periods, the company will terminate the contract and 
re-posses the vehicle. The re-possessed vehicle or the foreclosed asset will be sold through an auction. The 
duration of this process is approximately 2 for 3 months. Money received from auction will be used to pay off 
the client’s loan. However, if the money received is insufficient to payoff that loan. The company will request a 
payment for that difference from the debtor or guarantor. In the case that the company cannot request that 
difference, the company will suffer loss from that re-possession. However, in fiscal year 2014 the company 
auction had less on assets foreclosed due to used car market price decreased. 

Risk from marketing and competition 
Due from the rapid expansion in automobile’s sales, consumer finance and leasing companies adopt 

price cut strategy to gain market share. Price cut results in a lower rate for new hire purchase clients. 
Moreover, these companies also expand their business scope to cover second hand car industry, which is 
more attractive because of its higher return. As a result, competition in second hand car hire-purchased 
service is likely to increase as well. 
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Report from the Audit Committee 

The Audit Committee of the Company consists of three independent directors who have all 
qualifications determined by the Stock Exchange of Thailand, to perform duties and responsibilities in 
accordance with the rules and regulations of the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of 
Thailand. The Audit Committee reports directly to the Board of Directors of the Company.  During the fiscal 
year 2014, the Audit Committee held 4 meetings to examine the following issues (every audit committee 
members attended every meeting). 

1) Review and provide opinions on the quarterly financial statement and annual financial statement 
of the Company with auditors, accounting and finance department, and internal audit 
department prior to presenting those financial statement to the Board of Director  

2) Review the internal control plan of 2014 of the internal audit department and recommend the set 
up of detailed manual of audit committee to ensure the effectiveness of the internal control 
system and monitor the control to be in accordance with the plan. 

3) Review and examine the Company to perform by laws, government rules, and the Company’s 
regulations. 

4) Review the regulations of Related Transaction and disclosure of the information in accordance 
with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand. 

The Audit Committee gives an opinion that in 2014, the Company has an adequate corporate 
governance and internal control system.  The preparation of and the disclosure in the financial statement are 
accurate and in compliance with the generally accepted accounting principles, in which the Audit Committee 
had reported the performance to the Board of Directors of the Company. 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

                Gen. Jiradej  Mokkhasmit 
Audit Committee Chairman 
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED   
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Notes 31 December 2014 31 December 2013

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 5 30,828,040             30,999,921             

Current portion of hire - purchases receivable 6 916,367,501             932,614,774            

Other receivables 20,751,529             18,732,859             

Short - term loan to parent company

and interest receivable 7 43,726               34,894,757             

Current portion of loans to other paties 8 5,126,667                 11,996,339             

Inventories   3,429,906                 2,278,683                 
Assets foreclosed - net 9 69,090,722             53,467,723             

Other current assets 37,442                    43,495                    

Total current assets 1,045,675,533         1,085,028,551          

NON - CURRENT ASSETS

Restricted deposit with bank 10 107,447                   105,668                  

Hire - purchases receivable - net 6 1,511,959,796         1,484,437,409          
Loans to other paties - net 8 1,789,060                 2,088,542                 
Property, plant and equipment - net 11 100,976,178             57,153,525             

Deferred income tax asset 12 28,285,829             25,561,841             

Other non - current assets 738,600                   799,586                  

Total non - current assets 1,643,856,910         1,570,146,571          

TOTAL ASSETS 2,689,532,443         2,655,175,122          

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 

Baht
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Notes 31 December 2014 31 December 2013

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and short - term loans 

from financial institutions 13 83,922,144               39,866,284              

Trade and accrued expenses 14 79,934,433               78,472,157              

Other payable - related companies 7 20,528                     62,951                     

Short - term loan from parent company 

and accrued interest 7 25,730,041               -                          

Current portion of long - term loans 15 372,436,447             161,318,374            

Income tax payable 10,214,197               15,844,992              

Other current liabilities 4,884,307                 2,961,723                

Total current liabilities 577,142,097             298,526,481            

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loans - net 15 37,461,164               961,937,623            

Debentures 16 597,499,953             -                          

Employee benefits obligation 17 9,436,237                 10,522,867              

Total non - current liabilities 644,397,354             972,460,490            

TOTAL LIABILITIES 1,221,539,451          1,270,986,971          

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Baht
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Notes 31 December 2014 31 December 2013

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (Continued)

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital : ordinary share, Baht 0.50 par value

Registered 880,000,000 shares 

(2013 : 800,000,000 shares) 18 440,000,000           400,000,000           

Issued and fully paid-up 879,999,883 shares 

(2013 : 800,000,000 shares) 439,999,942           400,000,000           

Premium on share capital 19 165,220,048           165,220,048           

Retained earnings

Appropriated for statutory reserve 20 44,000,000             40,000,000             

Unappropriated 818,773,002           778,968,103           

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 1,467,992,992        1,384,188,151        

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 2,689,532,443        2,655,175,122        

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Baht
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER

Notes 2014 2013

REVENUES

Income under hire - purchase agreements 410,595,408         405,456,530         

Interest income 7 4,925,494             3,912,922             

Other income 22 70,797,000           69,167,772           

Total revenues 486,317,902         478,537,224         

EXPENSES

Selling expenses 7, 23 64,855,060           62,148,606           

Administrative expenses  23 184,961,574         157,060,066         

Bad debts and provision for doubtful accounts 23 52,165,096           37,088,909           

Financial cost 7 73,669,542           81,247,625           

Total expenses 375,651,272         337,545,206         

Income before income tax 110,666,630         140,992,018         

Income tax 12 (23,465,107)          (28,610,892)          

Net income for the year 87,201,523           112,381,126         

Other comprehensive income for the year 1,043,322             -                       

Total comprehensive income for the year 88,244,845           112,381,126         

Basic earnings per share 

Net income (Baht per share) 0.10                     0.14                     

Weighted average number of ordinary shares (Share) 853,917,729         800,000,000         

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Baht
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER

Issued and fully

Paid - up Premium on Statutory

Notes share capital Share capital Reserve Unappropriated Total

Balance as at 1 January 2013 400,000,000            165,220,048            35,500,000             671,086,977            1,271,807,025         

Appropriated for statutory reserve 20 -                         -                         4,500,000               (4,500,000)              -                         

Comprehensive income for the year -                         -                         -                         112,381,126            112,381,126            

Balance as at 31 December 2013 400,000,000            165,220,048            40,000,000             778,968,103            1,384,188,151         

 

Balance as at 1 January 2014 400,000,000            165,220,048            40,000,000             778,968,103            1,384,188,151         

Capital increase from payment of stock dividend 21 39,999,942             -                         -                         (39,999,942)            -                         

Cash dividend payment 21 -                         -                         -                         (4,440,004)              (4,440,004)              

Appropriated for statutory reserve 20 -                         -                         4,000,000               (4,000,000)              -                         

Comprehensive income for the year -                         -                         -                         88,244,845             88,244,845             

Balance as at 31 December 2014 439,999,942            165,220,048            44,000,000             818,773,002            1,467,992,992         

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Baht

Retained earnings
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS 

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER

2014 2013

Cash flows from operating activities

Income before income tax 110,666,630         140,992,018         

Adjustments to reconcile income before income tax 

  to net cash provided from (used in) operating activities

   Depreciation 5,173,781             6,726,348             

   Bad debts and provision for doubtful accounts 52,165,096           37,088,909           

   Gain on disposal of fixed assets (197,164)               (620,545)               

   Loss on disposal of assets foreclosed 36,826,792           19,310,829           

   Allowance for impairment of assets foreclosed 6,266,999             5,479,716             

   Employee benefits obligation expense 1,565,847             1,316,964             

   Interest income (4,925,494)            (3,912,922)            

   Interest expense 73,669,542           81,247,625           

Cash provided from operating activities before changes in

   operating assets and liabilities 281,212,029         287,628,942         

   Decrease (increase) in operating assets

     Trade accounts receivableHire - purchases receivable (201,270,981)        (116,856,283)        

Other receivables (2,911,838)            (3,359,211)            

Inventories (1,151,223)            2,294,919             

Assets foreclosed 86,185,818           68,109,731           

Other current assets 6,053                    5,300                    

Other non - current assets 60,986                  15,690                  

   Increase (decrease) in operating liabilities

Trade and other accounts payable 3,037,869             (8,119,159)            

Other payable - related companies (42,423)                (3,037,049)            

     Trade accounts payableOther current liabilities 76,011                  (45,869)                

Cash provided from operating activities 165,202,301         226,637,011         

Cash paid for interest (74,516,845)          (90,425,856)          

Income tax paid (32,080,720)          (36,177,492)          

Net cash provided from operating activities 58,604,736           100,033,663         

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Baht
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MID A LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)

FOR THE YEARS ENDED 31 DEC EMBER

2014 2013

Cash flows from investing activities

Interest received 4,512,087             3,919,398             

Increase in restricted deposits with  bank (1,779)                  (2,052)                  

Decrease (increase) in loans to parent com pany 34,500,000           (14,000,000)          

Decrease in loans to other part ies 1,754,922             11,229,662           

Purchases of assets (48,998,966)          (4,632,422)            

Proceeds from disposal of assets 199,696                3,067,376             

Net cash used in investing activities (8,034,040)            (418,038)               

Cash flows from financing activities

Increase in bank overdrafts and short - term loan from 

   finan cial inst itutions 44,055,860           1,657,946             

Cash received on loans from parent company 25,500,000           -                       

Increase in debentures 597,499,953         -                       

Repayment for long - term loans (713,358,386)        (96,210,196)          

Cash dividend payment (4,440,004)            -                       

Net cash used in financing activities (50,742,577)          (94,552,250)          

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (171,881)               5,063,375             

Cash and cash equivalents at begining of year 30,999,921           25,936,546           

Cash and cash equivalents at end of year 30,828,040           30,999,921           

 

Supplemental cash flows information:

Non-cash  transactio ns

Transfer assets foreclosed from hire - purchases receivab les 144,902,607         91,125,568           

Capital increase from stock dividend 39,999,942           -                       

Transfer assets foreclosed from assets  foreclosed -                       5,000,000             

 under buy back agreement

The accompanying notes form an integral part of these financial s tatements.

Baht
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
31 DECEMBER 2014 AND 2013 
 

1. GENERAL INFORMATION 
 

Mida Leasing Public Company Limited (“the Company”) was incorporated in Thailand and has its registered office at 

48/2-5, Soi Chaengwattana 14, Chaengwattana Road, Thungsonghong, Lak si, Bangkok, Thailand. As of 31 

December 2014, the Company has 16 branches in Bangkok and in the provinces. 

 

The Company has listed its shares for trading on the Stock Exchange of Thailand since 19 August 2004 

 

The Company’s major shareholder is Mida Assets Public Company Limited., a listed company on the Stock 

Exchange of Thailand, who holds 56.95% of the Company’s shares capital. 

 

The Company has its own operations in Thailand and is principally engaged in providing financial services for 

used cars hire-purchasing.. 

 

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION 
 

2.1 Basis of financial statement preparation 

 

The accompanying financial statements have been officially prepared in Thai, and in accordance with the 

Accounting Act B.E. 2543 and Thai Accounting Standards issued under the Accounting Professions Act 

B.E. 2547 and the financial reporting requirements promulgated by the Securities and Exchange 

Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535. The translation of these financial 

statements to other language must conform to the official report in Thai. 

 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except as otherwise disclosed 

specifically. 

 

2.2 New Accounting Standards 

 

Accounting standards that became effective in the current accounting year and those that will become 

effective in the future are as follow; 

 

Accounting standards that became effective in the current accounting year 
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Accounting Standards: 

TAS 1 (revised 2012)  Presentation of Financial Statements 

TAS 7 (revised 2012)  Statement of Cash Flows 

TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes 

TAS 17 (revised 2012)  Leases 

TAS 18 (revised 2012)  Revenue 

TAS 19 (revised 2012)  Employee Benefits 

TAS 21 (revised 2012)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures 

TAS 28 (revised 2012)  Investments in Associates 

TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures 

TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reporting 

TAS 36 (revised 2012)  Impairment of Assets 

TAS 38 (revised 2012)  Intangible Assets 

 

Financial Reporting Standards: 

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 

TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments 

 

Accounting Standard Interpretations: 

TSIC 15 Operating Leases - Incentives 

TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease 

TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 

 

Financial Reporting Standard Interpretations: 

TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 

TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 

TFRIC 5  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 

TFRIC 7   Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 

TFRIC 10  Interim Financial Reporting and Impairment 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 

 

Accounting Treatment Guidance for Stock Dividend 
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These accounting standards were amended primarily to align their content with the corresponding 

International Financial Reporting Standards. Most of the changes were directed towards revision of 

wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of the 

accounting standards. These accounting standards do not have any significant impact on these financial 

statements. 
 

Accounting standards that will become effective in the future 
 

The Federation of Accounting Professions has issued a number of revised and new accounting 

standards that become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These accounting 

standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, 

with most of the changes are directed towards revision of wording and terminology, and provision of 

interpretations and accounting guidance to users of accounting standards. However, some of these 

accounting standards involve changes to key principles, as discussed below: 
 

TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits 
 

This revised standard requires the entity to recognize actuarial gains and losses immediately in other 

comprehensive income while the existing standard allows the entity to recognize such gains and losses 

immediately in profit or loss, or in other comprehensive income, or to recognize them gradually in profit 

or loss.  
 

TFRS 13 Fair Value Measurement 
 

This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair 

value measurements. Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other 

accounting standards to measure their assets or liabilities at fair value. The effect of the change from the 

adoption of this standard is to be recognized prospectively. 

 

Based on the preliminary analysis, the management believes that these standards will not have any 

significant impact on these financial statements. 
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

Revenues 

Interest income from hire - purchase 

The Company accounts for financial service income from hire-purchase business as Unearned Interest 

Income  at the date  of transaction execution, and recognizesit as income based on the  installment due with  the 

effective interest rate method for  hire-purchase agreements executed from the beginning of the year 2008, while the 

sum-of-digits method is used for hire-purchase agreements made before 2008. Income from each installment is 

recognized on an accrual basis (based on the due date of the installment irrespective of actual collection). The 

Company ceases recognizing income when the receivables are overdue for consecutive 4 installments.  When there 

is an indication that its customers will not be able to repay the balance, the income recognition is ceased 

immediately. 

 

Services rendered 

Service income is recognized when services have beenrendered. 

 

Interest income 

Interest income is recognized in the statement of comprehensive income on an accrual basis. 

 

Cash and Cash Equivalent  

Cash and cash equivalents include cash on hand and cash at bank with maturity of less than three months 

without restriction of usage or obligation. 

 

Restricted deposits with financial institutions are presented under non - current assets in the statement of 

financial position. 

 

Hire-purchases receivable and allowance for doubtful accounts 

Hire-purchase receivables are stated at net realizable valuebased on the net carrying book value less 

unearnedinterest  income and allowance for doubtful accounts.  Allowance for doubtful accounts is provided for 

the estimated losses that may incur in collection of receivables. The allowance is generally based on collection 

experiences and the consideration of debtor aging. The percentages of allowance for doubtful accounts are as 

follows : 

 

Period Percentage of allowance for doubtful accounts 

  

Not yet due 1 

Past due  

1 - 3 periods  2 

4 periods  20 

5 - 6 periods  25 

7 - 9 periods  75 

Over 9 periods  100 
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Inventory 

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.   

 

Net realizable value is the estimated selling price in the normal course of business less estimated costs to sell.   

 
Assets foreclosed 

These represent assets repossessed from debtors under hire purchase agreements, and assets foreclosed under sale 

and buy back agreements which the contractor did not exercise the right upon maturity date. These are stated at the 

lower of cost or estimated net realizable value, whichever is lower. 

 

The Company sets up allowance for possible loss on vehicles foreclosed  on hand at the end of year at 30% of 

cost.  

 
Property, building and equipment, and depreciation 

Property, plant and equipment are presented at cost less accumulated depreciation and allowance for 

impairment loss of assets (if any). Cost is measured by the cash or cash equivalent price of obtaining the asset 

to bring it to the location and condition necessary for its intended use.  

 

The Company depreciates its building and equipment by the straight – line method over the estimated useful 

lives of the assets based on the segregation of components of assets, if each part is significant with different 

useful lives. Estimated useful lives of the assets are as follows : 

 
Building and building improvement 5 - 20 years 

Furniture, fixtures and office equipment 5  years 

Vehicles             5 years 

   

Gains and losses on disposal of equipment are determined by comparing the  asset carrying amount with the 

selling price and are taken into account in statement of comprehensive income.   

 

 Expenditures for expansion, renewal or betterment are capitalized. Repair and maintenance costs are 

recognized as an expense when incur. 

 

Operating leases 

Leases of assets which all the risks and benefits of ownership are effectively retained by the lessor are classified 

as operating leases. Payments made under operating leases are charged to statement of income on a straight – 

line basis over the lease period. When an operating lease is terminated before expiry date of the lease, any 

payment required to be made to the lessor by way of penalty is recognized as an expense in the year in which 

termination takes place. 
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Impairment 

The Company regularly assesses the impairment of its assets. If there is any  indication of impairment 

identified, the Company make estimates of the asset recoverable amounts. Where the carrying amount of the 

asset exceeds its recoverable amounts, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable 

amount. Impairment losses are recognized in the statement of comprehensive income. An asset recoverable 

amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. 

 

Debentures 

Debentures are recognized initially at fair value less related transaction charges. Subsequent to initial 

recognition, debentures are presented at amortized cost with any difference between cost and redemption value 

being recognized in the statement of comprehensive income over the period of the debentures at an effective 

interest basis. Gains or losses on early redemption are recognized in the statement of comprehensive income 

upon redemption. 

 

Employee Benefits 

Short-term employee benefits 
Salaries, wages, bonuses, contribution to the social security and provident fund, are recognised as expenses 

when incur based on the accrual basis. 

 

Post-employment benefit (Defined contribution plan) 

The Company and its employees have jointly established a provident fund plan to which monthly contributions 

are made by employees and by the Company. The fund’s asset is held in a separate trust fund from the 

Company’s assets. The Company contribution to the fund is recognized as expenses when incur. 

 

Post-employment benefit (Defined benefit plan) 

The Company has obligation in respect of the severance payment they must make to employees upon 

retirement under the labour law.  

 

The obligation under the defined benefits plan is determined by a professionally qualified independent actuary 

based on actuarial techniques, using the discount method on each projected unit.  

 
Income tax 

The income tax expense recognized in profit or loss for the year comprises deferred income taxes and current 

income tax not recognized in other comprehensive income or directly in equity. 

 

Current income tax 
Current income tax is the expected tax payable on the taxable profit or loss for the year, which is different from 

profit or loss in the financial statements, using income tax rates enacted or substantially enacted at the end of 

the reporting period, and any adjustment to income tax payable in respect of previous years. 
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Deferred income tax 
Deferred income taxes are calculated using the liability method on temporary differences between the 

accounting amounts of assets and liabilities and the amounts used for tax computation purpose. Deferred 

income taxes are calculated at the income tax rate that are expected to be applied to the temporary differences 

when they reverse, using income tax rate enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. 

 

Related parties 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by the Company, whether 

directly or indirectly, or which are under common control with the Company. 

  

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the 

Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and 

officers with authority in the planning and directing the Company’s operations.  

 

Financial instruments 

Financial assets shown in statement of financial position composed of cash, cash equivalent hire-purchases 

receivable and loan to other parties. Financial liabilities shown in statement of financial position composed of 

bank overdraft and short - term loan from financial institution, trade accounts payable and borrowings.  The 

accounting policy for each item is disclosed in separate items. 

 

Dividend payment 

The Company record dividend payment in the financial statements in the fiscal year in which they are approved 

by the Shareholders or Board of Directors.  

 

Basic earnings per share 

Basic earnings per share are determined by dividing income for the year by the weighted average number of 

common shares outstanding during the year. 

 

Segment reporting 

Segment results that are reported to the executive committee (the chief operating decision maker) include items 

directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.  

 

Use of accounting estimates 

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles 

requires management to make estimates and assumption that affect the reporting amounts of revenues, 

expenses, assets, liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. The actual results may differ from 

those estimates. 
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Provisions for liabilities and expenses, and contingent assets 

Provisions are recognized in the financial statements when the Company has legal or constructive obligation as 

a result of past events with probable outflow of resources to settle the obligation and where a reliable estimate 

of the amount can be made. The contingent asset will be recognized as separate asset only when the realization 

is virtually certain. 

 

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTION AND JUDGEMENT AND CAPITAL 
RISK MANAGEMENT 

 

4.1 Critical accounting estimates, assumption and judgments 

 

4.1.1 Impairment of receivables 

 
The Company accounts for allowance for doubtful accounts to reflect impairment of receivables 

that may resulting from non-collection of customer accounts. The estimated losses are based on 

historical collection experiencesand review of outstanding receivables at reporting date. 

 

4.1.2 Property, plant and equipment  

 
Management regularly determines the estimated useful lives and residual values for building and 

equipment of the Company and will revise the depreciation where useful lives and residual values 

previously estimated have changed or subject to be written down for their technical obsolescence 

or if they are no longer in use. 

 

4.1.3 Leases 

 
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease finance lease, management 

is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the 

leased asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the 

arrangement. 

 

4.1.4 Impairment of assets 

 
The Company considers allowance for impairment of assets whenever there is an indication that 

an asset may be impaired. If such indication exists with a significant decline in the fair value 

below its cost, the Company makes an estimate of the asset recoverable amount for comparison 

with the recorded value.The determination of recoverable amount requires management 

judgment. 
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4.1.5 Post-employment benefit under defined benefit plans 

 

The obligation under defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.  Inherent 

within these calculations are assumptions as to discount rates, future salary increases, mortality 

rates and other demographic factors. In determining the appropriate discount rate, management 

selects an interest rate that reflects the current economic situation. The mortality rate is based on 

publicly available mortality table for the country. Actual post-retirement costs may ultimately 

differ from these estimates. 

 

4.1.6 Deferred tax assets 
 

The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the 

probability of the future taxable income against which the deductible temporary differences can 

be utilized. In addition, management judgment is required in assessing the impact of any legal or 

economic limits or uncertainties in various tax jurisdictions. 

 

4.2 Capital risk management 

 
The Company’s objectives in the management of capital is to safeguard its ability to continue as a going 

concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders, and to 

maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. 

 

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust dividend payment policy, 

issue new shares or issue new debentures to finance debts or sell assets to reduce debts. 

 

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

 Thousand Baht 

 2014   2013 
   

Cash on hand 837  788 

Cash in-transit 17,820  18,909 

Savings Accounts 9,560  3,592 

Current Accounts 2,611  7,711 

Total 30,828  31,000 

 

As at 31 December 2014, savings accounts with banks bear interest at the rates 0.13% - 0.50% per annum. 

(2013: 0.50% - 0.60% per annum).  

 

 

 

 

 



Mida Leasing Public Company Limited                                                                                            

-    - - 110 -

 
6. HIRE - PURCHASES RECEIVABLE - NET 

 
 Thousand Baht 

 
Current portion due 

within one year 

Long - term portion due          

over one year but not 

over five years 

Long - term portion due          

after five years Total 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

         

Hire - purchase contracts 

receivable 1,290,858 1,298,619 1,870,024 1,813,585 1,368          - 3,162,250 3,112,204 

Less Unearned hire – purchase  

interest income (345,368) (331,434) (332,086) (300,189) (67)          - (677,521) (631,623) 

Balance 945,490 967,185 1,537,938 1,513,396 1,301          - 2,484,729 2,480,581 

Less Allowance for doubtful 

accounts (29,123) (34,570) (27,264) (28,959) (15)          - (56,402) (63,529) 

Net 916,367 932,615 1,510,674 1,484,437 1,286        - 2,428,327 2,417,052 

 

As at31 December 2014 and 2013, the balances of receivables under hire - purchase contracts (net of unearned 

hire - purchase interest income) and allowance for doubtful accounts, classified by ages of outstanding 

receivable are as follows: 

 
 Thousand Baht 

 Hire – purchases Percentage of allowance Allowance for  Hire-purchase 

 receivable for doubtful accounts doubtful accounts receivables - net 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Hire-purchases receivable        

Not yet due 1,586,068 1,577,055 1 1 15,921 15,832 1,570,147 1,561,223 

Past due:         

1 - 3 periods 818,860 811,791 2 2 16,377 16,236 802,483 795,555 

4 periods 44,186 44,657 20 20 8,837 8,931 35,349 35,726 

5 - 6 periods 24,969 29,850 25 25 6,242 7,463 18,727 22,387 

7 - 9 periods 6,484 8,646 75 75 4,863 6,485 1,621 2,161 

Over 9 periods 4,162 8,582 100 100 4,162 8,582           -           - 

Total 2,484,729 2,480,581   56,402 63,529 2,428,327 2,417,052 

 

The Company has transferred the rights to collect receivables under hire-purchase agreements, with a total net 

book value as at 31 December 2014 of Baht 1,071.83 million (2013 : Baht 1,507.11 million), to the banks as 

collaterals for   long - term loans from banks as discussed in Note 15 to financial statements. 
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As at 31 December 2014 and 2013, the gross receivable under the finance lease contracts and present value of 

minimum lease payments receivable are as follows :  

 
 Thousand Baht 

 2014 2013 

 Gross receivable 

under Hire - 

purchase contracts 

Present value of 

minimum lease 

payments receivable 

Gross receivable 

under Hire - 

purchase contracts 

Present value of 

minimum lease 

payments receivable 

     

Due within one year 1,290,858 945,490 1,298,619 967,185 

Due over one year but within five years 1,870,024 1,537,938 1,813,585 1,513,396 

Due over five years 1,368 1,301                    -                       -  

Total 3,162,250 2,484,729 3,112,204 2,480,581 

Less Unearned hire - purchase interest income  (677,521)  (631,623)  

Net receivable under hire - purchase contracts 2,484,729  2,480,581  

 

On 30 April 2004, the Federation of Accounting Profession (FAP) with the approval of the Office of the 

Securities and Exchange Commission, stipulated an accounting guideline for the consumer finance business, 

whereby full allowance for doubtful accounts is to be recorded, and recognition of revenue is to discontinue, 

for accounts receivable which are overdue by more than 3 instalments, and general allowance is to be provided 

for accounts receivable which are overdue not more than 3 instalments. Should the Company follow this 

accounting guideline, without considering general allowance, the Company had to increase its allowance for 

doubtful accounts as at      31 December 2014 of Baht 23.40 million (2013 : Baht 28.21 million) and reduced 

the amount of revenue recognized for the year ended 31 December 2014 of Baht 9.07 million (2012 : Baht 

5.68 million).  

 

However, this accounting guideline provides an alternative for application should the basis of allowance policy be  

not  in compliance  with the guideline. Whereby, such other method can be used by the Company with clear 

disclosure of the reasons. To follow this guidance, the Company sets a policy to cease recognizing revenue from hire 

purchases receivable which are overdue  more than 4 instalments and to set up allowance based on consideration of 

the current status of debtors, their ability to make payment, past experiences and historical data on actual losses on 

collection. As at 31 December 2014, allowance for doubtful accounts has been set aside at an average rate of 3.79% 

of hire - purchases receivable before deducting collateral values, which is higher than an average actual bad debt on 

the statistic information for the past 3 years (2011 - 2013).  

 

As at 31 December 2014, balance of hire - purchases receivable which overdue more than 3 instalments but the 

Company still recognizes revenue amounted to  Baht 44.18 million (2013 : Baht 44.67 million). 
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According to the accounting standard No. 17 – “Lease”, the Company recognizes the financial lease income, net of 

direct costs for each year, using effective interest rate method on hire purchase contracts executed on or after 1 

January 2008. For  hire- purchase contracts executed before 1 January 2008, the income are recognized on the sum-

of-the digits method until the contracts expire. The balance of such old contracts  as at 31 December 2014 and 

2013 are as follows: 

 

 Thousand Baht 

 2014   2013 
    

Hire - purchases receivable 470  531 

Less Unearned interest on hire - purchase -  (7) 

Hire - purchases receivable - net 470  524 

 
Changes in allowance for doubtful accounts receivable under hire - purchase contracts during the year ended               

31 December 2014 are as follows: 
 

 Thousand Baht 

  

Balance as at 1 January 2014 63,529 

Additional allowanceduring in the year 41,349 

Reversal of allowance or written off during in the year (48,476) 

Balance as at 31 December 2014 56,402 

 
7. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

 

The financial statements include the transaction with related parties which have been reflected on the basis 

agreed upon between the Company and the related companies which basis might be different from the basis 

used for transactions with unrelated persons or juristic persons. 

 

Name of Companies  Type of business  Type of relationship 
     

Mida Assets Public Company Limited 

 

Sales and hire purchase of electronic 

appliancesand real estatedevelopment 

business  

Parent company 

Mida Hotel and Resort Co., Ltd. 

 

Golf course service  and property  

     development  

Co directors 

Mida Property Co., Ltd.      Real estate development  Co directors 

Top Elements Co., Ltd  Hotel operations  Co directors 

Max Hotel Co., Ltd.  Hotel operations  Co directors 
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Pricing policies for each transaction are described as follows: 
 

Type of transactions  Pricing policy 
   

Interest income  Interest rates of MLR + 0.25% per annum 

Other expenses  Contract price 

Financing Cost  Interest rates of MLR + 0.25% per annum 

 

The significant transactions with related parties for the years ended 31 December 2014 and 2013 are as 

follows: 

 

 Million Baht 

 2014 2013 

Transactions with parent company   

Interest received 1.87  0.71 

Other expenses 3.21  3.09 

Financing Cost 0.31               0.06 

    

Transactions with related parties    

Other expenses 0.41  0.58 

    

Key management personnel compensation    

Current employment benefits 11.50  11.41 

Post-employment benefits 0.40  0.28 

Total  11.90  11.69 

 

The balances with related companies as at 31 December 2014 and 2013 are as follows : 
 

 Thousand Baht 

 2014   2013 
Short - term loan to  parent company and interest receivable    

Short - term loan    

Mida Assets Public Company Limited -  34,500 
    

Interest receivable    

Mida Assets Public Company Limited 44  395 

Total 44  34,895 
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 Thousand Baht 

 2014   2013 
Other payable - related companies    

Mida Assets Public Company Limited 21  27 

Max Hotel Co., Ltd. -  36 

Total 21  63 

    

Short - term loan from  parent company and accrued interest    

Short - term loan    

Mida Assets Public Company Limited 25,500                      - 

    

Accrued interest    

Mida Assets Public Company Limited 230                      - 

Total 25,730                      - 

 

             Movements in the short - term loans to parent company and short - term loans from parent company for the 

year ended 31 December 2014 are as follows : 

 

 Thousand Baht 

 1 January 

2014 

  

Increase 
 

 

Decrease 

 31 December  

2014 

Short – term loan to parent company        

Mida Assets Public Company Limited 34,500  147,000  (181,500)             - 

        

Short – term loan from parent company        

Mida Assets Public Company Limited           -  44,500  (19,000)  25,500 

 

As described in Note 15 to the financial statements, the Company has to maintain the balance of loan from 

the directors and/or the parent company at the amount not less than Baht 200 million. However, on 14 May 

2014, the Company obtained a letter of consideration to relieve the maintenance of such balance of loan 

whereby the group of banks gave consent by majority to relieve the condition so that the Company will not 

default to the compliance of condition till April 2015. 
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8. LOANS TO OTHER PARTIES - NET 
 

 Thousand Baht 

 2014   2013 
    

Loans to other parties 18,637  20,392 

Less Current portion (5,127)  (11,996) 

Total 13,510  8,396 

Less Allowance for doubtful accounts (11,721)  (6,307) 

Net 1,789  2,089 

 

The movements in loans to other companies during the year are as follows: 

 

 Thousand Baht 

 1 January 

2014 

  

Increase 
 

 

Decrease 

 31 December  

2014 

        

Loans to other companies 20,392  16,780  (18,535)  18,637 

Less Allowance for doubtful accounts (6,307)  (5,414)         -  (11,721) 

Loans to othercompanies - net 14,085  11,366  (18,535)  6,916 

 

The above loans are subject to interest at rate of 12% - 15% per annum. Details of outstanding balance with 

collateral as at 31 December 2014 and 2013, are as follows: 
 

 Principal loan (million)   
 2014   2013  Collateral 

      

1) 8.62  7.82 

 

The pledges of car registration books, share certificates of a local   

company, and land title deeds 

2) 2.12  2.26  Personal guarantee 

3) -  4.00 

 

Secured by transferring right of collection under debtor’s  building 

construction service contract with third party 

4) 1.59  -  Secured by transferring right of rental area of 3 - floor building  
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9. ASSETS FORECLOSED – NET 
 

 Thousand Baht 

 2014   2013 
    

Vacant land and land and buildings 42,573  42,573 

Vehicles 37,883  16,993 

Total 80,456  59,566 

Less Allowance for impairment of vehicles (11,365)  (6,098) 

Net 69,091  53,468 

 

The Company has mortgaged land of Baht 14 million as collaterals for facility of bank overdraft and long – 

term loan granted by a domestic financial institution as described in Notes 13 and 15 to the financial 

statements. 

 

10. RESTRICTED DEPOSITS WITH BANK  
 

As at 31 December 2014, the Company’s a fixed deposit of Baht 0.11 million is restricted for usage as it has been 

pledged as collateral for electricity usage (2013 : Baht 0.11 million).  
 

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET 
 

 Thousand Baht 

 

2013 Increase 

Decreas

e 2014 

Cost 
  

 
 

Land  31,680 44,656           - 76,336 

Building and building improvement 24,465 2,464 186 26,743 

Furniture, fixtures and equipment 19,079 1,879 342 20,616 

Vehicles 23,268           - 1,730 21,538 

Total 98,492 48,999 2,258 145,233 

     

Accumulated depreciation     

Building and building improvement 9,995 1,730 184 11,541 

Furniture, fixtures and equipment 14,892 1,550 341 16,101 

Vehicles 16,451 1,894 1,730 16,615 

Total 41,338 5,174 2,255 44,257 

     

Net book value 57,154   100,976 

     

Depreciation for the year 6,726   5,174 
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As at 31 December 2014, certain building improvement and equipment items have been fully depreciated but are 

still in use. The original cost of those assets amounted to approximately Baht 26.05 million (2013 : Baht 27.18 

million). 

 

The Company has mortgaged land with structures thereon with a total net book value as at 31 December 2014 of 

Baht  61.44 million as collaterals for credit facilities granted by two domestic financial institutions as described in 

Note 15 (2013 : Baht 15.97 million). 

  

12. DEFERRED TAX ASSET/LIABILITY  AND INCOME TAX 
 

Deferred income tax asset and liability are as follows : 

 

 Thousand Baht 

 2014  2013 

    

Deferred income tax asset 28,333  25,583 

Deferred income tax liability (47)  (21) 

Deferred income tax asset - net 28,286  25,562 

 

The movements in deferred income tax asset and liability are as follows : 

 
 Thousand Baht 

   Recognized as income (expenses)   

 1 January 

2014 

 Statement of 

income  

Shareholders’ 

equity 

 31 December 

2014 

Deferred income tax asset        

From allowance for doubtful hire – purchases receivable 19,013  130            -  19,143 

From allowance for doubtful other accounts receivables  1,576  332            -  1,908 

From allowance for doubtful short - term loans 

receivable - other companies 

 

1,261 

  

1,083  

 

          - 

  

2,344 

From allowance for devalued  assets foreclosed  1,220  1,053            -  2,273 

From provision for employee benefits obligation 2,513  413  (261)  2,665 

Total 25,583  3,011  (261)  28,333 

        

Deferred income tax liability        

Difference of depreciation between accounting  

and tax bases 

 

(21) 

  

(26)  

      

          - 

  

(47) 
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 Thousand Baht 

   Recognized as income (expenses)   

 1 January 

2013 

 Statement of 

income  

Shareholders’ 

equity 

 31 December 

2013 

Deferred income tax asset        

From allowance for doubtful hire – purchases 

receivable 

15,908  3,105 

 

          -  19,013 

From allowance for doubtful other accounts receivables  505  1,071            -  1,576 

From allowance for doubtful short - term loans 

receivable - other companies 

 

1,261 

  

          -  

 

          - 

  

1,261 

From allowance for devalued  assets foreclosed  124  1,096            -  1,220 

From provision for employee benefits obligation 2,178  335                -  2,513 

Total 19,976  5,607                -  25,583 

        

Deferred income tax liability        

Difference of depreciation between accounting  

and tax bases 

      

           - 

  

(21)  

      

          - 

  

(21) 

 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2014 and 2013 are as follows : 

 

 Thousand Baht 

 2014  2013 
    

Income tax recognized in profit or loss    

Current tax expense under the Revenue Code 26,450  34,196 

The amount of deferred income tax expense relating to  

       the origination and reversal of temporary  

       differences 

 

 

(2,985) 

 
 

 

(5,585) 

Total  23,465  28,611 

    

Income tax recognized in other comprehensive income    

Actuarial gain 261  -  
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Reconciliation of effective tax rate 

 Thousand Baht 

 2014  2013 
    

Accounting profit before income tax 110,667  140,992 

Tax rate (percentage)        20    20 

Income tax using corporation tax rate 22,133  28,198 

Income tax of items allowed as expenses under Revenue Code (104)  (147) 

Income tax of expenses not deductible for tax purposes 1,436  560 

Income tax expense 23,465  28,611 

    

Effective tax rate (percentage) 21.20  20.29 

 

13. BANK OVERDRAFTS AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

 Thousand Baht 

 2014  2013 
    

Bank overdrafts 34,135            - 

Promissory notes 49,787  39,866 

Total 83,922 39,866 
 

The Company has overdraft facilities with two financial institutions, each for Baht 20 million, with interest at 

MOR and MOR - 0.5 per annum and guaranteed by the former director of the Company and by the mortgage 

of land of the Company as disclosed in Note 9 and 11 to the financial statements. 
 

As at 31 December 2014, the Company has a promissory note payable of Baht 50 million which bears interest at 

4.50% per annum, and due on February 2015 (2013 : Baht 40 million with interest at 5.15% per annum and due on 

January 2014). 
 

14. TRADE ACCOUNTS PAYABLE AND ACCRUED EXPENSES  
 

 Thousand Baht 

 2014  2013 
   

Trade accounts payable 29,139 27,860 

Accrued bonuses 14,469 13,609 

Accrued insurance premium 12,873 11,648 

Accrued interest expense 4,854 6,430 

Value added tax 8,124 8,760 

Accrued expenses 7,316 7,407 

Other payables 3,159 2,758 

Total 79,934  78,472 
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15. LONG - TERM LOANS  

 
 Thousand Baht 

 2014  2013 
    

Long – term loans 409,987  1,123,256 

Less Current portion of long – term loans (372,436)  (161,318) 

Net  37,461  961,938 

 

Balance of long - term loans as at 31 December 2014 and 2013 are as follows : 

 
 Thousand Baht Interest rate  

 2014 2013 (% per annum) Term of payment 

     

Loan for operating -Facility 4 

 

119,197 363,491 Average MLR of 4  commercial 

banks  minus 0.25% p.a. 

Syndicate facility of 2 banks at ratio of  

68.75 : 31.25, Repayable by  72 

installments up to April 2018 

Loan for operating - Facility 5 

 

246,888 752,887 Average MLR of 4  commercial 

banks minus 0.25% p.a.  

Syndicate facility of 2 banks at ratio  

68:32.Repayable by 72 installments up 

to April 2018 

Loan for Land purchasing 5,565 6,878 MRR p.a. Monthly installments with interest at 

least Baht 0.2 million and repayable 

within 18 March 2018 

Loan for Land purchasing 38,247 

 

 

   - 

 

 

MLR - 0.50% p.a. Monthly installments with interest at 

least Baht 610,000 million and 

repayable within 2 July 2021 

Total 409,897 1,123,256   

Less Current portion (372,436) (161,318)   

Long-term loan - net 37,461 961,938   

 

The above loans are guaranteed by the former Company’s directors and the parent company, the transfer of rights of 

collection  of receivables under hire-purchase contracts, and the transfer of car registration books under hire - 

purchase contracts with value not less than 1.35 times of the outstanding loan balance, assets foreclosed, and land 

with structures thereon as mentioned in Notes 6, 9 and 11 to the financial statements. 

 

On 14 May 2014, the Company received a letter of consideration to relieve the maintenance of the balance of loan 

from director and/or the major shareholders from the group of banks by majority to give a consent to relieve the 

condition so that the Company will not default the compliance with the condition to maintain the balance of loan 

from directors and/or the major shareholders not less than Baht 200 million. 
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16. DEBENTURES 

 
    Interest  

Debenture Duration Date of issue Maturity date rate Thousand Baht 

    (% p.a.)  

1 2 years 27 November 2014   27 November 2016 5.00 597,550 

 

 

Movements of debentures during the year period ended 31 December 2014 are as follows : 

 

 Thousand Baht 

  

Balance as at 1 January                  - 

Newly issued debentures  600,000 

Underwriting costs (2,622) 

Amortization of underwriting costs 122 

Balance as at 31 December 597,500 

 
17. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION  
 

 Thousand Baht 

 2014  2013 

Balance as at 1 January     

Portion due within one year 2,047  10,980 

Employee benefits obligation – net 10,523                   - 

Current service costs  1,566  1,317 

Interest on obligation 498  363 

Actuarial gain recognized  under shareholders’ equity (1,304)                   - 

Less Portion due within one year (3,894)  (2,047) 

Balance as at 31 December 9,436  10,523 

 
Principal actuarial assumptions are as follows: 

 

Discount rate 4.62% 

Salary increase rate 8.27% 

Mortality rate Thai Mortality Table 2008 

Normal retirement ages (years) 60 years 
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18. SHARE CAPITAL 

 

At the Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2014, the shareholder passed resolutions to 

approve the increase in authorized share capital from Baht 400,000,000 to Baht 440,000,000 by issuing new 

80,000,000 ordinary shares, at Baht 0.50 par value, for stock dividend payment to existing shareholders.The 

Company registered the increase in its share capital with the Ministry of Commerce on 10 April 2014. 

 
19. PREMIUM ON SHARE CAPITAL 
 

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires the Company to set aside share subscription 

monies received in excess of the par value of the shares issued as a reserve account (“Share premium on share 

capital”). Premium on share capital is not available for dividend distribution. 

 
20. LEGAL RESERVE 

 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Company Act B.E. 2535, the Company is required to set aside 

as a statutory reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if 

any) until the reserve reaches 10% of the registered capital.  The statutory reserve is not available for dividend 

distribution. 

 
21. DIVIDEND PAYMENT 
 

At the Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2014, the shareholder passed resolutionsto 

approve the dividend payment for the year 2013 for 800,000,000 ordinary shares into 2 categories as follows: 

 
21.1   Stock dividend at the ratio of 10 existing shares to 1 stock dividend or at Baht 0.05 per share, totalling 

Baht 40,000,000. 

 
21.2  Cash dividend at the rate of Baht 0.00555 per share, totalling Baht 4,440,000. 

 
22. OTHER INCOME 

 Thousand Baht 

 2014 2013 

    

Penalty income 15,346  17,260 

Income from transfer of car registers 12,756  12,184 

Brokerage income 12,700  11,843 

Bad debt recovery 6,557  7,862 

Others 23,438  20,019 

Total 70,797  69,168 
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23. EXPENSES BY NATURE 
 

 Thousand Baht 

 2014 2013 

    

Employee  expenses 83,782  77,211 

Commission expenses 42,014  41,360 

Bad debt and doubtful accounts 52,165  37,089 

Loss on disposal of assets foreclosed 36,827  19,311 

Insurance premium  17,652  15,994 

Management benefits expense 11,500  11,408 

Depreciation  5,174  6,726 

Changes in inventories (1,151)  2,295 

 
24. SEGMENTAL FINANCIAL INFORMATION 
 

The Company’s business is confined to the single business segment of hire purchase financing for used cars, 

and carried on business in a single geographic area, Thailand. All revenues, operating profits and assets 

reflected in these financial statements are therefore pertaining to the aforementioned industry and geographic 

area. 

 
Major Customer 

 

    The Company does not have major customer under its operations to generate major income under hire-

purchase agreements and does not have risk of loss of major customer. 

 
25. FINANCIAL INSTRUMENTS 

 
Financial risk management 
The Company’s financial instruments principally comprise cash and cash equivalent, restricted deposits with 

banks, hire -purchases receivable, loans, bank overdrafts, short-term and long-term loans. The Company has 

risks associated with these financial instruments.They are managed are described below.  

 

Credit risk 
The Company has exposure to credit risk primarily with respect to hire - purchases receivable and loan. The 

Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures In additional, they do 

not have high concentrations of credit risk since they have a large customer base diversified across many areas. 

The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables and loans as stated in the 

statement of financial position. 
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Interest rate risk 
 
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, hire – purchases receivable, 

short-term loans and long – term loans which bear interest.  However, since most of the Company’s financial 

assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the 

interest rate risk is expected to be minimal.  

 

Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2014 and 2013 classified by type of interest rates are 

summarized as below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified 

based on the maturity date or the reprising date (if this occurs before the maturity date). 

 
 Million Baht  

 2014  

 Fixed interest rates  Non -  Effective 

 Within Over 1 Floating interest  interest rate 

 1 year to 5 years interest rate bearing Total (% p.a.) 

Financial Assets       

Cash and cash equivalents       -       - 9.56 21.27 30.83 0.13 - 0.50 

Hire - purchase receivables - net 916.37 1,511.96       -       - 2,428.33 17.80 

Restricted deposits with bank       - 0.11       -       - 0.11 1.70 

Short-term  loans to other parties - net 5.13 1.79      -      - 6.92 12.00 - 15.00 

 921.50 1,513.86 9.56 21.27 2,466.19  

       

Financial Liabilities       

Bank overdraft       -       - 34.13       - 34.13 

MOR,  

MOR - 0.50 

Short term loans from financial institutions   49.79       -       -       - 49.79 4.50 

Short - term loan from parent company       -       - 25.50       - 25.50 MLR + 0.25 

Long term loans from bank       -       - 409.90       - 409.90 6.50 - 8.00 

Debentures       - 597.50      -      - 597.50 5.00 

 49.79 597.50 469.53      - 1,116.82  
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 Million Baht  

 2013  

 Fixed interest rates  Non -  Effective 

 Within Over 1 Floating interest  interest rate 

 1 year to 5 years interest rate bearing Total (% p.a.) 

Financial Assets       

Cash and cash equivalents       -       - 3.59 27.41 31.00 0.50 

Hire - purchase receivables - net 932.62 1,484.43       -       - 2,417.05 17.25 

Restricted deposits with bank 0.11       -       -       - 0.11 1.70 

Short-term loan to parent company       -       - 34.50       - 34.50 MLR + 0.25 

Short-term  loans to other parties - net 11.99 2.09      -      - 14.08 12.00 - 18.00 

 944.72 1,486.52 38.09 27.41 2,496.74  

       

Financial Liabilities       

Short term loans from financial institutions   39.87       -       -       - 39.87 5.15 

Long term loans from bank      -      - 1,123.26      - 1,123.26 6.75 - 8.00 

 39.87      - 1,123.26      - 1,163.13  

 
Fair value financial instrument 
The financial asset and liability are mainly reclassified in the type of short term by natures. Long-term loan 

from merchant bank bears interest rate under the same basis as the market. The management believes that 

book value of such financial asset and liability reflect value materially indifferent from fair values. 

 
26. COMMITMENTS 

 

As at 31 December 2014, the Company has:  
 

26.1 Had unused letters of credit amounting approximately Baht 6.80 million. 

  

26.2 Commitments to pay for rental and services fee in respect of the leases of building and service 

agreements as follow: 
 

 Million Baht 

Payment:  

Within 1 year 2.86 

2 to 5 years 2.13 

Total 4.99 

 

27. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 
 

These financial statements have been approved by the Company’s Board of Directors on 27 February 2015. 
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Internal Audit 

Mrs.Saichon  Yokmaneeratanakorn 

District Offices 3 
 Mr.Seree  Meeporm 
 Nakornrachasima 

 Udonthani Barnch 

 Ubonrachthani 

 Khonkean Branch 

 

System Develop Department 
       Mr.Petch Changkham 

District Offices 4 
  Mr. Sophon  Kanopas 

 Nakornpathom Branch 

 Rayong Branch 

 Phetchaburi Branch 
 

District Offices 1 
  Mr.Pornchai  Prasitporn 

 Nakornsawan Branch 

 Pitsanulok Branch 

 Chiangmai Branch 

 Chiangrai Branch 

Credit Department of 
Up-Country2 

Mr.Kittiwat Trivatevorakul 

District Offices 2 
 Mr.Rapol  Chuwichaiwong 

 Chumpon Branch 
 Suratthani Branch 

 Kabi Branch 

 Hadyai Branch 
  

Credit Department of 
Up-Country1 

Mr.Manop Sripipattanakul 

 Manager of Control and Debt 
       Mr.Nothawat  Makmaitree 

          Law  Dept. 
       Mr.Nothawat  Makmaitree 

 

Contract 
    Ms.Jumnien  Tichai 
 Human Resource Dept. 
     Ms.Papitchaya Tongkerdpanao 

 

Information Technology 
Mr.Petch Changkham 

 

Account and Financial 
Ms.Kittilug Iamwaasan 

Operation Department 
Mr.Theerawat  Kiatsomphop 

 

Manager of Control and Debt 
Management Division  

Mr.Suwat Khiewrat 

Manager of Markting and  
Mr.Kittiwat Trivatevorakul 

 

Managing Director 

Mr.Theerawat  Kiatsomphop 
Managing Office 

 

President of Executive Committee 

Mr.Wisood Ieosivikul 

Manager of Markting  

  -  Mr.Sophon  Kanopas 
 
 Develop Department 

   - Mr.Sophon  Kanopas 
 

Account and Finance 
     Ms.Ampuchinee  Jittitada 
 

        Executive Committee 
Mr.Somsak  Saksuthaporn 

Organization Chart 
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Capital and Management Structure  

List of major shareholders of the Company as of   March 2, 2015 

No. Name No. of Share % of paid-up 
capital 

1  Mida Assets Public Company Limited 413,400,000 46.98 
2 Thai NVDR Co.,Ltd. 41,715,280 4.74 
3 Ms. Chitwadee leosivikul 35,701,128 4.06 
4 Ms.Tippawan  Panyajirawut 24,058,370 2.73 
5 Mr.Arnonchai Veeraprawat 23,700,000 2.69 
6    CREDIT SUISSE  AG,SINGAPORE BRANCH 21,660,000 2.46 
7 Mr.Jaraysak  Songwutvichai 11,100,000 1.26 
8 Mr.Thaned Diroksakayavitoon 10,440,039 1.19 
9 Mr. Nipon Nattawut 10,398,724 1.18 

10 Mr.Supachai Sukanin 9,000,000 1.02 
Total 601,173,541 68.32 

*** Per value is 0.50 baht 

Management structure of the Company consists of Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, and 
management.  List and duties and responsibilities of the directors and managements of the Company are as follows: 

Board of Directors 
Board of Directors of the Company as of  December 31, 2014 consists of nine directors, who had all completed 

the Directors Accreditation Program (DAP). 
No.  Name Position 
1. Mr. Wisood Ieosivikul President of Board Director  
2. Mr. Somsak  Saksuthaporn Director 
3. Ms. Roongrawee Iampongpaitoon Director 
4. Mr. Chotiphun Tiaviwat Director 
5. Ms. Kittika Chatchaval Director 
6. Ms. Kwankamon Kidprasarn Director  
7.  Gen.Jiradej Mokkasamit Director and Chairman of Audit committee  
8. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul Director and Audit committee member 
9. Ms. Sapha Nachanhom Director and Audit committee member 
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- Appointment of Mr.Chotiphun  Tiaviwat as a director to replace Mr.Theerawat Kiatsomphob  effective from 

December 29, 2014 
- Appointment of Ms.Kittika Chatchaval as a director to replace Mr. Eakachai Ieosivikul  effective from October 

22, 2014 
- Appointment of Ms.Kwankamon Kidprasarn as a director to replace Mr. Sorasak Ieosivikul  effective from 

October 22, 2014 
- Appointment of Ms. Sopha  Nachanhom  as a  director  and audit  committee  to replace Ms.Sasitorn 

Sasiratananikul effective from December 29, 2014 
  Ms. Roongrawee Iampongpaitoon is the secretary for the Board of Directors. 

Currently the Company has 9 directors, of which 3 directors are representatives of major shareholders, namely, 
Mr.Wisood Ieosivikul, Mr.Somsak Saksuthaporn, Ms.Roongrawee Iampongpaitoon, Director.  Audit Committee members 
are Mr.Jiradej Mokkasamit, Mr.Kiattiporn Sirichaisakul, Ms.Sasitorn Sasiratananikul. 

Authorized Directors 
Authorized Directors of the Company are Mr.Wisood Ieosivikul, Mr.Somsak Saksuthaporn, Ms.Roongrawee 

Iampongpaitoon, two of three directors co-sign together with the Company’s seal. 

Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors 
Board of Directors shall utilize their knowledge, capability and experiences in operating the company’s 

business in compliance with the law, objectives and articles of association of the Company as well as resolutions of the 
shareholders’ meeting.  Board of Directors shall specify policy for business operation, financial management, risk 
management and have effective internal control system and internal audit based on the best benefits of shareholders.  
Board of Directors shall also govern and control the executive to operate business under the specified policy with 
efficiently and effectively, and shall not operate, nor be a partner and not be a director of business that has the same 
nature as or in competition with that of the Company. 

In addition, Board of Directors has the authority to appoint some directors to be the executive directors to 
perform the specific one or many duties.  Board of Directors agree to appoint authorized directors to operate all 
businesses except the following operations should be approved by the shareholders’ meeting 

1)  All operations compliance with law must be approved by shareholders’ meeting 
2) All operations that a director has an interest and specified by law or by the regulations of the Stock Exchange 

of Thailand that should have the resolution from shareholders. 
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Audit Committee 
Audit Committee of the Company as of December 31, 2014 consists of three directors as follows: 

No. Name Position 
1. Gen. Jiradej  Mokkasamit Chairman 
2. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul Member 
3. Ms. Sopha Nachanhom Member 

Appointment of Ms.Sopha  Nachanhom  as a  director  and audit  committee  to replace Ms.Sasitorn 
Sasiratananikul effective from December 29, 2014 

 And Ms. Roongrawee  Iampongpaitoon is the secretary of the Audit Committee. 

Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee 
The Audit Committee has duty and responsibilities according to the regulation imposed by the Stock Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand and reports directly to the Company’s Board of Directors. 
1) To review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy by coordinating with 
auditor and management who responsible for preparing quarterly and yearly financial statement as well as 
recommend the auditor in the necessary transactions that should be concern. 
2) To ensure that the Company has suitable and efficient internal control system and internal audit by working 
with auditor and internal auditor. 
3) To review the performance of the Company to ensure compliance with the securities and exchange law, 
regulations of SET or laws that relating to business of the Company. 
4) To consider, select, nominate and recommend remuneration of the Company’s external auditor. 
5) To review the disclosure of information of the Company and to infer in case that there is a connected 
transaction or transaction that may lead to conflict of interest  so as to ensure the accurateness and 
completeness. 
6) To prepare a report on monitoring activities of the audit committee and disclose it in an annual report of the 
Company, and have such report signed by the chairman of the audit committee. The report should provide the 
following information:  

• The inference of correctness in financial reporting process and disclosure information in the financial 
statement. 

• The inference of the adequacy and sufficiency of internal control system. 
• The reason to support that the auditor is suitable to be appointed for further one term. 
• The reference of the Company’s compliance with securities and exchange, regulations of SET and the 

laws relating to the Company’s business. 
• The other information that should be disclosed to shareholders and investors under the scope of power 

and duties delegated by Board of Directors. 
7) To perform any other act as assigned by the Board of Directors with approval of the audit committee. 
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Executive Committee 
As of December 31, 2014 the Company has two executive directors as follows: 
No.  Name Position 
1. Mr. Wisood Ieosivikul President of Executive Committee 
2. Mr. Somsak  Saksuthaporn Executive Committee 

 
Ms. Roongrawee Iampongpaitoon is the secretary for the Executive Committee. 

 
Scope of duties and responsibilities of the Executive Committee 

The Board of Directors has delegated authorization to Executive Directors to operate business under the 
following condition: 

1) Authorization in managing the Company’s business in compliance with the objectives, articles of 
association of the Company as well as the resolutions of the shareholders’ meeting and Board of Director’s 
meeting. 

2) Authorization in approval the Company‘s normal business operation as the acquisition of products, vehicles 
and hire purchase sales approval.with the limit of each transaction not more than THB 50 million. 

3) Authorization in approval for important investments that is determined in the annual budget, which are 
delegated from the Board of Directors or already approved by the Board of Directors. 

4) Authorization in approval the Company’s borrowing and investing as the purchase/sale of permanent 
assets with the limit of each transaction not more than THB 50 million or equivalent. 

5) Authorization in establishing organization structure, management and management committee by covering 
the detail of recruitment, training, employment and unemployment. 

6) Authorization in appointment and withdrawal all employees with the position below managing director. 
7) Authorization in preparing, recommendation and establishing business policy as well as business strategy 

to Board of Directors for approval. 
8) Authorization in setting business plan, management authority, approval annual budget and operate 

business under the business plan and strategy approved by Board of Directors.    
9) Perform other special functions as delegated from Board of Directors. 
The authority of the Executive Committee does not include the approval of any transactions that may be 

deemed conflict or transactions that executive members and related person may have any conflict of interest or other 
benefits that may conflict with that of the Company or its affiliate companies in accordance with the regulations of the 
Stock Exchange of Thailand.  The approval of those transactions shall be presented to the Board of Directors’ meeting 
and/or shareholders’ meeting for consideration and approval in accordance with the articles of association of the 
Company and other related regulations. 
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Management 
          As of December 31, 2014 the Company has six managements as follows: 

No.  Name Position 
1. Mr. Theerawat Kiatsomphob Managing Director 
2. Mr.Manop Sripipattanakul Operation Division 1 Dept. Manager  
3. Mr.Suwat  Khiewrat Manager Control and debt Management Division 
4. Mr.Kittiwat Trivatevorakul Operation Division 2 Dept. Manager And marketing 

and credit division manager 
5. Ms.Kittilug Iamwasan Finance & Accounting  Director 
6. Mr. Petch  Changkham Information Technology Manager 

 
Scope of duties and responsibilities of Managing Director 

The Managing Director is authorized to manage and control the normal business operation and to approve the 
normal business transaction such as the purchasing of products, vehicles, materials, tools and equipments as well as 
the expenses approval, and consultants hiring with the limit of each transaction not exceed 20 million bath and the 
approval of hire-purchase with the limit of each transaction not exceed THB 1 million.  For the approval of borrowing and 
investing such as buying-selling investments or permanent assets shall be approved by the Executive Directors. 

The Managing Director shall perform in accordance with the delegation of Board of Directors or Executive 
Directors and he can delegate to the appropriated person to perform on behalf of him by under his consideration. 

 All the above authorities shall comply with the articles of the association of the Company and the authority shall 
not be delegated to Managing Director nor to his delegation  whom has interest or conflict of interest with the company 
or the affiliation. 

Nomination Committee 
The Company does not have nominating committee to perform the selection and appointment directors.  In 

addition the directors of the Company will be elected by Board of Directors considering from the working experiences, 
knowledge and should be qualified to criteria in Public Limited Company Act B.E. 2535 and the announcement of SEC.  
The procedure for the appointment of directors can be summarized as follows: 

1) One Shareholder has one vote per one share 
2) Shareholder vote on candidate by candidate 
3) The candidates who get the highest scores follow by consequence one will be elected to be the director 

until complete to total number of appointed directors.  In case of tied votes, the chairman of the meeting 
shall be entitled to a casting vote. 
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Remuneration for management 
a. Monetary remuneration 
 Directors 
 Directors’ Remuneration 2014 

No.  Name Position Directors” fees  Representation fees 
1. Mr. Wisood Ieosivikul Chairman and President of Board Director  200,000.00 20,000.00
2. Mr. Sorasak Ieosivikul Director 100,000.00 20,000.00
3. Mr. Eakachai  Ieosivikul Director 100,000.00 20,000.00
4. Mr. Somsak  Saksuthaporn Director 100,000.00 20,000.00
5. Ms. Roongrawee Iampongpaitoon Director 100,000.00 20,000.00
6. Mr. Theerawat Kiatsomphob Director and Managing Director 100,000.00 20,000.00
7. Gen.Jiradej Mokkasamit Director and Chairman of Audit committee  200,000.00 20,000.00
8. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul Director and Audit committee member 100,000.00 20,000.00
9. Ms. Sasitorn Sasiratananikul Director and Audit committee member 100,000.00 20,000.00

 
Management 

Remuneration 
(THB) 

2012 2013 2014 

No. of  Management 6 6 5 
- Salary 6,568,500 7,044,000 7,096,070 
- Bonus 2,951,750 2,158,375 2,084,750 

- Other such as Board allowance  and 
Transportation and telephone expenses 

 

1,283,105 849,635 738,969 

Provident Fund 131,370 140,880 141,921 
Total 10,934,725 10,192,890 10,061,710 

b. Other remuneration 
 Directors 

- None -  
Management 
- None 
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Management Profile 
 

Name 
 

Position 
 

Age 
 

Education Background 
Relationship  

with other Mgt 
Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
1. Mr.Wisood  Ieosivikul - Chairman of the Board 

- President of Executive 
Committee 
 

56 Bachelor Degree in  
Community Development 
Rajabhat Institute Nakornpatom 
Training DAP 16/2004 
 

 - 
 

2014 – Present 
2014 – Present  
2013 – Present 
2013 – Present 
2012 - Present 
2011 – Present 
2009 -  Present 
2009 – Present 
 
2009 – Present 
2009 – Present 
2009 – Present 
2008 – Present 
2008 – Present 
2008 – Present 
2008 – Present 
2006 – Present 
2006 – Present 
2004 – 2009 
2001 – 2012 
 

Director 
Director 
President and Managing 
President and Managing 
Director 
Director 
Director 
Director 
 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director  
Director 
Director 

Prompt printing Co.,Ltd. 
MD Adrenarine (Thailand) Co.,Ltd. 
Mida Leasing Pcl. 
Mida Assets Pcl. 
Mida Agency&Development Co.,Ltd. 
Mida Development Co.,Ltd. 
Max Hotel Co.,Ltd. 
Mida Ad Co.,Ltd. (formTurtle Party 
Co.,Ltd. 
The Retreat Hua-Hin Co.,Ltd. 
Mida Hotel and resort Co.,Ltd. 
Max Hotel  Ramkhamhaeng Co.,Ltd. 
Max Condo Kaset Co.,Ltd. 
Vibha Condominium Co.,Ltd. 
Mida Assets Xanado Co.,Ltd. 
Max Real Estate Co.,Ltd. 
Mida Property Co.,Ltd 
Top Elements Co.,Ltd. 
Mida leasing Pcl. 
Mida Assets Pcl. 
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Name 

 

Position 

 

Age 

 

Education Background 

Relationship  

with other Mgt 

Share 

holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  

2. Mr.Somsak  
Saksuthaporn 
  
 

- Excutive Committee 61 
 
 

High School 
- Sitabudt Bumrung School 
- Training DAP 50/2006 

 - 2004-Present 
2004-Present 
 

Director 
Director 
 

Mida Leasing Pcl.  
Mida Assets Pcl. 
 

3.Ms.Roongrawee 
Iampongpaitoon 

- Director 
- The secretary for the 
Board of Director 

47 Master Degree in Accounting 
- Thammasart University 
Diploma in Auditing 
Thammasart University 
Bachelor Degree in 
Accounting(Honorable) 
- Thammasart University  
- Training DAP 16/2004 

 - 2012 - Present 
2012 - Present 
2012 - Present 
2012 - Present 
2012 - Present 
2012 - Present 
2012 - Present 
2009 - Present 
2005 - Present 
2004 - Present 

Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 

Borploi solar Co.,Ltd. 
JKR Energy Co.,Ltd. 
Ecpo Green Power Plus Co.,Ltd. 
Aquatist Energy Co.,Ltd. 
Lopburi Solar Co.,Ltd. 
Mida Agency&Development Co.,Ltd. 
Eastern Printing Pcl. 
Mida  Hotel and resort Co.,Ltd. 
Mida Assets Pcl. 
Mida Leasing Pcl. 
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Name 
 

Position 
 

Age 
 

Education Background 
Relationship  

with other Mgt 
Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
4. Mr.Chotiphun Tiaviwat 
 

- Director 
 

28 Doctoral Degree (currently studying) 
National Institute of Development 
Administration ,Public Administration 
Doctor of Philosophy Program in  
Development  Administration 
Master Degree 
Chulalongkorn  University 
Faculty of Economics 
First Class Honours, Student 
Committee 
Bachelor Degree 
Chulalongkorn University 
Faculty of Economics 

 - Dec’14- Present 
2014– Present 
2013– Present 
2012– Present 
2012– Present 
2010– 2014 
2009 – 2011 
 
 

Director 
Vice Chairman 
Investment Director 
Finance Director 
Director 
Assistant Manager 
Advisor to the Managing 
Director 

Mida Leasing Pcl 
Asia Joing Panorama Pcl. 
Mneme Global Capital Inc. 
Suger Hill Global Capital (SHGC) 
Gourmet Town Co..Ltd. 
DBS  Vickers Securities (Thailand) 
Premsiri Development Co.Ltd. 

5. Ms.Kittika Chatchaval 
 

- Director 
 
 

47 
 

Master Degree 
Master of Business  Administration 
Kasetsart Universitjy 
Bachelor Degree in Acoounting 
Bangkok University 
Bachelor Degree in Bachelor of 
Political  Scienced  Ramkhamhaeng 
University 
 
 
 
 

 - Oct’14– Present 
2005– Present 
 
 

Director 
Finance & Accounting 
Manager 
 

Mida Leasing Pcl 
Designated Areas for Sustainable 
Tourism  Administration 
(Public Organization) 
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Name 
 

Position 
 

Age 
 

Education Background 
Relationship  

with other Mgt 
Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
6.Ms.Kwankamon 
Kidprasarn 

- Director 43 Business   Administration 
(Devry University) USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Oct’14– Present 
2007 – Present 
 
2004 - Present 
 

Director 
Account & Finance 
Manager 
Account & Finance 
Manager 
 
 

Mida Leasing Pcl 
Winnerinterplas  Co.,Ltd. 
 
Sahathai Southern Transport 
Co.,Ltd. 

7. Mr. Theerawat   
Kiatsomphob 

- Managing Director 57 Master Degree 
- EX-MBA University of the Thai 
Chamber of Commerce 
- Bachelor Degree in Liberal Arts  
(Political Seience ) 
Ramkhamhaeng University 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Dec’14 - Present 
2001- Dec’14 
 

Director 
Executive Committee 
and Managing Director 
 

Mida Leasing Pcl. 
Mida Leasing Pcl. 
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Name 
 

Position 
 

Age 
 

Education Background 
Relationship  

with other Mgt 
Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
8. Gen.   Jiradej 
Mokkasamit 

- Director 
- President of Auditing 
Committee 

61 
 

- Chulachomklao Royal Military 
Academy Course of Colonel 24Th 

- Australia 
Fort Benning, United States of 
America 
 

 - Sep’14 – Present 
 
Oct13– Jul’14 
 
Oct’12– Sep’13 
 
Oct’10 – Sep’12 
 
Oct’09 – Sep’10 
 
2008-2009 
 
2008-2009 
 
Oct’08 – Sep’09 
 
2004-Present 
 
 
 

The National Iegislative 
Assembly 
Chairman of the advisory 
board 
Assistant Commander-
in-Chief 
Deputy chief of staff the 
Royal 
Thai army 
Army leader region 1 
President of Auditing 
Committee 
Director and President of 
Auditing Committee 
1 Army Area Deputy 
Commander 
Director and President of 
Auditing Committee 
 

The Royal Thai Army 
 
The Royal Thai Army 
 
The Royal Thai Army 
 
The Royal Thai Army 
 
The Royal Thai Army 
 
General Engineering Pcl. 
 
Mida  Assets Pcl. 
 
The Royal Thai Army 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
 
 

9. Ms. Sopha Nachamhom - Director 
- Audit Committee 

40 Master Degree 
- MBA – Ramkhamhaeng University 
Bachelor Degree 
(Accounting) 
- Ramkhamhaeng University  
 

 - Dec’14 - Present 
2002 – Present 
 
2002 - 2012 
 
 

Director and Audit  
Finance and Accounting 
Manager 
Consulting and Tax 
Planning 
 

Mida Leasing Pcl. 
Interfreight  SystemsCo.,Ltd. 
 
Forming Group Co.,Ltd. 
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Name 
 

Position 
 

Age 
 

Education Background 
Relationship  

with other Mgt 
Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
10. Mr.Kiattiporn 
Sirichaisakul 

- Audit Committee 47 Bachelor Degree 
- Accounting  
  Thammasart University 

 - 2014 - Present  
2011 – Present 
 
2009 - Present 
2006 - Present 
 
1992- Present 

Director 
Director and  Audit 
Committee 
Director  
Director and  Audit 
Committee 
Auditor 

Marachi  Co.,Ltd 
Filtervision Pcl. 
 
Piyavate Pcl. 
Mida Leasing Pcl. 
 
Finer Coopers 

11. Mr. Kittiwat  
Trivatevorakul  

Operation Division 1 
Dept. Manager 
 

50 Bachelor Degree 
- Faculty of Law  
  Sripathum University 

 - 2014 - Present 
 
2012 - 2013 
 
2006 - 2012 
 
 

Manager of Up-Country 
Credit 2 Department 
Manager of Up-Country 
Credit 1 Department 
Manager of Control and 
Debt  

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
 
 

12. Mr. Manop  
Sripipattanakul  

Operation Division 2 
Dept. Manager 

63 Bachelor Degree 
- Faculty of Political Science  
   Ramkhamhaeng University  

 - 2014 – Present 
 
Dec ’09 -2013 
 
 

Manager of Credit 
Department 1 
Manager of Credit 
Department 2 
 

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
 

13. Mr. Suwat  Khiewrat  On Behalf of Manager 
Control and debt  
Manager Dept. 

52 Bachelor Degree 
- Faculty of Political Science  
   Ramkhamhaeng University 

 - 2012– Present 
 
2008 - 2011 
 
 

Manager of Control and 
Debt  
Management  
Department 
 

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
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Name 
 

Position 
 

Age 
 

Education Background 
Relationship  

with other Mgt 
Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
14. Ms.Kittilug Iamwassan Finance and 

Accounting Director 
32 MBA, Faculty of Commerce and 

Accountancy, Thammasat University 
 Bachelor Degree  Major Auditing, 
Faculty of Commerce and 
Accountancy, Chulalongkorn 
University 
 
 

 - 2014-Current  
 
2013-Current  
 
2012-2013 
 
2005-2012 

 Accounting Department 
Manager 
 Accounting Department 
Manager 
Accounting and Finance 
Manager 
Audit Senior 

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida   Assets Pcl. 
 
Kulthorn Kirby Public Company 
Limited 
Ernst & Young office limited 

15. Mr. Petch  Changkham 
 
 
 

Information Technology 
Manager 

48 Bachelor Degree 
Computer Science 
Ramkhamhaeng University 

 - 2009– Present  
 
2004 - 2009 

Senior managers 
Department 
on  Information and 
Technolgy. 
Information Technology 
Manager 

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 

*** Share holding as of  December 31, 2014 ***
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Internal Control 

The Board of Directors meeting of Mida Leasing Public Company Limited no. 4/2014, held on 14 November 
2014, attended by three audit committee members. The Board of Directors assessed the internal control of the Company 
by means of conducting inquiries with the management and concluded from the assessment of the internal control 
system in five areas, namely, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, 
and monitoring to protect directors, managements, major shareholders or related parties as mentioned above that it is 
sufficient. 

As for the internal control in other aspects, in practice, the Company has an appropriate credit approval 
procedure.  Credit officer, credit review officer and Account Receivables Department officers are independent from one 
another and can be monitored, in which they report directly to each of their department supervisor.  Moreover, the 
internal control department randomly checks the correctness and completeness on the information of the customers and 
carefully monitors the credit approval process to ensure the sufficient monitoring system.  

The Board of Directors opines that Mida Leasing Public Company Limited has an adequate and appropriate 
internal control system and that the monitoring process on the operation of the Company can protect the Company from 
any misuse by the management without authorized authority. 
Governance of the usage of inside information 

The Company has a policy to protect directors and managements from directly or indirectly disclosing inside 
information of the Company for their own and others benefits no matter their will receive compensation or not.  In 
addition directors and managements who receive financial information of the Company must not exploit such information 
prior to the disclosure to the public. The Company also educates directors and managements the responsibilities in 
reporting the possession of securities of himself/herself, his/her spouse, and his/her minor children to the Stock 
Exchange Commission.  The Company has determined the penalty on person who exploits the Company’s inside 
information for their own benefit or disclose to public lead that may damage the Company.  The Company shall review 
each case suitably. However, early prevention measures include verbal warning, written notice, sanction and termination 
of employment (if it deems appropriate). 
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Report on the Good Corporate Governance 

The Board of Directors has adopted the Code of Best Practices stipulated for executives of the listed companies and 
in compliance with the guidelines of the SET.   

Good governance practices as adopted by the Company is as follows: 

1. Policy on Corporate Governance 
The Company is aware of the importance of good corporate governance for the long-term benefits and 

sustainability of the Company, stakeholders, clients and employees. The Company has thus mapped out the policy and 
directions regarding the internal control, internal audit, risk management and so that the management can operate the 
business in accordance to policy efficiently with the purview of the laws and the code of business ethics.   

 

2. Rights of Shareholders and Shareholders’ Meeting 
In early 2004, the Company was still a private limited company. The Company has arranged for Shareholders’ 

Meeting by sending Notice summoning the meeting and meeting documents to the shareholders in line with the 
Company’s Bylaws. The Company also provides an opportunity for the shareholders to have their questioned answered, 
and suggestions and opinion addressed. Once the Company changed its status to a public limited company and 
became one of the listed companies on the Stock Exchange of Thailand, the Company also offers an alternative to the 
shareholders who are unable to meeting to appoint the Independent Directors as their proxies. The Company is aware of 
the importance of disseminating the information regularly and on the fair basis to all shareholders. 

 

3. Rights of Stakeholders 
The Company is fully aware of the importance of the rights of all groups of stakeholders such as employees, 

executive management, creditors, competitors, and the society. The Company thus complies with the law and 
regulations to ensure that all stakeholders are duly taken care at the most. 

 

4. Leadership and Vision 
The Board of Directors of the Company considered and put in place the Company’s visions, missions, 

strategies, targets, business plans and budget plans as proposed by the management team, as well as monitoring the 
implementation of the above. The Board also put in place effective internal control system, internal audit system and risk 
management measures. Moreover, the Board also considers the segregation of duties and responsibilities, as well as 
the authorization of credit approval of that of, the Board of Directors, the management and that of the Managing Director. 

 

5. Conflicts of Interests 
The Board of Directors will take a prudent action in the transactions of cross over entries and may create 

conflict of interests, for an example, should any of the directors is a conflicting party in any board meeting, he shall not 
exercise his vote and details will be recorded in the meeting minute accordingly. The Company has also established 
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procedure to prevent possible conflict in the future. Any connected transactions or those that are deem conflicting must 
seek acknowledgment from the Audit Committee. The above matters might have to be obtained by an approval from the 
board’s and/or shareholders should it deems necessary.  In essence, the Company will duly compiled with the 
regulations and the requirements by the Securities Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand.  
The details of the transaction in terms of value, agreement parties, rationale and necessity will be disclosed in the annual 
report and Form 56-1 accordingly. 

 

6. Business Ethics 
The Company has established its missions and business objectives with business ethics as its utmost 

importance. The Company, therefore, put in writing the Code of Best Practices for the directors, management and 
employees to adhere to ensure that directors, management and employees perform their duties with integrity, 
transparency and fairness to the Company, all groups of stakeholders and the public. Compliance guidelines and 
disciplinary punishment measures are also established. 

 

7. Balance of Power from the Non-Management Directors 
The Board of Directors is composed of nine members, as detailed below: 
 

Name Management Non-Management Independent Directors Audit committee 
1. Mr. Wisood Ieosivikul ü - - - 
2. Mr. Somsak  Saksuthaporn ü - - - 
3.Ms. Roongrawee Iampongpaitoon - ü - - 
4. Mr. Chotiphun Tiaviwat - ü - - 
5 .Ms. Kittika Chatchaval - ü - - 
6. Ms. Kwankamon Kidprasam - ü - - 
7.  Gen. Jiradej Mokkasamit - ü ü ü 
8. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul - ü ü ü 
9. Ms. Sapha Naohanhom - ü ü ü 

Total 2 7 3 3 

 
• No. of Management Directors: 2 (out of 9 directors)  
• No. of Non-Management Directors: 7 (out of 9 directors) 
• Independent Directors: 3 (all of which are in the Audit Committee or one-third of all directors) 
 

8. Consolidation and Segregation of Power 
In order to segregate the policy making from business supervision and routine administration, the President and 

the Managing Director shall not be the same person. Besides, the authorization of each position is clearly defined and 
neither one of them has the absolute power.  In addition, a balance of power to monitor the management is ensured by 
the appointment of three independent directors in the audit committee in the Board of Directors.  
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9. Remuneration of Directors and Executives 
With the approval from the Shareholder’s meeting, the total director’s remuneration shall not exceed two million 

baht per annum. The executives’ remuneration is as detailed in earlier section. The above remuneration will be 
commensurate with the appropriateness and responsibilities of each director and executives, as well as it should be at 
competitive level to attractive capable directors and executives for the Company.  

 
10. Board of Directors’ Meetings 

The Board of Directors’ Meetings will be held on a regular basis and the extra meetings as deemed necessary. 
A notice together with the agenda and documents summoning the meeting will be sent at least 7 days in advance. Every 
meeting minute will be recorded in writing and later prepared in form of a report for examination the directors and related 
persons.  In 2014 there are altogether 15 th board of directors’ meetings being held. 

 

11. Sub Committee 
The Company has various subcommittees as follows: 

• Executive Committee 
 The Executive Committee, consist three directors, was appointed as of January 3, 2006 and having 2-year term 

of office.  
• Audit Committee 

The Audit Committee, consist three independent directors, was appointed as of January 16, 2006 and having 2-
year term of office.  

• Allocation Committee 
In the mean time, the Company does not have a remuneration committee but has planned to set up this 
committee in the future. At present, the Company’s remuneration is compatible with that of similar businesses of 
the same size and business performance.  
 

12. Internal Control and Audit System 
  Internal control and audit system is always of major concern to the Company. To ensure the effectiveness and 
independence of the internal audit, the internal audit department directly reports the audit result to the Managing 
Director and Audit Committee.  The Audit Committee regularly evaluates the adequacy and appropriateness of the 
internal audit system as well as following up the corrections of the weaknesses based on the result of the inspections so 
as to minimize the risk involved.  The Company has also clearly defined in writing the power and duties of the operating 
staffs and supervisors to ensure appropriateness internal check and balance. Additionally, the Company also gives 
importance to the comments as given by the external auditors so as to ensure the effectiveness of the internal control 
system. 
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13. The Board of Directors Report  
  The Board of Directors is entirely responsible for the approval of the annual Financial Statements of the 
Company and for the financial information disclosed in the annual report. After its careful consideration, the Board of 
Directors is of the opinion that the Financial Statements were prepared in accordance with generally accounting 
standards having sufficient disclosure of information in the notes to the Financial Statements. According to the General 
Meeting of the Shareholders No: 1/2014, the Audit Committee, which comprised of independent directors were 
appointed to oversee the quality of the financial reports and the internal control system. 
 
 
14.  Relationship with investors 

The Company is aware of the importance of reporting accurate and complete information within the prescribed 
time period to all shareholders and related parties. The Company therefore will set up the investor relation division to 
answer all questions raised by shareholders and responsible for preparing all information that will be released to SET 
and shareholders in the timely manner. 

 
Corporate Social Responsibilities  

Mida Leasing Plc. has the principle in doing business for its growth on the basis of good governance and 
sustainable social & environment responsibility; based on the vision, talent as well as moral and ethics in doing business 
with the good corporate governance principles. This includes a commitment to the community and social responsibility, 
significant awareness towards the interests of all stakeholders; with an aim to contribute to the happiness and prosperity 
of the business and community at the same time. 
   From the above principles the company was well aware of the guidelines for social responsibility of the 
provided by the Stock Exchange of Thailand, which comprise the following 8 principles. 
 1 Operations  with fairness. 
  The Company operates with business competencies and ethics. The company conducts its business 
with honesty, prudence as to build solid business growth and create added value for shareholders, maintain the rights of 
shareholders and fairly allocate the benefits. The company treats its competitors with fairness under the rules of the 
competition without behaviors against fair competition. The company has no hard competition by either dumping interest 
rates and over serviced or discrediting competitors 
  2 Anti-corruption policies 

The company has its own anti-corruption policy. All the company directors, executives and employees at all 
level must comply with the policy strictly. They must not get involved with any corruption directly or indirectly. Code of 
conduct guidelines are as follows. 

2.1 No such behaviors of grafting acts within stakeholders for the wrongful benefits are allowed.  
Receiving of seasonal gifts or presents should not be things of unusually high values. 

2.2 The cost for business entertainment must be reasonable and can be checked. 
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2.3 Procurement process must be done through the regulations of the Company to ensure 
transparency. 

2.4 Donation for charity or sponsorship or company assets in order to support all certified projects, 
foundations, public charity organizations, temples, hospitals clinic or other social organization must be carried out in the 
company name only. In this respect, the donation must have objective to create good image and reputation of the 
company. The disbursements must identify clear objectives. And conducted in accordance with the company’s 
procedures and must have evidence that can be checked. 

2.5 Neither action related to internal politics nor using of company resources to deal with the politics 
can be acceptable.  The Company committed to be politically neutral and encourage compliance with the law. There 
would not be no policy for political support, either direct or indirect. 

2.6 Employees shall not ignore or neglect the situation when exposed to the action or behavior 
deemed as corruption.  Employees must notify their supervisors or the responsible person in case of facing any offense 
against the moral or company code of conduct.  Should there be any questions or inquiries, employees should consult 
with their supervisors or the persons responsible in compliance with this policy. 

2.7 The Company will ensure fairness and protection of employees who refuse to reveal their names in 
reporting  corruption case relating to the Company. The Company will keep employees’ information confidential. Only 
the persons who are responsible for monitoring the implementation of the case can access such information. 

2.8 Those who commit fraud and corrupt are considered as violation of company policy whereby they 
must be subject to disciplinary action according to the company regulations and also may be punished by law in the 
case of offense.  

2.9 The Company recognizes the importance of publicity, education, counseling and understanding its 
employees and also those concerned with the anti-corruption act.  

2.10 Policies against corruption covers personnel administration from the selection, promotion, training, 
evaluation of the performance of employees and compensation. All supervisors are required to communicate and make 
understanding with their employees. 
 3 Respect for human rights 
  The company has a written policy on human rights. The company treats their employees and 
community stakeholders with respect for their human values. Taking into account of living, caring and helping each other 
in suffering time as the basic of subsistence, the company maintains the privacy of employees’ information and 
encourages employees to exercise their rights as good citizens constitutionally and legally. 
 4 To treat all labor forces fairly 
  The company operates in compliance with labor laws recognizing the fundamental rights of workers to choose 
their work according to their needs and to be in a good working condition with justice.  The employees should receive 
reasonable compensation based on their wages including reasonable overtime pay. They should have weekly holidays, 
annual vacation as well as maternity leaves so that employees can work to their full potential and also have more time for 
family. The company provides freedom in making comments or complaints by setting up communication channels. The 
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company is concerned with employees’ health and safety protection by making the office atmosphere to be a nice work 
place that enhances productivity. 
  5 Consumer Responsibility 
  The Company has a policy in treating all customers in the areas of credit facilities and after-sales service.  The 
company pays attention to a good service with an aim to give customers the maximum benefit and satisfaction by 
providing speedy and efficient customer service. Moreover, the Company also maintain customers’ confidentiality and 
never abuses the information for the benefit of the customer itself or its associated persons. With regard to the car price, 
the company reasonably offers the car prices and giving sufficient information about the realistic characteristics and 
quality of the car to buyers so that they could have more sufficient information for their decision making. 
  6 Environmental care  
 The Company encourages employees to have more a concern in using of office equipment, water supply, 
electricity, telephone, air-conditioning, papers save and cost-effectively. The company improves employees’ uniform that 
suits the climate change by using of environmentally friendly products so that the employees have been involved in the 
natural environment conservation campaign, for example, in 2557, the company has joined a mangrove planting activity 
with the community enterprise. "Conserving Klong Cone" group. 
 7 Community development or social 
  The company has a policy of social and community responsibility as a whole. The company regularly 
organizes recreation activities so as to contribute to the better quality of life of the community, either on its own 
arrangement or joining hands with the government and the community. The company has a quick and effective 
response to any situation that has an impact on the environment; and always gets full cooperation from the community 
as well as related agencies. 
  The company always supports creative social activities. The employees should have a sense of social 
contribution. As well, the company also promotes education, religion, ethics and good health. The company recognizes 
the importance of the quality of children and youth of the country; and gives scholarships and computer equipment to 
schools in Baan Huay Grod, Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom province so at to promote and encourage the youth to 
have a better quality of education. The company recognizes the importance of education and has continuous policy in 
supporting the education of the youth in the future. The quality of growing youth population will result in Thailand moving 
forward firmly. 
 8 The innovation and the dissemination of innovation derived from social, environment and stakeholder 
responsibility. 

          The company’s hire purchase business is concerned with social development in term of enhancing the 
quality of life of people in the society by the financial support to the population so as to have more chance to buy a car 
with their ability to pay the installment. The Company has reviewed the work process and more effective service. The 
company jointly works with the insurance company, the business partners and encourages customers to buy car 
insurance, i.e. to protect the car that has to be repaired or replaced when having an accident. Moreover, the insurance 
can cover the car hire purchase facilities, whereas the insurance company will be responsible for payment of all 
remaining lease amount on behalf of customers in case of disability or death. The company also jointly works with 
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commercial banks so as to reduce the use of checks by means of using electronic funds transfer system. The work 
procedures has been developed successively and finally become the standard operations of the Company. This is 
considered as the innovation that helps enhance the quality service to society and add value to the company. 
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Related Transaction 

1. Summary of related transaction between the Company and related person who may have conflicts as of 2012, 2013, and 2014. 

Related person who may 

have conflicts of interest 
Relationship Description   Pricing policy 

Value of Transaction (THB) 

2012 2013 2014 

Outstanding 

creditor/debtor 

2014 

1. Mida Asset Public Co., Ltd.  Major shareholders of the Company 
 and have common Management and 
Directors * 

  1. The Company purchased air conditions, office 
 equipment, and computer system from MIDA to 

  install at the office and branches of the Company 
 and Expenses on stationary, building insurance, 

      and  advertising etc. 
   2. Guarantee fees 1,000 million Baht 

 
 
Actual purchase price as market price 
 
 
Rate of 0.25% per annum 

 
 

484,849 
 
 

2,500,00 

 
 

578,337 
 
 

2,500,00 

 
 

721,328 
 
 

2,500,00 

 
 

20,528 
 
 

416,660 

  3. Short term loan. Interest rate of 6.4 -7.5% p.a. - - 25,500,000 25,500,000 

  4. Interest 
  5. Short term loan. 
  6. Interest receivable 

Actual interest rate as market price 
Interest rate of MLR+0.25% p.a. 
Actual interest rate as market price 

182,693 
20,500,000 

410,297 

6,952 
34,500,000 

710,976 

312,315 
- 

1,875,457 

230,041 
- 

43,726 
 

2. Max Hotel Co. Ltd. - Common Directors and 
Management, Mr. Wisood  Ieosivikul 
                        

 Accommodation fee and food & beverage  Market price - 252,020 84,190 - 

3.Mida Property Co.Ltd. - Common Directors and 
Management, Mr. Wisood  Ieosivikul 
                        
 
 

Public Utilities  Market price - 36,990 - - 
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Related person who may 

have conflicts of interest 
Relationship Description   Pricing policy 

Value of Transaction (THB) 

2012 2013 2014 

Outstanding 

creditor/debtor 

2014 

4. Mida Hotel and Resort Co.,Ltd - Common Directors and 
Management, Mr. Wisood  Ieosivikul 
 

Accommodation fee and training  Market price - 290,229 198,187 - 

5.The Retreat huahin Co.,Ltd. Common Directors and Management, 
Mr. Wisood  Ieosivikul 

Accommodation fee Market price - - 5,058 - 

6.Top Elements Co.,Ltd. Common Directors and Management, 
Mr. Wisood  Ieosivikul 

Accommodation fee Market price - - 125,869 - 

7. Mantra  Assets Co.,Ltd. 
(formely named: Sunshine 
International Business Co.,Ltd.) 

--  Co shareholders 
 - Mr.Wisood Ieosivikul Group. 

 Revenue from debt collection 6% of debt collection 56,758 - - - 

8. Aqua Corparation Public Co., 
Ltd.  
(formerly P Plus P Public  Co., 
Ltd. ) 

--  Co shareholders 
 - Mr.Wisood Ieosivikul Group. 

1.Revenue from debt collection 
2.Interest income from hire purchase 

1.6% of debt collection 
 2. Interest rate by hire purchase contract 

103,136 
190.,660 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9. Related persons 
         - Mr.Wisood  Ieosivikul 
 

 
   Directors of the Company 

 
Other accounts payable 

 
 

 
3,100,000 

 
- 

 
- 

 
- 

Note: * The Company and Mida assets Pcl. have 3 co-management and directors, which are (1) Mr.Wisood Ieosivikul (2) Mr.Somsak  Saksuthaporn (3)  Ms Roongrawee Iampongpaitoon , 

 in which the first 2 Directors are co-management. 

 

**Update  December 31, 2014
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2. Necessity and reasonableness of the transactions 

The related transactions described above are considered necessary and reasonable as those are determined 
by normal business practice, based on the market price, and are not considered as special conditions between the 
Company and related parties.  The fee is determined in accordance with normal rate that is comparable to other non-
related parties.  The Company anticipates these transactions to continue in the future. 

Transaction Necessity and Reasonableness 
Purchase of goods Used in business 
Guarantee fees Baht 1,000 
million 

Baht 1,000 million credit facility has extended loans to be used for 
credit and / or working capital and / or repayment of debt. 
 

3. Measures or approval process for the related transactions 
The Board of Directors of the Company reviewed and approved all related transactions in the past, even though 

the Company had not determined the approval process for the related transactions, as it was a limited company.  
However, the Board of Directors considered the entering into related transactions based on the best interest of the 
Company.  

For any future related transactions, the Company has the policy of having the Audit Committee of Mida Leasing 
Public Company Limited reviews and approves the transactions prior to the occurrence of related transactions.  
Member(s) who may have conflict of interest shall not be involved in providing opinions on the related transactions. 

However, the related transactions will be performed based on the rationales and necessity of the Company, in 
which the compensation should be in accordance with the fair market price and the Audit Committee shall provide 
opinion on those transactions. 

4. Policy on the related transactions 
The type of related transactions anticipated to occur in the future are the office space sub-contract from  the 

sales commission paid to Mida Assets Public Company Limited in introducing customers to the automobile hire-
purchase services of the Company.  In case of future related transactions, the Company has the policy to operate as a 
normal business practice.  The Company will request Audit Committee or external auditor or independent expert to 
review and provide opinion on the reasonableness of the price and the necessity and reasonableness of the 
transactions. 

Board of Directors of the Company shall comply with the law governing securities and securities exchange and 
the provisions, notifications, orders or regulations, of the Stock Exchange of Thailand relevant to the related transactions 
and the acquisition and disposal of assets of the Company and its subsidiary according to the Thai Accounting 
Standards and the Institute of Certified of Accountants and Auditors of Thailand. 
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If the Company is to perform any related transaction with persons who may have conflict of interest or may have 
conflict of interest in the future, the Audit Committee will provide opinion on the necessity and reasonableness of that 
transaction.  In case the audit committee has no expertise in such transaction, the Company will arrange for an 
independent expert or external auditor to provide opinions, which will be used as a basis for decision-making by the 
Board of directors or the shareholders, as the case may be.  The Company will disclose all related transactions in notes 
of the financial statements audited by the external auditor. 
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Other Relevant Information 

 

Name : Mida Leasing Public Company Limited 

Nature of Business : Automobile hire-purchase services 

Head Office : 48/2-5  Soi Changwattana 14 Changwattana Rd. Thungsonghong Laksi 

Bangkok  10210 

Company’s Registration No. : 0107574700532 

Telephone : 0-2574-6901 

Fax : 0-2574-6902 

Registered Capital : 880,000,000 ordinary shares as of 31 December 2014 

Issued 879,999,883  shares and paid-up share capital 439,999,941.50 baht  
per value is Baht 0.50 

Registrar  : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
2/7 Moo 4, Capital Market Academy Building (North Park Project) 
Vibhavadi-Rangsit  Road  Tung Song Hong , Laksi , 
Bangkok 10120. Tel. 0-2596-9000   

Auditor : Mr. Somckid Tiatragul  
Certified Public Accountant Registration No. 2785 
Grant Thornton  CO.,LTD. 
18th Floor Capital Tower, All Season Place, 
 87/1 Wireless Road, Lumpini, Bangkok 10330. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mida Leasing Public Company Limited                                                                                            

     153

 
 

Address and Contact Information of Head Office and Branch offices 

HQ/ Branch Office Address & Contact Information 

Head Office Add:  48/2-5  Soi Changwattana 14 Changwattana Rd. Thungsonghong Laksi  Bangkok  10210 
Tel:    0-2574-6901   Fax: 0-2574-6902-3 

Nakorn Pathom Branch 
 

Add:   35/8-9  Moo.5 Petkasem Rd.  lujphaya   Maung  Nakornpathom  73000 
Tel:    (034) 244-250-1 Fax:  (034) 244-252 

Nakorn Sawan Branch 
 

Add:    232/7-8 Moo 10 Nakornsawan-Pitsanulok Rd. Nakornsawantok  Maung  Nakornsawan  60000 
Tel:    (056) 231-735-7  Fax:   (056) 231-738 

Nakornrachasima BranchAdd:    1015 Moo.4    rajsima - pakthongchaii Rd. nongjabok   Maung  Nakornrachasima 30000 
Tel:    (044) 357-101-3  Fax:  (044) 357-106 

Rayong Branch Add:    373/4-5   Sumkumvit Rd.  Nernpra   Maung   Rayong  21000 
Tel:    (038) 623-891-2  Fax:  (038) 623-893 

Chumpon Branch Add:    59/6-7 Moo.11 Chumpon – Ranong Rd. Wangpai Maungchumpon  Chumpon  86000 
Tel:    (077) 658-757-9  Fax:   (077) 658-758 

Udonthani Branch Add:    419/15-16 Moo 7  Robmaung Rd.  Markkang  Maung Udonthani  41000 
Tel:    (042) 230-112-4  Fax:   (042) 230-115 

Pitsanulok Branch 
 

Add:    503-504 Moo 8 Pitsanulok - wangthong Rd. samorkae  Maung  Pitsanulok 65000 
Tel:    (055)  986-277-8  Fax:   (055)  986-279 

Chiangmai Branch 
 

Add:    236/91 Moo1 Mahidol Rd.  Nonghoi  Maung  Chiangmai  50000 
Tel:    (053)  140-211-3  Fax:   (053)  140-214 

Ubonrachathani Branch Add:   1-3 Soi  Chayangkool 36  Chayangkoo  Maung  Ubonrachathani 34000 
Tel:    (045)  317-555-7  Fax:   (045)  317-558 

Khonkean Branch 
 

Add:    588/13-14 Moo.5. Maungkao  Maung  Khonkean  40000 
Tel:      (043)  340-336-7  Fax:   (043)  340-338 

Surat Thani Branch 
 

Add:   141/87 Surat  - Nakornsrithammarat  Rd. Bangkung  Maung   Suratthani 84000 
Tel:    (077) 213-205-7  Fax:   (077) 213-208 

Krabi Branch Add:   16/12-13  Moo 11  Phetkasemt Rd. Krabinoi Maung Krabi Krabi  81000 
Tel:    (075) 650-606  Fax:   (075) 650-607 

Hadyai Branch Add:   142/29 Moo.7   thachang  bangklam  Songkla 90110 
Tel:    (074) 536-581-2  Fax:   (074) 536-580 

Chiangrai  Branch 
 
Phetchaburi  Branch 

Add:   321/23  Moo.3  Phaholyathin Rd.  Bandu Maung  Chiangrai 57100 
Tel:    (053) 175-877  Fax:   (053) 175-878 
Add :  60  Moo.2 Petkasem Rd. Raisom Maung Phetchaburi 76000 
Tel :   (032) 402-427-8 Fax:  (032) 402-429 

 




