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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป  
 
                                                                                                                                                                                        ( หนวย ลานบาท) 

หมายเหตุ :    ** อัตราดอกเบ้ียรับคํานวณจาก ลูกหนี้ดอกเบี้ยรับหารดวยลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ(เฉลี่ย)  
             

 

2559 2560 2561 

สินทรัพย    
     สินทรัพยรวม 3,492.96 3,599.45 3,730.29 
     ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 2,569.16 2,816.13 2,938.31 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
     หน้ีสินรวม 1,839.74 1,849.56 1,937.26 
     สวนของผูถือหุน 1,653.22 1,749.89 1,793.03 
ผลดําเนินงาน    
     รายไดรวม 545.77 588.93 601.79 
      รายไดจากสัญญาเชาซื้อ 413.49 443.15 473.07 
      คาใชจายรวม 397.55 445.98 477.94 
     กําไรสุทธิ 118.22 112.52 96.39 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY 
RATIO) 

   

      อัตราดอกเบี้ยรับ** (%) 11.69% 11.68% 11.62% 
      อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 4.78% 5.01% 5.13% 
      สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 6.90% 6.67% 6.49% 
      อัตรากําไรสุทธิ (%) 21.66% 19.11% 16.02% 
      กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.12 0.11 0.09 
      อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 7.34% 6.61% 5.44% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    
      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.67% 3.17% 2.63% 
      อัตราการหมุนของสินทรัพย 0.17 0.17 0.16 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY 
RATIO) 

   

       อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.11 1.06 1.08 
       อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู 2.38 2.24 2.34 
       อัตราการจายเงินปนผล (บาท) 0.50 0.45 - 
       อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 2.49% 2.69% 3.22% 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

จากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบปที่ผานมา และตอเน่ืองมายังป   2562   ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจากสงครามการคาระหวางสหรัฐกับจีน อีกทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีหดตัวลง 

 

ดังน้ัน  ผลกระทบจากเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม  สงผลกระทบตอภาคธุรกิจเอกชนภายในประเทศ  
ประกอบกับในป 2562 อยูในชวงผานตอกับการเมือง ซึ่งจะมีการเลือกต้ังเกิดขึ้นในชวงไตรมาส 1  ป 2562 รวมถึงสภาวะตลาดเงิน
อยูในชวงการปรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จากนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยจาก1.50% เปน 1.75% ตอป ซึ่งคาดการณวา
ผลกระทบดังกลาวจะสงผลกระทบตอภาคธุรกิจการเงินในประเทศอยางไมสามารถหลีกเล่ียงได แตสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต
ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสวนทางกับอัตราดอกเบี้ย โดยรถยนตใหมมียอดจําหนายป 2561 สูงถึง1,039,158 คัน  เมื่อเทียบกับป 
2560  มียอดจําหนายรวม 870,748 คัน คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 19.34  แตในสวนของตลาดรถยนตมือสอง มีอัตรา การ
เติบโตเปนเงาตามตัว 

 

สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯในป 2561 มีผลประกอบการกําไรสุทธิจํานวน 96.39 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560  มี
กําไรสุทธิจํานวน  112.52  ลานบาท ลดลงรอยละ 14.33  และคาดวาในป 2562 น้ี  ผลประกอบการโดยรวมจะดีขึ้นอีกทั้งบริษัทฯไดรับ
ใบอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยในธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่ไมใชสถาบันการเงิน (P-LOAN)  เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2561 ซึ่งคาดวาจะเปนอีกธุรกิจที่มีสวนสนับสนุนผลประกอบการที่ดีขึ้น 

ทายน้ี กระผมและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผูบริหาร  พนักงานบริษัทฯทุกทาน  จะมุงสูการทํางานอยางมืออาชีพ 
เพ่ือใหกิจการของบริษัทฯมีผลประกอบการท่ีดี และเปนที่พอใจของผูถือหุน 
 
 
 
 

         
        นายวิสูตร          เอี้ยวศิวิกูล 
              ประธานกรรมการ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภท
รถยนตมือสอง และรุนของรถยนตที่มีสภาพคลองสูงในตลาด ไดแก โตโยตา อีซูซุ นิสสัน มิตซูบิชิ และ ฮอนดา ทั้งรถยนต
สวนบุคคลและรถกระบะ  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดสวนลูกหน้ีเชาซื้อรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ
ประมาณรอยละ 11.40 และ รอยละ 88.60 ของลูกหน้ีเชาซื้อรวมตามลําดับ   ซึ่งบริษัทจะกระจายพ้ืนที่การใหบริการสินเช่ือเชา
ซื้อทั้งตลาดในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดผานสาขาของบริษัทจํานวน 17 สาขา โดยสาขาของบริษัทสามารถใหบริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ไดถึง 74 จังหวัด 

 บริษัทมีการขยายพอรตการใหบริการสินเช่ือดวยการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมกับรถยนตประเภทรถ
แท็กซี่มิเตอรกับผูประกอบการที่เปนเจาของอูแท็กซี่มิเตอรซึ่งเปนการเพ่ิมรายไดใหกับบริษัทและบริษัทยังมีการใหบริการ
สินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ใหกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบการของผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองซึ่งจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการดังกลาวและเปน
การสรางฐานลูกคาใหกับบริษัทในอนาคตอีกดวย นอกจากน้ีบริษัทมีการ ใหบริการสินเช่ือรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท
สําหรับลูกคาที่มีรถยนตและมีความตองการใชเงิน สามารถท่ีจะนํารถยนตมา ขอสินเช่ือรีไฟแนนซกับบริษัทไดโดยตองมีการ
ระบุวัตถุประสงคของการใชเงินไวชัดเจน 

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

 โดยปจจุบันและในอนาคตบริษัทใชนโยบายที่มุงเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง (รถยนตทุก
ประเภทไดแก รถยนตน่ังสวนบุคคล และรถบรรทุกทุกขนาด ทั้งน้ีรถยนตขางตนไมรวมถึงรถจักรยานยนต) อยางไรก็ตาม
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญ และบริษัทแม จะเปนหนวยงานท่ีกําหนดนโยบายในอนาคต 
รวมถึงการกําหนดขอบเขตการแบงการดําเนินธุรกิจของธุรกิจอื่นๆ  โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญเฉพาะดานของแตละ
บริษัท ทั้งน้ีเพ่ือไมใหบริษัททั้งสองมีการดําเนินธุรกิจที่อาจทับซอน หรือแขงขันกันเอง แตจะประกอบกิจการในลักษณะที่
สามารถเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน โดยมีการแบงกลุมในการดําเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน 
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2. โครงสรางรายไดของบริษัท 
โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินป 2559- 2561 

รายได 
2559 2560 2561 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดสัญญาเชาซื้อใหม 1,859.81  2,178.66  2,135.98  
ยอดปลอยสินเช่ือ 1,256.86  1,448.53  1,441.59  
1. รายไดจากการเชาซื้อ       
   รถยนตน่ังสวนบุคคล   21.04 3.86   27.31 4.64   41.33 6.87 
   รถกระบะ 392.45 71.90 415.84 70.61 431.74 71.74

รวมรายไดจากการเชาซื้อ 413.49 75.76 443.15 75.25 473.07 78.61

2. ดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืน       
    -  ดอกเบี้ยรับ 14.63 2.68 42.80 7.27 38.98 6.48 
    - รายไดคาโอนทะเบียน 12.65 2.32 13.90 2.36 13.81 2.29 
    - รายไดคานายหนาประกัน  16.84 3.09 22.00 3.73 17.75 2.95 
    - รายไดคาเบี้ยปรับ 19.28 3.53 15.79 2.68 19.80 3.29 
    - หน้ีสูญรับคืน 6.48 1.19 6.59 1.12 7.02 1.17 
    - รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 12.07 2.21 14.86 2.52 8.49 1.41 
    - รายไดคาติดตาม 5.51 1.01 5.98 1.02 7.05 1.17 
    - รายไดคาขนสงรถยึด 3.97 0.73 2.52 0.43 2.11 0.35 
    - กําไรจากการเงินลงทุนใน
หลักทรัพย 

20.05 3.67 0.08 0.01 0.00 0.00 

    - อื่นๆ 20.79 3.81 21.26 3.61 13.71 2.28 
รวมดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น 132.28 24.24 145.78 24.75 128.72 21.39

รวมรายไดท้ังหมด 545.77 100.00 588.93 100.00 601.79 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                           
 

  -5 - 

รายไดของบริษัทจําแนกตามประเภทรถยนต 

       รายไดจากการเชาซื้อ 
2559 2560  2561 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
-  รถยนตใหม 6.77 1.64 5.16 1.16 5.55 1.17 
-  รถยนตมือสอง 406.72 98.36   437.99 98.84   467.52 98.83   
รวมรายไดจากการเชาซื้อ 413.49 100.00 443.15 100.00 473.07 100.00 

 

3. การประกอบธุรกิจตามสายผลิตภัณฑ 

   ลักษณะของบริการ 

 1. บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเช่ือ  แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังน้ี 

 1) การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  
 2) การใหบริการสินเช่ือแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา 

สินเช่ือ Floor Plan 
3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท 

 4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย 
/ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต 

2. บริษัทประกอบธุรกิจบริหารหน้ีดอยคุณภาพ 

 รายไดหลักของบริษัทจะมาจากการใหบริการสินเช่ือเพ่ือเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวน
น้ี ตอรายไดรวม ต้ังแตป 2559 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 75.25 ถึง  78.61 
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4.ภาวะการแขงขัน 

ในป 2561 ตลาดรถยนตใหมในประเทศไทยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,039,158  คัน เมื่อเทียบกับยอดขายรวมในป 
2560 ที่มียอดขายรวมที่  870,748  คัน จะพบวามีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.34  ทั้งน้ี รถยนตเพ่ือการพาณิชยมีอัตรา
การเติบโตสูงสุดรอยละ 17.11  

การกลับมามีทิศทางขยายตัวของการจําหนายรถยนตทั้งตลาดในประเทศและการทยอยฟนตัวของตลาดสงออกนับ
จากป 2561 จะหนุนใหผูผลิตและผูจําหนายรถยนตในประเทศ (ดีลเลอร) มีผลประกอบการที่ดีขึ้น  แตจะมีความเสี่ยงจาก
ภาวการณแขงขันที่ยังรุนแรง  ผูผลิตรถยนต: คาดวาผลประกอบการในป 2562 แนวโนมตลาดรถยนตในประเทศจะอยูใน
ระดับที่ใกลเคียงกับป 2561 ที่ 1,000,000 คัน    เน่ืองจากการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนและตอเน่ือง    ซึ่งมีสวนสําคัญในการ
กระตุนการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการแนะนํารถยนตรุนใหมในตลาดรถยนต   ซึ่งยอดการจําหนายรถยนตใหมป 2561  
มีรายละเอียดดังน้ี 

ยอดรวมการจําหนายรถยนตใหม ป 2561 

 

ประเภทรถยนต 
จํานวนคันป 

2560         
จํานวนคันป   

2561 
เทียบกับป 2560 

(+/-) 
ประมาณยอดขายป 

2562 (คัน) 
- รถยนตน่ัง 345,501 397,542 +15.06 384,900 

- รถยนตเพ่ือการพาณิชย 525,247 641,616 +22.16 615,100 

- รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 424,282 511,676 +20.60 494,500 

- รถกระบะ 1 ตัน (ไมรวมรถกระบะดัดแปลง) 364,706 447,069 +22.58 430,500 

ยอดขายรถยนตรวม 870,748 1,039,158 +19.34 1,000,000 

 
ในสวนของตลาดรถยนตมือสองผูจําหนายรถยนตมือสองเริ่มเห็นสัญญาณฟนตัวที่ดีขึ้นโดยผูประกอบการรถยนต

มือสอง เห็นวาราคารถยนตเกาที่พนจุดตํ่าสุด ประกอบกับคาดวาความตองการรถยนตจะเพ่ิมขึ้นตามการฟนตัวของ เศรษฐกิจ 
ทําใหมีอัตราการหมุนเวียนของรถยนตในสต็อกดีขึ้น อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดจะรุนแรง เน่ืองจากคาดวาอุปทาน
รถยนตมือสองในตลาดป 2562  จะเพ่ิมขึ้น    ซึ่งเปนผลจากรถยนตเกาในโครงการรถยนตคันแรกที่ครบกําหนด 5 ป จะถูกขาย
เขาสูตลาด ซึ่งจะทําใหเกิดการหมุนเวียนรถยนตในระบบไมวาจะเปนรถใหมหรือรถมือสองก็ตาม    นอกจากน้ี ในป 2562  
การฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังการเลือกต้ัง   หากจะสงผลในแงบวกก็จะเปนผลสะทอนมายังกลุมยานยนตตาง ๆ ทั้งระบบดวย 
ไมวาจะเปนรถเกาหรือรถใหมก็ตาม 
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การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
   บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต  โดยบริษัทใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนต

ครบทุกประเภทท้ังรถยนตใหมและรถยนตเกาโดยเนนการใหสินเช่ือรถยนตมือสอง บริษัทเริ่มเปดดําเนินการสํานักงานแหง
แรกในกรุงเทพในป  2543  และเริ่มขยายสาขาไปในตางจังหวัด ปจจุบันบริษัทมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 17 สาขา (รวมสํานักงาน
ใหญ) 

รายได   

 ในป 2561 บริษัทมีรายไดรวมท้ังสิ้น 601.79 ลานบาท  ซึ่งรายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2560 ซึ่งมีจํานวน 588.93 
ลานบาท คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.18 โดยการเพ่ิมขึ้น เปนผลมาจากรายไดดอกผลเชาซื้อ , รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ
ที่เพ่ิมขึ้น 

 
2559 2560 2561 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหม 1,256.86 3.73 1,448.53 15.25 1,441.59 (0.48) 
รายไดดอกผลเชาซื้อ 413.49   (1.91) 443.15   7.17 473.07   6.75 

 บริษัทไดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหมลดลงรอยละ 0.48 ในป 2561 รายไดดอกผลเชาซื้อเพ่ิมขึ้นจาก  443.15 ลานบาทใน
ป 2560 เปน 473.07 ลานบาทในป 2561  คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.75 ทั้งน้ีรายไดจากดอกผลเชาซื้อในป 2561 จะมาจาก
ยอดปลอยสินเช่ือทั้งหมดของป 2557 – 2560 และบางสวนของยอดสินเช่ือใหมที่เกิดขึ้นป 2561 

 สําหรับดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ซึ่งประกอบดวย รายไดคาโอนทะเบียน รายไดคานายหนาประกัน  รายไดคาปรับ 
รายไดจากการใหสินเช่ือ Floor Plan และ อื่นๆ ในป 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 128.72 ลานบาท โดยรายไดดังกลาวดลงจากป 2560  
ซึ่งมีจํานวน 145.78 ลานบาทคิดเปนอัตราลดลงรอยละ11.70 เปนผลมาจากรายไดการสินเช่ือ Floor Plan ลดลง 

 คาใชจาย 

                ในป 2561  บริษัทฯมีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 477.94 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีจํานวน 
445.98  ลานบาท       ซึ่งคาใชจายของบริษัทฯประกอบไปดวย  3  สวนคือ  คาใชจายในการขายและการบริหาร ,  หน้ีสูญและ
หน้ีสงสัยจะสูญและตนทุนทางการเงิน 

�  คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2561 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและการบริหารรวมท้ังสิ้น 312.08 ลาน 

     บาท โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2560 ที่มีจํานวน 298.78 ลานบาท       

� หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ในป 2561 บริษัทมียอดรวมทั้งสิ้น 76.57 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2560 ซึ่งมี
จํานวน 62.43 ลานบาท   

�  ตนทุนการทางเงินในป 2561 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 89.29 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2560 ที่มี
จํานวน 84.77 ลานเพ่ิมขึ้นจํานวน 4.52 ลานบาทเปนผลมาจากการอัตราดอกเบี้ยหุนกูเพ่ิมขึ้นจากป 2560 
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กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได  ในป 2561 จํานวน 96.39 ลานบาท โดยลดลงจากป 2560 ที่มีจํานวน 112.52  
ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 14.33  เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการบริหารและตนทุนทางการเงิน  

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแต
ละป   ทั้งน้ีการจายเงินปนผลจะตองนําปจจัยตางๆ มารวมพิจารณาซึ่งไดแก ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท   
การขยายธุรกิจและปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท  

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยรวม 

สําหรับป 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 3,730.29 ลานบาท  และ 3,599.45 ลานบาทซึ่งมีมูลคาเพ่ิมขึ้น
จากป 2560 จํานวน  130.84 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโตของพอรตสินเช่ือจากการขยายตัวของธุรกิจ  

คุณภาพลูกหนี้และความเหมาะสมในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

                บริษัทมีอัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม รอยละ 2.69 ในป 2560 และ รอยละ 3.22 ในป 2561 ของ
ยอดลูกหน้ีเชาซื้อ การเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนดังกลาว เปนผลมาจากการสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

                 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงโอกาสที่บริษัทจะไดรับชําระหน้ีคืนจากลูกหน้ีและจากการขายทรัพยที่ยึดไดแลว  
บริษัทเช่ือวาการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายดังกลาวขางตนมีความเพียงพอและเหมาะสมกับกิจการ 

หน้ีสินรวม 

ในป 2561 บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,937.26 ลานบาท  โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2560 ซึ่งมีจํานวน 1,849.57 ลานบาท คิดเปน
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 4.74  การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินในป  2561 ดังกลาวเปนผลมาจากบริษัทมีเงินเบิกบัญชีจํานวน 39.60 ลาน
บาท 

สวนของผูถือหุน 

                บริษัทมีสวนของผูถือหุนในป 2561 เทากับ 1,793.03 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากป 2560 ซึ่งมีจํานวน 1,749.89 ลานบาท 
คิดเปนอัตราเพ่ิมรอยละ 2.46  เปนผลมาจากกําไรจากการประกอบกิจการของบริษัท 

 

สภาพคลองและโครงสรางเงินทุน 

ในป 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนอยูที่  1.08 และ 1.06 ตามลําดับ    
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โครงสรางและแหลงที่มาของเงินทุนในป 2560 และ 2561 

 
 2560 2561 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สวนของผูถือหุน 1,749.89 50.86 1,793.03 51.19
เงินกูระยะสั้น 
เงินกูยืมระยะยาว 
- ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
- เงินกูยืมระยะยาว 
หุนกู 

3.93
 

6.13 
15.95 

1,664.70 

0.12
 

0.18 
0.46 

48.38 

39.60 
 

12.11 
30.79 

1,627.21 

1.13
 

0.35 
0.88 

46.45 

รวมเงินกูยืม 1,690.71 49.14 1,709.71 48.81
รวม 3,440.60 100.00 3,502.74 100.00

 
    ณ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีคางวดที่ครบกําหนดชําระในอนาคตจากพอรตลูกหน้ี  ที่ไมรวมหน้ีคางชําระรวม
ทั้งสิ้น 3,892.63 ลานบาท  แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวงปดังน้ี 
                                                                                                                                      (หนวย:ลานบาท) 

สวนที่รับชําระภายใน 1 ป    1,540.36 
สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป       2,352.27   

 
      เงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,709.71 ลานบาทน้ัน เปนหน้ีที่ครบกําหนดจายคืนในป 2562 จํานวน 12.11 
ลานบาท และหุนกูจํานวน 1,468.35 ลานบาท จะเห็นไดวากระแสเงินสดในอนาคตจากคางวดที่ครบกําหนดชําระเปนจํานวน
เงินที่เพียงพอในการชําระหน้ีที่มี    
  

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินการหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย : 

        จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีโนวแนมปรับตัวสูงขึ้น คาดวาความตองการของลูกคาตองการซื้อรถยนตจะลดลง
ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามยังตองคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันดวย ในสวนของบริษัทการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ไมมีผลกระทบตอมูลคาพอรตของสินเช่ือเดิม แตจะมีผลในสวนของตนทุนเงินกูใหม ที่มีการกูจากธนาคารพาณิชย
จะทําใหทางบริษัทมีตนทุนเงินกูที่สูงขึ้น  

ผลกระทบจากการขยายสาขาตางจังหวัด :  

  ฝายบริหารของบริษัทมีนโยบายที่จะขยายพอรตสินเช่ือในตางจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งน้ีเปนเพราะสภาวะการแขงขัน
ในตางจังหวัดมีนอยกวาในกรุงเทพฯ และผูประกอบการรายอื่นยังไมขยายไปยังตางจังหวัดมากนัก  จึงทําใหบริษัทสามารถ
ขยายฐานลูกคาในตางจังหวัดไดอยางตอเน่ืองและสามารถเขาถึงฐานลูกคาใหมได    อยางไรก็ตามภาวะการแขงขันใน
ตางจังหวัดอาจมีความรุนแรงขึ้นหากคูแขงโดยทางออมของบริษัทหันมาจับสวนแบงของตลาดสินเช่ือรถยนตมือสองใน
ตางจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต 

ในป 2562 บริษัทคงใหนํ้าหนักกับการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนตกระบะยี่หอหลักที่มีสภาพคลองทางการตลาดสูง
ไดแก TOYOTA ISUZU  NISSAN  MITSUBISHI  MAZDA และ FORD เปนสวนใหญ     เน่ืองจากเปนกลุมรถยนตที่มี
ความเสี่ยงตํ่าโดยรวมทํางานกับเต็นทรถยนตมือสองที่เปนพันธมิตรกับบริษัทมานานและใกลชิดกวา 2,000 ราย   และจะ
พิจารณาเปดสาขาเพ่ิมในจังหวัดที่มีความเหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมการใหบริการเขาถึงกลุมลูกคาใหครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  
ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดรับกับพฤติกรรมของกลุมลูกคาใหมในปจจุบัน   ตลอดจนการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเดิม ควบคูไปกับการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ    สวนการใหบริการทางการเงินใน

ปน้ีจะเนนการเขาถึงกลุมลูกคาโดยตรง (Direct Marketing & Type of  Purpose Credit)  โดยต้ังเปาหมายเพ่ิมขึ้น
ในอัตรารอยละ  50  ของยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อโดยรวมภายใตโครงการ  “ Mida  Easy Loans “ ซึ่งมีผลิตภัณฑทาง
การเงินที่ใหบริการ  ดังน้ี 
 

1. สินเชื่อ “MIDA OK” เปนการใหสินเช่ือเงินสดแกลูกคาเกาของบริษัทฯ ที่มีประวัติการผอนชําระที่ดี  โดย
ใหบริการแบบ “ONE STOP SERVICES” ผานชองทางการแนะนําของพนักงาน หรือลูกคาที่อยูระหวาง
การผอนชําระและตองการใชวงเงินโดยไมตองโอนทะเบียนใหม 

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

3. สินเชื่อ “MIDA TAXI METER” เปนโครงการจําหนายและใหสินเช่ือรถแท็กซี่มิเตอรสวนบุคคลทั้ง
ประเภท “สีเขียวเหลือง” และ “สีเหลือง”ในรูปแบบ บมจ.ไมดาลิสซิ่ง แกลูกคารายอยที่มีความตองการ
เปนเจาของรถแท็กซี่สวนบุคคล 

นอกจากผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวขางตน   บริษัทฯ ไดใหบริการสินเช่ือในรูปแบบเงินกู (LOAN)   ซึ่งเปนสินเช่ือ
ภายใตการกํากับจากธนาคารแหงประเทศไทย  ประกอบดวย  

1. สินเชื่อรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (NANO FINANCE)  บริษัทไดรับในอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อป 2558    ปจจุบันใหสินเช่ือแกลูกคารายเกาที่มีประวัติดี  ซึ่งในปน้ีจะ
เนนใหบริการแกลูกคารายเกาและรายใหมที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมขึ้น    

2. สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ (PERSONAL LOAN)  บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561   ซึ่งจะใหบริการทางการเงินแกกลุม
ลูกคารายเกาและรายใหมที่ตองการนําเงินมาใชในการซื้อสินคาหรือบริการตลอดจนการประกอบอาชีพ      

3. สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน  เปนสินเช่ือที่พัฒนาตอยอดมาจากสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่
บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตฯ  โดยบริษัทฯ จะเนนรถยนตที่มีสภาพคลองในตลาดสูง ทั้งรถยนตสวนบุคคล
และรถกระบะ   สวนกลุมลูกคาจะเนนทั้งลูกคารายเกาและรายใหมที่มาจากการแนะนําของพนักงาน
บริษัทหรือลูกคาที่เขามาติดตอโดยตรง 
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ปจจัยความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ 

 จากลักษณะของธุรกิจการใหบริการดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนต ปจจัยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัท มีดังน้ี 

ความเส่ียงจากการปลอยสินเชื่อรถยนตมือสอง 

       ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองจะมีความเสี่ยงทั้งดานคุณภาพของลูกหน้ีและคุณภาพของรถยนตที่ เปน
หลักประกัน แตผลตอบแทนที่ไดรับจะสูงกวาการใหสินเช่ือรถยนตใหม  ทั้งน้ีบริษัทมีสัดสวนรายไดจากการปลอยสินเช่ือเชา
ซื้อรถยนตมือสอง และรถยนตใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในสัดสวนรอยละ 98.83 : 1.17 ตามลําดับ 

ความเส่ียงจากการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
             สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนความเสี่ยงที่มีควบคูไปกับการประกอบธุรกิจ การท่ีผูเชาซื้อไมสามารถชําระหน้ีไดตาม
เง่ือนไขอาจเกิดจากปจจัยภายในของลูกคาเอง เชน การใชเงินเพ่ือรักษาสุขภาพ การซอมบํารุงรถยนตที่กําลังผอนชําระอยู ฯลฯ 
ตลอดจนปญหาจากปจจัยภายนอกเชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปญหาจากการถูกเลิกจาง
หรือใหออกจากงาน ปญหาภัยธรรมชาติ ฯลฯ ปญหาเหลาน้ี สงผลใหผูเชาซื้อไมสามารถชําระคางวดไดตรงตามกําหนดและ
เปนเหตุใหเกิดสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได    บริษัทจึงมุงเนนและใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเช่ือ การควบคุม
ประสิทธิภาพในการติดตามหน้ี ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปลอยสินเช่ือที่เขมงวด เพ่ือจํากัดความ
เสี่ยงจากสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดใหอยูในเกณฑที่ไมกระทบกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท   ท้ังน้ี บริษัทมี
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได ดังน้ีคือ 
 

             1. การควบคุมคุณภาพต้ังแตการปลอยสินเชื่อ โดยทําการตรวจสอบขอมูลพฤติกรรมการชําระหน้ีของลูกคาจาก 
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB)  และการนําระบบเครดิต SCORING  มาใชในการประเมินคุณภาพลูกคาที่ขอเชาซื้อ
รถยนต  
             2. การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหน้ี โดยใชขอมูลในการควบคุมจํานวนลูกคาที่คางชําระรายสัญญาควบคูไป
กับนโยบายการติดตามเรงรัดหน้ีที่เขมงวด  เพ่ือใหหน้ีที่คางชําระกลับคืนมาอยูในสถานะปกติใหไดมากและรวดเร็วที่สุด โดย
มีมาตรการดังน้ีคือ กรณีผิดนัดชําระงวดที่ 1 เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พรอมกับการสงเจาหนาที่เพ่ือติดตามและ
ทวงถามลูกคา  กรณีผิดนัดชําระงวดที่ 2 และงวดท่ี 3 เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือนเพ่ือเรงรัดเบื้องตนและตรวจสอบติดตาม
ทวงถามลูกคาและผูค้ําประกันถาลูกคาไมติดตอหรือชําระคางวด  บริษัทฯ จะมีเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือเขาพบลูกคาทันที      
กรณีผิดนัดชําระ 3 งวดข้ึนไป บริษัทฯ จะทําการออกบอกเลิกสัญญาเชาซื้อ โดยใหเวลาอีก 30 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 
หากลูกคาไมมาติดตอ บริษัทจะดําเนินการเรงรัดและยึดรถยนตคืน หากบริษัทไมสามารถติดตามยึดรถยนตคืนมาไดหรือใน
กรณีที่ขายประมูลรถยึดมาไดแตไดเงินไมเพียงพอที่จะชําระหน้ีคงเหลือ บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายกับลูกคาและผูค้ํา
ประกันตอไป โดยจะเปนการฟองรองคดีเพ่ือใหไดหน้ีคืนมากที่สุด  

ความเส่ียงจากการจําหนายรถยนตท่ียึดมา 

เมื่อลูกคาผิดสัญญาไมนําสงคางวดหรือคางชําระคางวดสะสมต้ังแต 3 งวดติดตอกันขึ้นไป บริษัทจะบอกเลิกสัญญาและ
ยึดรถยนตกลับคืนมา รถยนตที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหนายดวยวิธีการประมูล  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจะใช
ระยะเวลาโดยเฉล่ียเดือนละครั้ง    และบริษัทจะนําเงินที่ไดจากการประมูลจําหนายรถยนตมาชําระหนี้ที่คางอยู หากเงินที่ได
จากการขายรถยึดไมเพียงพอที่จะชําระหน้ี บริษัทก็จะเรียกรองสวนที่ขาดจากลูกหน้ีและผูค้ําประกัน จากการประมูลรถยึดของ
บริษัทพบวามีการขาดทุนลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากรถยนตมือสองมีทิศทางฟนตัวขึ้นจากจุดตํ่าสุดต้ังแตกลาง
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ป 2558  และป 2559 โดยจะพบวายอดขายรถยนตมือสองมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง       เพราะผูประกอบการเต็นทรถยนต
มือสองเริ่มมีการประมูลรถยนตเขามาเก็บใน Stock เพ่ิมขึ้น ซึ่งมาจากหลายปจจัยประกอบกันไดแก 

1) ราคารถยนตใหมมีราคาแพงขึ้น   สงผลกระทบถึงกําลังซื้อของลูกคาจึงไดมาซื้อรถยนตมือสองเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง   
2) ราคารถมือสองบางกลุมที่มีโอกาสขยับเพ่ิมขึ้นจากการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมโดยเฉพาะกลุมรถยนต

ขนาดกลางข้ึนไป ที่มีบทบาทตอพอรตสินเช่ือเชาซื้อรถยนตคอนขางมากซึ่งทําใหผูซื้อบางกลุมที่นิยมรถใหญแตกําลังซื้อ
จํากัด อาจหันมาเลือกซื้อรถมือสองแทน 

3) ผูประกอบการรถยนตมือสองหลายรายไดรวมตัวกันสรางมาตรฐานดวยการรับประกันสินคาเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ 
รวมถึงการประสานความรวมมือกับสถาบันการเงินเพ่ือสงเสริมการขาย ลดอัตราดอกเบ้ีย เพ่ิมยอดจัดวงเงินสินเช่ือใหกับ
รถยนตบางรุน หรือ ลูกคาที่มีประวัติดีกับสถาบันการเงิน   

ความเส่ียงดานการตลาดและการแขงขัน 
สําหรับยอดขายรถยนตในประเทศรวมป 2561 อยูที่  1,039,158 คัน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.34  จากในป 2560   ซึ่งเปนผลมา
จากตลาดรถยนตมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองมาต้ังแตกลางป  ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากทิศทางเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟนตัว 
จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความชัดเจนในสถานการณทางการเมืองที่จะมีการเลือกต้ัง   ประกอบกับ
โครงการรถคันแรกที่ทยอยครบกําหนด 6 ปต้ังแตป 2559  ทําใหผูบริโภคตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนรถยนตรุนใหมเพ่ิมขึ้น 

 ดานตลาดรถยนตมือสองในป 2561 มียอดขายอยูที่ 1,470,000 คัน  เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จากป 2560  สําหรับตลาด
รถยนตมือสองในป 2562 คาดวาจะมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปจจัยดานราคาของรถใหมที่มีการปรับตัวสูงขึ้น และจะมีรถยนต
คันแรกที่ครบกําหนดเขามาสูตลาดรถยนตมือสองอยางตอเน่ือง    
 สําหรับธุรกิจเชาซื้อรถยนตมือสองมีแนวโนมเติบโตตามทิศทางการฟนตัวของตลาดรถยนตในประเทศที่คาดวา
จะไดรับผลดีจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ  และผูใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตที่เปนสถาบันการเงินจะเขามาแขงขันในดาน
ราคาเพ่ิมขึ้น  ซึ่งในสวนของบริษัทฯ จะไมเขาไปแขงขันในดานราคาเพ่ือแขงกับสถาบันการเงิน   แตจะมุงเนนการปลอย
สินเช่ือผานเต็นทคูคาที่มีอยูกวา 2,000 ราย และมุงเนนการขยายฐานลูกคาผานการใหสินเช่ือแบบ DIRECT MARKETING ให
มากขึ้นเพราะเปนกลุมลูกคาที่บริษัท สามารถคัดกรองคุณภาพได   ทําใหลดความเสี่ยงไดในระดับหน่ึง   นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ไดพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคามากขึ้น   พรอมทั้งพัฒนาชองทางการใหบริการผาน 
WEBSITE บริษัทฯ และ SOCIAL MEDIA เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกลูกคาเพ่ิมขึ้น 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยในรอบปบัญชี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 4  
ครั้ง  เพ่ือพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี  

1)     สอบทานและใหความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 
        ประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบัญชีและการเงิน และ 
        ฝายตรวจสอบภายใน    
2) สอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 2561 ของฝายตรวจสอบภายใน  รวมท้ังแนะนําและใหขอคิดเห็นเพ่ือให

การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามการตรวจสอบใหเปนไปตามแผนงานท่ีต้ังไว 
3) สอบทาน และตรวจตราดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ังกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

รวมท้ังปฏิบัติที่เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 
 4) สอบทานหลักเกณฑที่ควบคุมการทํารายการระหวางกัน และการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

การจัดทํางบการเงินและเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ถูกตองและครบถวนเปนที่นาเช่ือถือได และมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯแลว  
  

 
 
 
 
 
         

                                                                                                                         
(พลตํารวจโทฉลอง  สนใจ) 

                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 

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

  
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยจัดทําเปนทางการเปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่น ให
ยึดถือ     งบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ  
 

2.2 มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่ประกาศใชใหมและมีการเปล่ียนแปลง 
 
2.2.1 การเปล่ียนแปลงและการตีความในมาตรฐานที่เริ่มหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 

 
สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีมี
ผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป การ
ปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกลาวมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชี  
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงขางตนมาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบตองบการเงิน

ของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ ยกเวนการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7              

(ตามหมายเหตุ 34) 

 
2.2.2 มาตรฐานฉบับท่ีมีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม 2562 

 
ในระหวางปสภาวิชาชีพบัญชีไดเผยแพรมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง “รายได
จากสัญญาท่ีทํากับลูกคา” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 มีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีการกําหนดหลักในการรรับรู
รายไดใหม แทนการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 เรื่อง “รายได” มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 
“สัญญากอสราง” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับรายไดอีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม
ไดมีการกําหนดหลักเกณฑใหผูขายหรือผูใหบริการตองคํานึงถึงภาระที่ตองปฎิบัติในการรับรูรายได
และใหแนวปฏิบัติทางบัญชีเพ่ิมเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีขอจํากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีใชในปจจุบัน  ผูบริหารของบริษัทไดประเมินผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํา
มาตรฐานมาถือปฏิบัติวาไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ  
 

2.2.3 มาตรฐานใหมท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 
 

ในระหวางปสภาวิชาชีพบัญชีไดเผยแพรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ “เครื่องมือทาง
การเงิน” มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงินประกอบดวย TFRS 9 
“เครื่องมือทางการเงิน” TFRS 7 “การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” TAS 32 “การ
แสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” TFRIC 16 “การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ” และ TFRIC 19 “การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน” มีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีขอกําหนดใหมเกี่ยวกับนิยาม 
การรับรูรายการ การจัดประเภทรายการ การวัดมูลคา และการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 
รวมถึงใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง 
 
บริษัทจะนํามาตรฐานฉบับใหมนี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช ท้ังนี้ ฝายบริหารอยูในระหวางการ
ประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชมาตรฐานนี้  
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2.3 เกณฑการวัดมูลคา  
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปนี้ท่ีใชทางเลือกใน
การวัดมูลคาในแตละรอบระยะเวลารายงาน 
รายการ เกณฑการวัดมูลคา 
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนพนักงาน 

ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 22 
 

2.4 การวัดมูลคายุติธรรม 
  
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรม ท้ังสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน 
 
ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทใชขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา 
ดังนี้  

 

� ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ 
                  หนี้สินอยางเดียวกัน 

� ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีใชอางอิงไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคาอื่น) 
               สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

� ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลในตลาดที่ใชอางอิงได (ขอมูลท่ี 
                  ไมสามารถอางอิงได) 
 

2.5 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย (บริษัท 
บรหิารสินทรัพย ไมดา จํากัด) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนทุน 
 
ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับ            
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 
 

สินทรัพยรวมของบริษัทยอย 
รายไดรวมของบริษัทยอยคิด

เปน 
 คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพย

รวม 
อัตรารอยละในรายไดรวม 

   สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 2561 2560 2561 2560 

บริษัทยอย     
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 4.82 5.00 - - 
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ยอดคงคางและรายการระหวางกันของกลุมบริษัทท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหักกลบออก
จากงบการเงินรวมแลว 
 
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํา            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 

 

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

 
รายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ท่ีคาดวา
จะไดรับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดท่ีไดรับจริงสูงกวารายไดท่ีคํานวณได สวนท่ีเหลือจะ
นําไปตัดจําหนายมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้แตละงวด ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ถูกตัดจําหนายหมดแลว กลุมบริษัท
จะรับรูกระแสเงินสดรับท่ีไดรับจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดท้ังจํานวน และจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอย
คาของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลงอยางมี
สาระสําคัญ 
 
รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว 
 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลองสูง (ซึ่งไม
มีขอจํากัดในการใช) และพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง      
มูลคานอย 

 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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      เงินลงทุนระยะส้ัน 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด            
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
 
บริษัทใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิง      
ตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดวยดอกผล
เชาซื้อรอตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุ
ลูกหนี้  บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี้ 
 

อายุลูกหนี้  อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1 
คางชําระเกินกําหนด   

1 - 3 งวด  2 
4      งวด  20 
5 - 6 งวด  25 
7 - 9 งวด  75 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป  100 

 
สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตอยางใดจะต่ํากวา 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนโดยประมาณ       
ในการขาย 

 
สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ี            
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  
 
บริษัทต้ังประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขายที่ยึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ณ วันส้ินป ดวยอัตรารอยละ 30 
ของราคาทุน 
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เงินลงทุนในลูกหนี้ 
 
เงินลงทุนในลูกหนี้ เปนเงินลงทุนซึ่งบริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการ
สินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพ่ือดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว 
บริษัทไมมีสิทธิไลเบ้ียจากผูขายหนี้ในกรณีท่ีบริษัทเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงในราคาทุน
ท่ีจายซื้อสุทธิจากจํานวนที่ตัดเปนตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงิน
ลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบวา ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
ตํ่ากวามูลคาตามบัญชี 
 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 

 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
 
ราคาทุนท่ีใชรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ
กอสรางเอง รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือให
สินทรัพยนั้นอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถาน
ท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงใน
กระแสเงินสดจากการซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ท้ังนี้ การซื้อซอฟแวรท่ีเปนสวนควบของอุปกรณซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากซอฟแวรนั้นใหถือวา ซอฟแวร
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของตนทุนของอุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีสาระสําคัญและมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน 
บันทึกบัญชีแยกจากกันแตละสวนประกอบ 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีเกิดจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจาก
การจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเปนรายไดอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 

 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และ
สามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ จะถือเปนคาใชจายลงทุนและจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา
ตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น 
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คาเส่ือมราคา 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงได
ดังนี้ 
 

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

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะถูกทบทวนอยางนอยทุกส้ินรอบ             
ปบัญชี และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ท่ีดินท่ีไมไดมีไวใชงานโดยบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก
ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน ซึ่งรวมตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาตอมาดวยราคาทุน
หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
การเชาสินทรัพยโดยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ีย
ปรับท่ีตองจายใหผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 

 
การดอยคาของสินทรัพย 
ณ วันท่ีในงบการเงิน กลุมบริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วามีการ           
ดอยคา กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูล
คาท่ี           คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการ
ลงทุนในกิจการท่ีบริษัทถือหุนท้ังหมด ภายใตการควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท กรณีท่ีมีส่ิงบงชี้วาเงินลงทุน
ดังกลาวเกิดการดอยคา บรษิัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน 
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หุนกู 
 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ีย           
จะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน           
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอน
กําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 

 
ผลประโยชนของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการตามเกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและ
เงินท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงิน
ท่ีบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานคํานวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงไวภายใตกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน ประกอบดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินได
ปจจุบันท่ีไมไดรับรูในงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือสวนท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 

 

        ภาษีเงินไดปจจุบัน 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 
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        ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกตางชั่วคราวท่ีคาดวาจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ 
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

      บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 
เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน หนี้สินทาง     
การเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้การคา และเงินกูยืม ซึ่ง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 
สวนงานดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ      
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยาง      
สมเหตุสมผล 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
บริษัทจะบันทึกเงินรับท่ีเกินกวามูลคาท่ีจดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุน
ในการออกหุนและผลประโยชนทางภาษีท่ีเกี่ยวของ 
 
การจายเงินปนผล 
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท              
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ  โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท               
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญท่ีซื้อคืน 
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การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและ                      
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนที่ไดประมาณ
การไว 
 
ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหน้ีสินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระ
ผูกพันท่ีคอนขางแนนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนท่ีตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณได
อยางสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืน
แนนอน 

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

4.1.1 การดอยคาของลูกหนี้การคา 
 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือใหรับรูถึงการดอยคาของลูกหนี้การคา อันอาจเกิดจากการ
ท่ีไมสามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินโดยสอบทานอายุของ
ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แตละราย 
 

4.1.2 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ ขึ้นอยูกับ
คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ และอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีตท้ังหมด โดยยอดรวมของ   
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตท้ังหมดจะตองไมเกินกวาการประมาณการ   
กระแสเงินสดที่ผูบริหารไดคาดคะเนไวต้ังแตประมูลซื้อโครงการมา โดยคาดวาจะเรียกเก็บหนี้ไดใน    
ระยะเวลา 4 – 5 ป 

 
4.1.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ โดยจะ
ทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการประมาณการ
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 
 

4.1.4 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลง
อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร 
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4.1.5 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยเพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร 
 

4.1.6 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 

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

 
4.1.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา
กําไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได 
นอกจากนั้น ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอจํากัดทางดาน
เศรษฐกิจหรือความไมแนนอนของกฏหมายภาษีอากร 
 

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

 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
    
เงินสด 1,027  1,023  1,027  1,023 
เงินฝากระหวางทาง 23,800  19,460  23,800  19,460 

เงินฝากออมทรัพย 7,223  18,143 7,216  18,094 

เงินฝากกระแสรายวัน 3,681  4,282 3,681  4,282 

รวม 35,731  42,908 35,724  42,859 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 - 0.40 ตอป (31 ธันวาคม 2560 
: รอยละ 0.10 - 0.40 ตอป) 
 

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 

ภายในหนึ่งป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
         

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,540,356 1,382,053 2,350,587 2,345,915 1,686 3,334 3,892,629 3,731,302 
หัก  ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปน

รายได (402,639) (354,284) (417,747) (453,320) (64) (168) (820,450) (807,772) 
คงเหลือ 1,137,717 1,027,769 1,932,840 1,892,595 1,622 3,166 3,072,179 2,923,530 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (72,921) (58,457) (60,920) (48,890) (24) (49) (133,865) (107,396) 

สุทธิ 1,064,796 969,312 1,871,920 1,843,705 1,598 3,117 2,938,314 2,816,134 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได) และ            
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
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 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  อัตรารอยละ   
 ลูกหนี้ตาม ของคาเผ่ือหนี้ คาเผ่ือหนี้ ลูกหนี้ตาม 
 สัญญาเชาซื้อ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ      
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,808,276 1,818,949 1 1 18,142 18,237 1,790,134 1,800,712 
คางชําระ       

1 - 3 งวด 1,065,010 960,449 2 2 21,300 19,209 1,043,710 941,240 
4 งวด 76,667 57,247 20 20 15,333 11,449 61,334 45,798 
5 - 6 งวด 43,954 28,754 25 25 10,988 7,189 32,966 21,565 
7 - 9 งวด 40,682 27,275 75 75 30,512 20,456 10,170 6,819 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป 37,590 30,856 100 100 37,590 30,856        -        - 

รวม 3,072,179 2,923,530   133,865 107,396 2,938,314 2,816,134 

 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer 
Finance) โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 
3 งวด และพิจารณาบันทึกสํารองท่ัวไปสําหรับลูกหนี้ท่ีไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด 
หากบริษัทตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองท่ัวไปนั้น บริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 65.03 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 36.74 ลาน
บาท) และตองรับรูรายไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 11.46 ลานบาท (31 
ธนัวาคม 2560 : 9.08 ลานบาท) 
 
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย
ในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย             
จะสูญจากการพิจารณาสถานะหนี้ท่ีคางรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อประมาณรอยละ 6.03 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกัน ซึ่งจํานวนดังกลาว
สูงกวาหนี้สูญท่ีเกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปท่ีผานมา (2558 - 2560) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และบริษัท
ยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 76.67 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 57.25 ลานบาท) 

 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อใน            
แตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาซื้อ         
ทุกประเภทท่ีมีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ท่ีทํากอน
วันท่ี 1 มกราคม 2551 บริษัทเลือกรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นส้ินสุดลง 
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ในระหวางป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มกีารเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561  107,396 
ต้ังคาเผื่อเพ่ิมในระหวางป  65,906 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป  (39,437) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  133,865 

 
7.   ลูกหนี้อ่ืน - ลูกคาท่ัวไป - สุทธิ 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2561  2560 

คาเบ้ียปรับคางรับ  47,045  40,304 
ดอกเบ้ียคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น  15,557  9,229 
คาเบ้ียประกันภัยจายแทนลูกคา  1,617  4,166 
อ่ืนๆ  1,980  1,190 
รวม  66,199  54,889 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (19,812)  (14,593) 

สุทธิ  46,387  40,296 

 
8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกนั ดังนี้ 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ
    
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  ขายและใหบริการเชาซื้อเครือ่งใชไฟฟาและ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 บริษัทใหญ

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด  บริหารจัดการทรพัยสินที่ไดรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

 บริษัทยอย

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

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   

ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.50 - 5.75 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ีย 5.50 - 5.75 ตอป 

 
รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560        
มีดังนี้ 

 

     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ        

ดอกเบ้ียรับ 0.06  0.34 0.06  0.34
คาใชจายอ่ืน 1.20  1.12 1.20  1.12
ตนทุนทางการเงิน 3.02  0.04 3.02  0.04
     

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
ดอกเบ้ียรับ      -       - 8.77  8.02 

     
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

รายไดอ่ืน      -  0.20 0.18  0.65
คาใชจายอ่ืน 0.08  0.41 0.08  0.41
     

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ    
ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน 18.51  16.66 18.51  16.66
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.52  0.66 0.52  0.66

รวม 19.03  17.32 19.03  17.32
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       ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2561  2560  2561  2560 
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ        

บริษัทท่ีเกี่ยวของ      - 214        -  214
บริษัทยอย      -       - 634  453

รวม      - 214 634  667
   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของและ    

ดอกเบ้ียคางรับ 

  

บริษัทใหญ        - 25,556        -  25,556

บริษัทยอย        -        - 178,817  169,829

รวม        - 25,556 178,817  195,385

   

เจาหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ   

บริษัทใหญ 93 139 93  139

บริษัทท่ีเกี่ยวของ        2       -        2         - 

รวม 95 139  95  139

    

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญและดอกเบ้ียคางจาย    

     บริษัทใหญ 79,343       -  79,343         - 

รวม 79,343       -  79,343         - 

    

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ    

   คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน 7,378 6,719  7,378  6,719

โบนัสคางจาย 3,447 3,076  3,447  3,076

รวม 10,825 9,795  10,825  9,795
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะส้ันกับบริษัทใหญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มี
ดังนี้ 

 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 

2561 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2561 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัทใหญ      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 25,500        -  (25,500)        - 
ดอกเบ้ียคางรับ 56  62  (118)        - 

รวม 25,556  62  (25,618)        - 
        
 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ        
บริษัทใหญ        
    เงินกูยืมระยะส้ัน        -  130,000  (52,000)  78,000 
    ดอกเบ้ียคางจาย        -  3,020  (1,677)  1,343 

รวม        -  133,020  (53,677)  79,343 
 

(หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2561 
   

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2561 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทเกี่ยวของ     

บริษัทใหญ     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 25,500        -  (25,500)        - 
ดอกเบ้ียคางรับ 56  62  (118)        - 

 บริษัทยอย        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 155,170  220        -  155,390 
ดอกเบ้ียคางรับ 14,659  8,768        -  23,427 

รวม 195,385  9,050  (25,618)  178,817 
        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ        
บริษัทใหญ        
เงินกูยืมระยะส้ัน       -  130,000  (52,000)  78,000 
ดอกเบ้ียคางจาย       -  3,020  (1,677)  1,343 
รวม       -  133,020  (53,677)  79,343 
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9. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - สุทธิ 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 
    
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 237,042  208,878 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,589)                 - 
คงเหลือ 234,453  208,878 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (208,678)  (146,555) 
สุทธิ 25,775  62,323 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2561 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2561 
        
เงินใหกูยืม 208,878 204,267 (176,103)  237,042 
 
ในระหวางป 2560 บริษัทมีท่ีดินท่ีรับโอนจากลูกหนี้จํานวน 2 แปลง เพ่ือชําระหนี้เงินใหกูยืมจํานวน 40.52 ลาน
บาท โดยมีสัญญาท่ีตกลงรวมกัน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15 
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เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 - 24 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี                  
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 

 

(หนวย : ลานบาท)  
เงินตน   

งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

2561 2560 หลักประกัน 
    

1) 141.50 149.34 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศ           
แหงหนึ่ง และโฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบริษัท 

2) 38.11 29.90 ค้ําประกันโดยบุคคล 
3) 2.59 2.68 โอนสิทธิการเชาพ้ืนท่ีอาคาร 3 ชั้น 
4) 19.84 11.96 ค้ําประกันโดยสินเชื่อแฟคตอริ่ง 
5) 35.00 15.00 เช็คลงวันท่ีลวงหนา 

 
10. สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ 

 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
  2561  2560 
   

ยานพาหนะ 42,336  31,209 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (12,701)  (7,802) 

สุทธิ 29,635  23,407 

 
11. เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท ซึ่งมีขอจํากัด              
ในการใชเนื่องจากติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา (31 ธันวาคม 2560 : 0.11 ลานบาท) 
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12. เงินลงทุนในลูกหนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        
ลูกหนี้เชาซื้อ 389  13,600  412  17,638 
ลูกหนี้ท่ีมีหลักประกัน 1  180,000  1  180,000 
รวม 390  193,600  413  197,638 
หัก คาเผื่อการลดมูลคา 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 
   

(7,847) 
  

 
  

(8,382) 
สุทธิ   185,753    189,256 

 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        
ลูกหนี้เชาซื้อ 389  13,600  412  17,638 
หัก คาเผื่อการลดมูลคา 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 
   

(7,847) 
    

(8,382) 
สุทธิ   5,753    9,256 

 
บริษัทยอยไดรับโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํานวนเงินรวม 180 ลานบาท ซึ่งมีท่ีดินวางเปลาจํานวน 3 แปลง เปน
หลักทรัพยค้ําประกัน ในระหวางป 2561 บริษัทยอยไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหตีราคาท่ีดินดวยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) มูลคา 338.60 ลานบาท บริษัทยอยกําลังอยูระหวางรอคําส่ังศาลหรือฟองบังคับ
จํานองทางแพงในหน้ีค้ําประกัน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยเชื่อวามูลคาทรัพยสินท่ีค้ําประกันสูงกวาเงินใหสินเชื่อ จึง
ไมไดต้ังคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา 
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ในระหวางป มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้ 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 197,638  17,638 
หัก สัดสวนท่ีลดลงจากการรับชําระเงินระหวางป (4,038)  (4,038) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 193,600 13,600 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้ (7,847)  (7,847) 
สุทธิ 185,753  5,753 
 

     บริษัทคาดวาจะไดรับชําระจากเงินลงทุนในลูกหนี้ภายใน 1 ปในสวนของเงินลงทุนในลูกหนี้ประมาณ 3.61 ลานบาท 
 

13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

     (หนวย : พันบาท)

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  อาคารและ เครื่องตกแตง    
 ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุง
ท่ีดิน 

สวนปรับปรุง
อาคาร 

ติดต้ังและ
อุปกรณ
สํานักงาน 

 
ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 76,336 26,866 17,456 15,425 136,083

ซื้อเพ่ิม                - 131 993 9,975 11,099
จําหนาย/ ตัดจําหนาย               - (410) (82) (1,175) (1,667)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 76,336 26,587 18,367 24,225 145,515
ซื้อเพ่ิม                - 63 425           - 488
จําหนาย/ ตัดจําหนาย               - (108) (99)           - (207)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 76,336 26,542 18,693 24,225 145,796
  

คาเส่ือมราคาสะสม  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560           - 14,535 13,537 4,516 32,588

คาเส่ือมราคาสําหรับป           - 1,359 1,595 2,044 4,998
คาเส่ือมราคาสะสมสวนท่ี
จําหนาย/ ตัดจําหนาย 

 
          - (345) (80)

 
(687) (1,112)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560           - 15,549 15,052 5,873 36,474
คาเส่ือมราคาสําหรับป           - 1,308 1,357 2,319 4,984
คาเส่ือมราคาสะสมสวนท่ี
จําหนาย/ ตัดจําหนาย 

 
          - (60) (93)

 
- (153)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561           - 16,797 16,316 8,192 41,305
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     (หนวย : พันบาท)

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  อาคารและ เครื่องตกแตง    
 ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุง
ท่ีดิน 

สวนปรับปรุง
อาคาร 

ติดต้ังและ
อุปกรณ
สํานักงาน 

 
ยานพาหนะ รวม 

     

มูลคาสุทธิตามบัญชี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 76,336 11,038 3,315 18,352 109,041

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 76,336 9,745 2,377 16,033 104,491

คาเสื่อมราคาป 2560  
- คาใชจายในการบริหาร  4,998

คาเสื่อมราคาป 2561  
- คาใชจายในการบริหาร  4,984

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคา
แลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 27.70 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 17.63 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 46.13 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 18 และ 20 (31 ธันวาคม 
2560 : 46.22 ลานบาท) 

 
14. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทไดแกท่ีดินและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดใชในการดําเนินงานและยัง
มิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา 81.52 ลานบาท 
และ 52.23 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมี
ประสบการณและราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินมูลคา 14 ลานบาท เพ่ือค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในประเทศไทยแหงหนึ่ง ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 และ 20 
 

15. สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีท่ีดินท่ีไดรับโอนจากลูกหนี้เงินใหกูยืมรายหนึ่งเพ่ือชําระหนี้ จํานวน
เงิน 40.52 ลานบาท โดยมีขอตกลงใหสิทธิลูกหนี้ซื้อคืนดวยมูลคาตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน เปนเงิน 49.58 ลาน
บาท  ในระยะเวลา 3 ป ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 
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16. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ทุนชําระแลว (บาท) สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) วิธีราคาทุน 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 

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

 

17. ภาษีเงินได 
 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้  
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 
    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 54,881  46,218 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (245)  (151) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 54,636  46,067 
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การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 บันทึกใน  

 1 มกราคม 
2561 

งบกําไร 
ขาดทุน 

สวนของ   
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2561 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 30,789 9,445      -  40,234

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อื่น 2,919 1,044      -  3,963

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบรษัิทอื่น 3,532 (3,015)      -  517

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ 1,826 (256)      -  1,570 
จากคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  1,561 979      -  2,540 

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ 
ผลประโยชนพนกังาน 

จากคาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 
5,607 

(16) 
467 

(1) 

    
     - 
     - 

 
6,074 

(17) 
รวม 46,218 8,663      -  54,881

       

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี        

จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกับทางบัญชี (151) (94)      -  (245) 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 บันทึกใน  

 1 มกราคม 
2560 

งบกําไร 
ขาดทุน 

สวนของ   
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 25,359 5,430      -  30,789 

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อื่น 2,958 (39)      -  2,919 

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบรษัิทอื่น 3,532      -      -  3,532 

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ 
      -  

1,826
     -  1,826

จากคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  1,904 (343)      -  1,561 

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ 
ผลประโยชนพนกังาน 

จากคาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 
     3,402 

     1,050 

662 
(1,066) 

 
       1,543 

     - 

 
5,607 

(16) 
รวม 38,205 6,470 1,543  46,218

    

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     

จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกับทางบัญชี (141) (10)       -  (151) 
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คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 
    (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
    2561 2560 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน      

สําหรับปปจจุบัน    36,028  36,894 
       
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว       (8,569)  (6,460) 
       
รวมภาษีเงินได    27,459  30,434 

  

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561 2560 
 กอน 

ภาษีเงินได  
คาใชจายภาษี

เงินได  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได 

กอน 

ภาษีเงินได  

คาใชจาย
ภาษีเงินได  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย 

 
- - - 

 
7,716 

 
(1,543) 6,173

รวม - - - 7,716  (1,543) 6,173

 
การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561 2560  2561 2560

กําไรกอนภาษีเงินได 123,847  142,953 133,027  151,631 
อัตราภาษีรอยละ 20 20 20  20

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 24,769  28,591 26,605  30,326

จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจาย 

     ตามประมวลรัษฏากร  (609)  (393) (609) 

 

(393) 
จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม 230  501 230  501 

รายการปรับปรุงสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ี   
     รับรูในปกอน 1,233        - 1,233 

 

      - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีไมรับรู 1,836  1,735       -        - 
คาใชจายภาษีเงินได 27,459  30,434 27,459  30,434 
       

อัตราภาษีท่ีแทจริง (รอยละ)  20.63  20.07  20.63  20.07 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้   

 

 (หนวย : พันนบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2561  2560 2561 2560
     
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไมเกิน 5 ป 1,836 1,735    -    - 
        รวม 1,836 1,735    -    - 

 
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2561 2560 
     

เงินเบิกเกินบัญชี 19,597  3,933 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 20,000                      - 
รวม 39,597  3,933 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
 2561  2560 
   
วงเงินเบิกเกินบัญชี (หนวย : ลานบาท) 20  20 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR - 0.5  MOR - 0.5 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 18  18 
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน (หนวย : ลานบาท) 20  - 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับตั๋วสัญญาใชเงิน MLR - 1.25  - 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 0.40 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 
16.07 ลานบาท) 
 
วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน         
ขอ 13 และ 14 
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19. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561 2560 
        
เจาหนี้การคา 39,862  45,918  39,862  45,918 
โบนัสคางจาย 21,193  20,193  21,193  20,193 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 8,597  16,829  8,597  16,829 
ดอกเบ้ียคางจาย 10,695  10,403  10,695  10,403 
คาใชจายคางจาย 8,641  7,875  8,581  7,785 
เจาหนี้อ่ืน 14,679  13,581  14,679  13,581 

รวม 103,667 114,799  103,607  114,709 

 
20. เงินกูยืมระยะยาว 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561 2560 
    
เงินกูยืมระยะยาว 42,904  22,088 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (12,113)  (6,135) 

สุทธิ 30,791  15,953 

 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวในระหวางป มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   22,088 
บวก รับเงินกูยืม   30,000 
หัก   จายคืนเงินกู   (9,184) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  42,904 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2561 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพ่ือซื้อท่ีดินจํานวนรวม 40           
ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR - 0.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 0.61 ลานบาท 
ตอเดือน และวงเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจํานวนรวม 30 ลานบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ีย รอยละ MLR - 1.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 0.57 ลานบาท ตอเดือน เงินกูยืม
ดังกลาว  ค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท ตามหมายเหตุขอ 13 และ 14 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพ่ือซื้อท่ีดินจํานวนรวม 40           
ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR - 0.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 0.61 ลานบาท           
ตอเดือน เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท ตามหมายเหตุขอ 13 และ 14 

 
21. หุนกู 

31 ธันวาคม 2561     
    (หนวย : พันบาท) 
   วันท่ีครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันท่ีออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 

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

รวม   1,627,207 

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,468,354) 
หุนกู - สุทธิ  158,853 

 
 

31 ธันวาคม 2560    
   (หนวย : พันบาท) 
  วันท่ีครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันท่ีออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 

  (รอยละตอป) 
1 3 ป 1 วัน 19 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2562 4.30 169,906 
2 2 ป 1 วัน 29 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2561 4.50 199,910 
3 3 ป  24 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2562 5.00 699,000 
4 2 ป 1 เดือน 16 วัน 5 เมษายน 2560 21 พฤษภาคม 2562 5.10 198,637 
5 2 ป 1 เดือน  21 เมษายน 2560 21 พฤษภาคม 2562 5.10 397,250 

รวม  1,664,703 

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (199,910) 
หุนกู - สุทธิ 1,464,793 
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       รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้ 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,664,703  1,667,768
ออกจําหนายหุนกู 200,000  600,000
ไถถอนคืนระหวางป (240,000)  (600,000)
คาใชจายในการออกหุนกู (1,402)  (6,220)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 3,906  3,155
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,627,207  1,664,703
 
บริษัทออกหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลทั่วไปและ
สถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูคร้ังนี้ไปใชในการ
ชําระหนี้เดิม และหรือ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการ
ท่ัวไป  ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จายเงินปนผลและจํากัดในการกอภาระหน้ีสินใหมของ
บริษัท 

22. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลงมีดังนี้ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561 2560 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม    

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9,558 4,730 9,558  4,730

    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 16,741 10,714 16,741  10,714

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,738 2,589 1,738  2,589

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 593 721 593  721

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั
ที่รับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของผูถอืหุน       -  7,716 

 
      - 

 
7,716 

จายผลประโยชนพนักงาน (1,980) (171) (1,980)  (171)

รวม 26,650 26,299 26,650  26,299

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (10,230) (9,558) (10,230)  (9,558)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 16,420 16,741 16,420  16,741

   

ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนทั้งหมด 26,650 26,299 26,650  26,299



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                               
 

  -58- 

ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 
 
อัตราคิดลด รอยละ 3.11 ตอป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 6.82 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
เกษียณอายุ 60 ป 

 
การวิเคราะหความออนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไป
ไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน             
ท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

 
 (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
เพ่ิมขึ้น  

รอยละ 0.5 
ลดลง  

รอยละ 0.5 
อัตราคิดลด   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (574) 607 

   
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 714 (678) 
   
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (798) 847 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท)
 

   
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 
ภายใน 1 ป    10,230
ระหวาง 2 - 5 ป    8,278
ระหวาง 6 - 10 ป    16,057
ระหวาง 11 - 15 ป    4,504

รวม    39,069
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เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และจะมีผลใช
บังคับเมื่อพน 30 วันนับแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซี่งกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชย หากลูกจาง
ทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน หากกฎหมาย
ดังกลาวมีผลบังคับใช กลุมบริษัทจะรับรูประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานรวมถึงตนทุนบริการในอดีต
เพ่ิมขึ้นจํานวน 2.36  ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกลุมบริษัทเลือกบันทึกบัญชีเพ่ือ
รับรูผลกระทบดังกลาวในป 2562  

 
23. ทุนเรือนหุน 

  
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน 
โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 492 บาท จากเดิม 798,597,233 บาท เปน 798,596,741 บาท โดยการตัด
หุนสามัญจํานวน 984 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดังตอไปนี้ 

 
a. อนุมัติการปรับสิทธิครั้งท่ี 1 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทครั้งท่ี 2 (ML-W2) 

เนื่องจากบริษัทมีการจายหุนปนผล โดยราคาใชสิทธิจากเดิม 3.50 บาทตอหุน ปรับเปน 3.182 บาทตอหุน 
และอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ปรับเปน 1 
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.10 หุนสามัญ โดยเพ่ิมหุนสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือหุนสามัญอีกจํานวน 48,397,928 หุน ดังนั้นหุนสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญเพ่ิมขึ้นจากเดิม 483,979,280 หุนเปน 532,377,208 หุน 
 

b. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลและการปรับสิทธิครั้งท่ี 1 สําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทครั้งท่ี 2 (ML-W2) โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 72,598,856 บาท จากเดิม 725,998,378 บาท เปน 798,597,233 บาท โดยการออกหุนสามัญ
จํานวน 145,197,711 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลและการปรับสิทธิครั้ง
ท่ี 1 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทครั้งท่ี 2 (ML-W2) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไมมีการคํานวนกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทอาจ
ตองออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาการใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 
 

24. สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงิน
ปนผลไมได  
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25. สํารองตามกฎหมาย 
 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยาง
นอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได 

 
26.  เงินปนผลจาย 

 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผล          
การดําเนินงานประจําป 2560 สําหรับหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1,064,796,636 หุน อัตราการจายเงินปนผล 0.05 
บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 53.24 ลานบาท โดยบริษัทกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมือ่วันท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2559 สําหรับหุนสามัญโดยจายเปน 2 สวนดังนี้ 
 

1) จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 96,799,783 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาทใหแกผูถือหุน 
   เดิมของบริษัท ในอตัรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 48,399,892 บาท หรือคิดเปน 
   อัตรา การจายเงินปนผล 0.05 บาทตอหุน ในกรณีท่ีมีเศษหุนบริษัท จะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจาย 
   หุนปนผลในอัตรา 0.05 บาทตอหุน 
2)จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.01 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 9,679,978 บาท 

 
27. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 
บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติ      
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบ และจะจายให
พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2561 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุน
สํารอง    เล้ียงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.32 ลานบาท (2560 : 1.27 ลานบาท) 
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28. รายไดอ่ืน 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561 2560 
        
รายไดคาเบ้ียปรับ 19,796 15,789  19,796  15,789 
รายไดคาโอนทะเบียนรถ 13,808 13,899  13,808  13,899 
รายไดคานายหนาประกันภัย 17,755 22,004  17,755  22,004 
รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 8,495 14,863  8,495  14,863 
รายไดคาขนสงรถยึด 2,113 2,523  2,113  2,523 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา     - 77      -  77 
หนี้สูญรับคืน 7,024 6,595  7,024  6,595 
รายไดคาติดตามหนี้ 7,048 5,981  7,048  5,981 
อ่ืนๆ 13,688 21,244  13,868  21,694 

รวม 89,727 102,975 89,907  103,425 

  
29. คาใชจายตามลักษณะ 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561 2560 
   
เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนพนักงานอื่น 119,454 116,591  119,454  116,591 
คาตอบแทนผูบริหาร 18,515 16,660  18,515  16,660 
คานายหนา 48,547 47,571  48,547  47,571 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 76,571 62,430  76,571  62,430 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 4,712 5,441  4,712  5,441 
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพยรอการขาย  7,286 (4,830)  7,286  (4,830) 
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยรอการขาย 49,281     39,467  49,281      39,467 
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 3,906       3,155  3,906        3,155 
คาบริการวิชาชีพ 2,678 2,308  2,478  2,118 
คาซอมแซมรถยึด 2,997 3,305  2,997  3,305 
คาเบ้ียประกันภัย 12,931 23,275  12,931  23,275 
คาเส่ือมราคา 4,983 4,998  4,983  4,998 
คาสาธารณณูปโภค 7,548 7,358  7,548  7,358 
คาเชาอาคารสํานักงาน 3,073 3,131  3,073  3,131 
อ่ืนๆ 26,171 30,347  26,139  30,333 
รวม 388,653 361,207  388,421  361,003 
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30. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการหลักในสองสวนงาน คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและบริหารหนี้ดอยคุณภาพ แตรายไดจาก
สวนงานบริหารหนี้ดอยคุณภาพไมมีสาระสําคัญจึงยังไมไดเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน โดยมีสวน
งานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ดังนั้นรายได กําไร และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงิน            
จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
 
ลูกคารายใหญ  
บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเส่ียงเรื่องท่ีจะเสียลูกคารายใหญ 
 

31. เครื่องมือทางการเงิน 
 
การบริหารความเส่ียง 
เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด             
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู บริษัทมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และ
มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุม    
ความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของ
บริษัท ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงไม       
คาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีบันทึกไว
แลวในบัญชี 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืม
ระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
 
 (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม
 2561
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมม ี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป)
สินทรพัยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด           -        -            7.22 28.51 35.73 0.10 - 0.38
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธ ิ     1,064.79 1,873.52 - - 2,938.31 17.70
เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 208.68 25.77 - - 234.45 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช           - 0.11 - - 0.11 0.90 
     1,273.47 1,899.40  7.22 28.51 3,208.60  
   
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยมืระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงิน 

          -
 

-
 

39.60
 

-
 

39.60
 

MLR - 0.50,
      MLR -1.25

เงินกูยมืระยะส้ันจากบริษัทใหญ         78.00 - - - 78.00 5.50 - 5.75
เงินกูยมืระยะยาว 
 

          -
 

-
 

42.90
 

-
 

42.90
 

MLR - 0.50,
MLR - 1.50 

หุนกู     1,468.36 158.85 - - 1,627.21 4.30 - 5.25 
     1,546.36 158.85 82.50 - 1,787.71  
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 (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม
 2560
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมม ี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป)
สินทรพัยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -        - 18.14 24.77 42.91 0.10 - 0.40
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธ ิ 969.31 1,846.82              -           - 2,816.13 18.00
เงินใหกูยมืระยะสั้นแกบริษัทใหญ 25.50        -              -           - 25.50 5.50
เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 146.56 62.32              -           - 208.88 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช - 0.11              -           - 0.11 0.90 
 1,141.37 1,909.25 18.14 24.77 3,093.53  
หน้ีสินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชี         -        - 3.93           - 3.93 MLR - 0.50
เงินกูยมืระยะยาว         -        - 22.09           - 22.09 MLR - 0.50
หุนกู 199.91 1,464.79              -           - 1,664.70 4.30 - 5.10 
 199.91 1,464.79 26.02            - 1,690.72  
 
 (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2561
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมม ี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป)
สินทรพัยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 7.21 28.51 35.72 0.10 - 0.38
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธ ิ 1,064.79 1,873.52 - - 2,938.31 17.70
เงินใหกูยมืระยะสั้นแกบริษัทที่  
    เก่ียวของ 

155.17
 

-
 

-
 

-
 

155.17
 

5.50 - 5.75
 

เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 208.68 25.77 - - 234.45 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช - 0.11 - - 0.11 0.90 

 1,428.64 1,899.40 7.21 28.51 3,363.76  
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยมืระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงิน 

-
 

-
 

39.60
 

-
 

39.60
 

MLR - 0.50,
MLR - 1.25 

เงินกูยมืระยะส้ันจากบริษัทใหญ 78.00 - - - 78.00 5.50 - 5.75
เงินกูยมืระยะยาว 
 

-
 

-
 

42.90
 

-
 

42.90
 

MLR - 0.50,
MLR - 1.50 

หุนกู 1,468.36 158.85 - - 1,627.21 4.30 - 5.25 
 1,546.36 158.85 82.50 - 1,787.71  
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2560
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง

 1 ป 1 ถึง 5 ป 
ตามราคา
ตลาด 

อัตรา
ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

สินทรพัยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         -        - 18.09 24.77 42.86 0.10 - 0.40
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธ ิ 969.31 1,846.82              -           - 2,816.13 18.00
เงินใหกูยมืระยะสั้นแกบริษัทที่  
    เก่ียวของ 

180.67
 

       -
 

             -
 

          -
 

180.67 
 

5.10 - 5.50
 

เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 146.56 62.32              -          - 208.88 12.00 - 24.00
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการ
ใช         - 0.11               -            - 0.11 0.90 

 1,296.54 1,909.25 18.09 24.77 3,248.65  
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชี         -        - 3.93           - 3.93 MLR - 0.50
เงินกูยมืระยะยาว         -        - 22.09           - 22.09 MLR - 0.50
หุนกู 199.91 1,464.79              -           - 1,664.70 4.30 - 5.10 
 199.91 1,464.79 26.02            - 1,690.72  

          
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย         
มีอัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาดฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมลูคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

 
32. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม   
    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา       -  56           -  56 
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33. ภาระผูกพัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการ
จายคาเชาตามสัญญาดังกลาว ดังนี้ 
 

 (หนวย : ลานบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
จายชําระ  
ภายใน 1 ป 1.86 
2 - 5 ป 1.06 

รวม 2.92 
 

34. การปรับกระทบหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 
การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 กําหนดใหบริษัทตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทจัดประเภทการเปล่ียนแปลง
เปนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดและการเปล่ียนแปลงที่ไมใชกระแสเงินสดพรอมหมวดยอยเพิ่มเติม
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 
 
การเปล่ียนแปลงตอหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้  
 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ัน
จากธนาคาร 

 
 เงินกูยืม

ระยะส้ันจาก
บริษัทใหญ 

 
 
 

หุนกู 

  
 

เงินกูยืม   
ระยะยาว 

 
 
 

รวม 

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

    
รายการท่ีเกิดขึ้นจาก
กระแส 

เงินสด: 

   

การจายคืน  (141,521)  (52,000) (240,000) (9,184)  (442,705)
เงินสดรับ  177,185  130,000 200,000 30,000  537,185

คาใชจายในการออกหุนกู          -         - (1,402)         -  (1,402)
ตัดจําหนาย          -         - 3,906         -  3,906

31 ธันวาคม 2561  39,597  78,000  1,627,207  42,904  1,787,708
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  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ัน
จากธนาคาร 

 
 เงินกูยืม

ระยะส้ันจาก
บริษัทใหญ 

 
 
 

หุนกู 

  
 

เงินกูยืม   
ระยะยาว 

 
 
 

รวม 

           
1 มกราคม 2560          -         - 1,667,768 27,859  1,695,627

    
รายการท่ีเกิดขึ้นจาก

กระแสเงินสด: 
   

การจายคืน  (77,687) (19,500) (600,000) (5,771)  (702,958)
เงินสดรับ  81,620 19,500 600,000         -  701,120

คาใชจายในการออกหุนกู          -         - (6,220)         -  (6,220)
ตัดจําหนาย          -         - 3,155         -  3,155

31 ธันวาคม 2560  3,933         - 1,664,703 22,088  1,690,724

 
35. การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 
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. การจัดการ          

9. 

9.1 โครงสรางการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561

สวนตรวจสอบภายใน 
คุณสายชล หยกมณีรัตนากร 

สํานักงานเขต 2 
คุณระพล ชูวิชัยวงศ 
� ชุมพร 
� สุราษฎรธานี 

� กระบี่ 

� หาดใหญ 

สวนพัฒนาระบบงาน 
      คุณเพ็ชร  ชางคํา  

 

สํานักงานเขต 4 
คุณอํานาจ อุดมผล 

� นครปฐม 

� ระยอง 
� เพชรุบรี 

สํานักงานเขต 1 
คุณพรชัย ประสิทธิพ์ร  
� นครสวรรค 
� พิษณุโลก 
� เชียงใหม 
� เชียงราย 

ฝายสินเชื่อภูมิภาค 2 
คุณมานพ ศรีพิพัฒนกุล 

สํานักงานเขต 3 
คุณเสรี  มีพรม 
� นครราชสีมา 
� อุดรธานี 

� อุบลราชธานี 

� ขอนแกน 

� สุรินทร 

ฝายสินเชื่อภูมิภาค 1 
คุณสุวัตร  เขียวรัตน 

 สวนควบคุมและ
บริหารสินทรัพย 
คุณนนทวัช มากไมตรี 
สวนกฎหมายและ
บังคับคดี 
คุณธวัชขัย เชิงทอง 

สวนพิธีการสัญญา
    คุณจําเนียร ทิชัย 
 
 สวนบุคคลและธุรการ 
คุณปพิชญา  ทองเกิดพะเนา 
 

ฝายสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

คุณเพ็ชร  ชางคํา 

ฝายบัญชีและการเงิน 
คุณเริงธรรม จงจิตร 

ฝายปฏิบัติการ 
คุณจําเนียร ทิชัย 

 

ฝายควบคุมและบริหารสินเชื่อ 
คุณกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล 

ฝายสินเชื่อและการตลาด 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 

 

กรรมการผูจัดการ 
คุณธีรวัฒน  เกียรติสมภพ 

สํานักกรรมการผูจัดการ 
คุณสิริวรรณ สุวัฒนวนิช 

ประธานกรรมการบริหาร 
คุณวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล 

สวนสนิเชือ่และการตลาด 
สํานางานใหญ 
  คุณวิศรุต พูลเพิ่มยศ 
สวนสนิเชือ่เงินกูและเชาซือ้ลกูคา
รายใหญ 
คุณนนทธวัช มากไมตรี 
สวนบริหารหนี้ สํานักงานใหญ 
คุณนนทวัช มากไมตรี 
 

  สวนบัญชี 
      คุณจําเนียร ทิชัย 
 สวนการเงิน 
      คุณนรญา จิตติธาดา 
 
 

 

กรรมการบริหาร 
คุณสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 รายช่ือผูถือหุนของบริษัท 10 ลําดับแรก ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 

ลําดับ รายชื่อ 
จํานวนหุนท่ีถือ 

 (หุน) 
สัดสวนการถือหุน 

1 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 500,214,000 46.98 
2 นายสุวัฒนชัย ปญญาจิรวุฒิ 52,483,870 4.93 
3 นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล 43,198,364 4.06 
4 นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 29,220,627 2.74 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 18,122,550 1.70 
6 นายวิรัญ ใจยินดี 15,825,555 1.49 
7 นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล 14,044,681 1.32 
8 นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร 12,691,296 1.19 
9 นายนิพนธ ณัฐวุฒิ 12,582,455 1.18 
10 นายสมพงษ มหิธิธรรมธร 11,000,000 1.03 

 รวม 709,383,398 66.62 

หมายเหตุ : มูลคาท่ีตราไว  0.50 บาท/หุน 

  โครงสรางการบริหารและการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร และผูบริหารโดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีรายช่ือและอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย  

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการ 
4. นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 
5. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 
6. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 
7. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

                   โดยมี นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการท้ังสิ้นจํานวน 9 ทาน โดยเปนกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนใหญจํานวน 5 

ทาน ไดแก นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ,  นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร, นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย,นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล และ 
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล และเปนกรรมการตรวจสอบ 3 ทานไดแก พลตํารวจโทฉลอง สนใจ,  นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล, 
นางสาวพินณภา งานสุจริต 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย  นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล หรือนายสมศักด์ิ   ศักด์ิสุธาพร หรือ 
หรือนางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย หรือนายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล หรือนายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล สองในหาคนลงลายมือช่ือ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การ
บริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ และจัดใหบริษัท มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ รวมท้ังกํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตาม
นโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้งหามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวน
หรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท    

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงใหเปนกรรมการบริหารเพ่ือ
ดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพัน
บริษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่องตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ี จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน  

1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ทั้งน้ีกําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิอนุมัติการทํารายการในเรื่อง
น้ัน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได 

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

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 

5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทรวมทั้งใหความเห็นในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีรายงานดังกลาวควรประกอบดวย
ขอมูลดังตอไปน้ี 

� ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

� ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

� เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง 

� ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

� รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 2 ทาน ประกอบดวย 

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

        โดยมี นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีการมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหารใหเปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท มีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัท ในกิจการตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

1) มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ 

2) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ 
ยานพาหนะ และ การอนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ทั้งน้ีวงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 50 ลานบาท 

3) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

4) อํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการใหหลักประกัน 
การคํ้าประกันเงินกูหรือสินเช่ือหรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 50 
ลานบาท  

5) กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท  

6) มีอํานาจแตงต้ัง ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงที่ไมสูงกวากรรมการผูจัดการ   
7) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

8) เสนอแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน เสนองบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปและงบประมาณรายจาย
ประจําปเพ่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดย
สอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว 

9) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี อํานาจของคณะกรรมการบริหารไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง
กับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว 
จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับ
ของบริษัท หรอืกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
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ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูบริหารจํานวน  7  ทาน ประกอบดวยรายช่ือดังตอไปน้ี 
 
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ 
2. นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล  ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 2  
3. นายสุวัตร  เขียวรัตน  ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 1 
4. นายกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล ผูจัดการฝายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 
5. นายเริงธรรม จงจิตร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
6. 
7 

นายเพ็ชร ชางคํา  
นายโสภณ กรรณโอภาส 

ผูจัดการฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ผูจัดการฝายสินเช่ือและการตลาด 

   

 
อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

 ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจ ดําเนินการเปนผูบริหารงานจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท และสามารถอนุมัติรายการท่ีเปนธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา  ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมือ 
อุปกรณ เครื่องใช การอนุมัติคาใชจาย  และการวาจางที่ปรึกษาดานตางๆ เปนตน ที่มีมูลคาสําหรับแตละรายการที่ไมเกิน 20 
ลานบาทได และอนุมัติการขายเชาซื้อในวงเงินแตละรายการไมเกิน 1 ลานบาท แตไมรวมถึงรายการที่เปนการอนุมัติการกูยืม
หรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการลงทุน เชน การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย
ถาวร   ซึ่งการเขาทํารายการดังกลาวจะตองทําการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจน
ใหอํานาจกรรมการผูจัดการในการมอบหมายใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทน
กรรมการผูจัดการในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ   

 ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทและไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่ไดรับการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือ
บริษัทยอย  
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการของ
บริษัท อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ ความรู ความสามารถและตองมีคุณสมบัติตาม
เกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ผูที่เก่ียวของ ซึ่งจะถูก
จัดทําโดยที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูเสนอรายช่ือของผูที่จะเปนกรรมการและทําการคัดเลือกตามขอบังคับบริษัทโดยใชเสียง
ขางมาก และไมใชแบบ Cumulative Voting และมีวิธีการดังตอไปน้ี 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 
2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคลไป  
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ก.คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
กรรมการ 

   คาตอบแทนกรรมการ ป 2561    
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง บําเหน็จกรรมการ คาเบี้ยประชุม 

1 นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 200,000.00 20,000.00 

2 นายสมศักด์ิ ศักด์ิสุธาพร กรรมการ  100,000.00 20,000.00 

3 นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการ 100,000.00 20,000.00 
4 นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 100,000.00 20,000.00 
5 นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 100,000.00 20,000.00 
6 นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 100,000.00 20,000.00 
7 พลตํารวจโทฉลอง สนใจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000.00 20,000.00
8 นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 20,000.00 
9 นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 20,000.00 
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ผูบริหาร 
คาตอบแทน 

(บาท) 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จํานวน (คน) 6 7 9 
- เงินเดือน 9,324,939 12,303,949 13,787,662 
- โบนัส 4,274,892 4,593,831 5,747,594 
- อื่นๆ ไดแก คาเบี้ยประชุม  คาพาหนะ และคาโทรศัพท 587,507 505,858 752,165 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 175,522 229,785 274,551 
รวม 14,362,860 17,633,423 20,561,972 

 
ข.คาตอบแทนอื่น 

กรรมการ 

- ไมมี- 

ผูบริหาร 
   - ไมมี-  
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล ประธานกรรมการ
และประธาน

กรรมการบริหาร 
 

60 ปริญญาตรี 
สาขาพัฒนาชุมชน 
สถาบันราชภัฎ นครปฐม 
 

นองชาย 
นางสาวทิพวรรณ 
เอี้ยวศิวิกูล 
พี่ชาย 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล  
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิูล 

0.53 ม.ค.61 – ปจจุบัน 
 
เม.ย.60 – ปจจุบัน 
ก.ค.58 – ปจจุบัน 
พ.ย.58 – ปจจุบัน 
ก.ย.58 – ปจจุบัน 
2558 - ปจจุบัน 
2557- ปจจุบัน 
พ.ย.56 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
 
2556 – ปจจุบัน 
 
2555 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน  
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน  
2552 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน  

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

บจ.ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป (เดิมชื่อ บจ. 
เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท) 
บจ.รักษาความปลอดภัย ไมดา 
บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา 
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล 
บจ.ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด) 
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
 
บจ. ไมดา เอเจนซี่ แอนด  ดีเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา (ลาว)เชาสินเชื่อ 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ.ไมดา แอด  
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน 
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้ 
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2. นายสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 
 
 
 
 

กรรมการบริหาร 65 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สายวิทย สีตบุตรบํารุง 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
50/2006 

 - พ.ย.58 – ปจจุบัน 
ก.ค.58 – ปจจุบัน 
2547 – ปจจุบัน 
2547 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 

3. นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษ
ไพฑูรย 

กรรมการและ
เลขานุการบริษัท 

50 ปริญญาโท 
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการ
สอบบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
16/2004,143/2017 

 - ธ.ค.61 -ปจจุบัน 
 
พ.ย.58 – ปจจุบัน 
ก.ย.58 -ปจจุบัน 
ก.ค.58 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2558 –  ปจจุบัน 
พ.ย.56 –ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 - 2560 
2555 - 2560 
2555 – 2560 
2555 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2548 – ปจจุบัน 
2547- ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ.ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป (เดิมชื่อ บจ. 
เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท) 
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล 
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา แอด 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น 
บมจ. อีสเทอรน พาวเวอร กรุป 
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 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 54 ประกาศนียบัตร 
- วิชาชีพ สาขาการบัญชี 
 พณิชยการพระเชตุพน 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
16/2004 

นองชาย 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิุล 
นางสาวทิพวรรณ 
เอี้ยวศิวิกูล 

- ม.ค.61 – ปจจุบัน 
 
พ.ย.58 – ปจจุบัน 
พ.ค. 58 – ปจจุบัน 
2557  - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจัดการ 

บจ.ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป (เดิมชื่อ บจ. 
เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท) 
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.เอ็มดี อะรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ. เดอะ รีทรีท หัวหิน 
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส 
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท 

5. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบริการธุรกิจและ
การตลาด  
ทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
 
 

นองชาย 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นางสาวทิพวรรณ 
เอี้ยวศิวิกูล 
พี่ชาย 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล 

- เม.ย.60 - ปจจุบัน 
พ.ย. 58 - ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2558- ปจจุบัน 
2558- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. รักษาความปลอดภัย ไมดา 
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.ภูเก็ตเบียร(ไทยแลนด) 
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล 
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส 
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้ 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2556 - ปจจุบัน 
 
2555 - ปจจุบัน 
2547- ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการ 

บจ. ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ 
 คอรเปอเรชั่น 
บจ.ไมดา แอด 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 

5. นางสาวทิพวรรณ 
 เอี้ยวศิวิกูล 

 
 

กรรมการ 61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี
นครปฐม 
 
 
 
 
 
 

พี่สาว 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล 
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิูล 

2.74 ธ.ค.61 – ปจจุบัน 
 
เม.ย.60 - ปจจุบัน 
2559-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2557-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2548-ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจัดการฝายตรวจสอบ 
 

บจ.ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป (เดิมชื่อ บจ. 
เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท) 
บจ. รักษาความปลอดภัย ไมดา 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล  
บจ.ภูเก็ต เบียร(ไทยแลนด) 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น 
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ.ไมดา แอด 
บจ.ไมดาพร็อพเพอรตี้ 
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         

  -80- 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

7. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ 61 ปริญญาโท 
EX-MBA มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 
ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประกาศนียบัตร 
อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
16/2004  

 
 

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

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
 

8. พลตํารวจโทฉลอง  สนใจ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

70 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 

- 
 
 
 

ธ.ค. 58- ปจจุบัน 
 
2554 - 2557 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงมหาดไทย 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 

9. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

49 ปริญญาโท  
บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

 - พ.ค. 58 –ปจจุบัน 
 
2551 -2556 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและ กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ.กรีน รีซอรสเซส  (เดิมชื่อ 
 บมจ.ไมดา เมดดาลิสท  
 เอ็นเธอรเทนเมนท) 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล 
 
 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

51 ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - 
 

2560 – ปจจุบัน 
 
2560 - ปจจุบัน 
 
 
2557 – 2559 
2554 – ปจจุบัน 
 
2552 - 2558 
2549 – ปจจุบัน 
 
2535 - ปจจุบัน 
 

กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน,กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

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

11.นายกิตติวัชร  
ไตรเวทยวรกุล 

ผูจัดการฝายควบคุม
และบริหารสินเชื่อ 
 

54 ปริญญาตรี 
นิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 - 2560 – ปจจุบัน 
 
2559 
2558 
2557  
2555  - 2556 

ผูจัดการฝายควบคุมและ
บริหารสินเชื่อ 
ผูจัดการฝายสินเชื่อภูมิภาค 2 
ผูจัดการฝายสินเชื่อภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายสินเชื่อภูมิภาค 2 
ผูจัดการฝายสินเชื่อภูมิภาค 1 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

12.นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล ผูจัดการฝายสินเชื่อ 
ภูมิภาค 2 

67 ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2560 - ปจจุบัน 
2559 
2558 
2557  
ธ.ค.51 - 2556 

ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 2 
ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 2 
ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 2 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 

13. นายสุวัตร เขียวรัตน ผูจัดการฝายสินเชื่อ 
ภูมิภาค 1 
 

56 ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2560 - ปจจุบัน 
2555- 2559 
 
 

ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายควบคุมและ
บริหารสินเชื่อ 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 

14. นายเริงธรรม จงจิตร ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน 

36 ปริญญาโท 
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร
หาดใหญ 
 

 - พ.ย.61- ปจจุบัน 
 
ม.ค.56 – 2561 
 
 
ต.ค.53 -ม.ค.56 
เม.ย.48 -ก.ย.53 

ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 
ตัวแทนเจาของและ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 
ผูอํานวยการฝายการเงิน 
ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
 
กระบี่ โบท ลากูน กรุป 
 
 
ดีวานา กรุป ภูเก็ต 
บจ. สํานักงาน เอินสท แอนด  ยัง 

15. นายเพ็ชร ชางคาํ ผูจัดการฝายอาวุโส
ฝายสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

52 ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2553 – ปจจุบัน 
 
 
 

ผูจัดการฝายอาวุโส ฝาย
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
 
 
 

 *** สัดสวนการถือหุนคํานวณจากทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่  4/2561 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุม คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
การซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 ดาน คือ 
องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  มีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือ ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวขางตน    อยางเพียงพอแลว  

สําหรับการควบคุมภายในหัวขออื่นของระบบควบคุมภายใน ในทางปฏิบัติบริษัทมีระบบการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือที่
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยเจาหนาที่สินเช่ือ เจาหนาที่ตรวจสอบเครดิต และเจาหนาที่แผนกบัญชีลูกหน้ี จะมีการ
ปฏิบัติงานที่เปนอิสระตอกัน และสามารถตรวจสอบได โดยขึ้นตรงตอผูบังคับบัญชาของแตละฝาย อีกทั้งฝายควบคุมภายใน
มีการดําเนินการสุมตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของขอมูลลูกคา  และคอยกํากับดูแลและติดตามการปลอยสินเช่ือ
อยางระมัดระวัง เพ่ือใหการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาปจจุบันบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทวาสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหาร
นําไปใชโดยไมชอบหรือโดยไมมีอํานาจได 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรักษาความลับของบริษัท โดยหามนําขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือเพ่ือประโยชนแกบุคคลอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม  และไมวาจะ
ไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม   นอกจากน้ีกรรมการและผูบริหารที่ไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัทตองไมใชประโยชน
จากขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณะ รวมท้ังไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจในภาระหนาที่ในการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยในบริษัท ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของ ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ทั้งน้ีบริษัทไดกําหนดโทษสําหรับผูแสวงหาผลประโยชน
จากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช  หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตาม
ควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปน
พนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนที่ เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งน้ีบริษัทไดกําหนดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังตอไปน้ี 

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

2. สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 
ในป 2546 บริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํากัด มีการประชุมผูถือหุนโดยไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนดและไดมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง
ครบถวน  พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม หลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย  บริษัทมีนโยบายในการเพ่ิมทางเลือกใหแกผูถือหุนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดย
สามารถมอบอํานาจใหกับกรรมการอิสระได นอกจากน้ีบริษัทยังไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลที่สําคัญแกผูถือหุน
อยางสม่ําเสมอและทั่วถึง 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งประกอบดวย พนักงาน  ผูบริหาร ลูกคา เจาหน้ี  คูแขง  รวมถึง
สังคม  เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆที่เก่ียวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี  

4. ภาวะผูนําวิสัยทัศน 
คณะกรรมการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว รวมทั้งจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นอกจากน้ียังกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และประเภทรายการรวมทั้งวงเงินที่สามารถอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจัดการ  

5.         ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและระมัดระวังไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน เชน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีกรณีใดที่กรรมการทานใดเขาขายที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
กรรมการทานน้ันจะงดออกเสียงลงคะแนน และจะบันทึกรายช่ือกรรมการที่งดออกเสียงลงคะแนน พรอมเหตุผลที่งด
ออกเสียงไวในมติที่ประชุมกรรมการในเร่ืองน้ันๆดวย และเพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัท
กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน บริษัทไดกําหนดใหการทํารายการดังกลาวตองผานการพิจารณาอยางถ่ีถวนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหากจําเปนก็ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน รวมท้ังจะตองปฏิบัติตาม
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หลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และจะตองเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวใน
รายงานประจําป และแบบ 56-1  

6.  จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเปนหลักสําคัญและเพ่ือใหพนักงานทุกคนไดตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาว บริษัทจึงไดจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรแกกรรมการและพนักงาน  เพ่ือใชเปน
แนวทางปฏิบัติ  ซึ่งครอบคลุมหัวขอตางๆที่สําคัญ เชน ความซื่อสัตย คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการ
ปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ รวมทั้งยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย 

7. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

รายช่ือ เปนผูบริหาร ไมเปนผูบริหาร กก.ที่เปนอิสระ กก.ตรวจสอบ 
1. นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล  - - -
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร  - - -
3. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย -  - -
4. นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล -   
5. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล -  - -
6. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล -  - -
7. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ -   
8. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล -   
9. นางสาวพิณนภา งานสุจริต -   

รวม 2 7 3 3

� กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน  2 ทาน   

� กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 7 ทาน  คิดเปน 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 

� กรรมการท่ีเปนอิสระ 3 ทาน โดยเปนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 

8. การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปน 2 ตําแหนง และไมไดเปนบุคคลเดียวกัน โดยแยก
อํานาจหนาที่ระหวางกันไวอยางชัดเจน  และไมมีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจไมจํากัด  นอกจากน้ีโครงสรางของ
คณะกรรมการบริษัทยังประกอบดวยกรรมการตรวจสอบเปนจํานวน 3 ทานเพ่ือใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน  

9. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนรวมไมเกิน 2 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหาร ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะชักนํา
และรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทได 
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10. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยการ
ประชุมในแตละครั้ง บริษัทไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
รายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน และไดมีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้ง  เพ่ือใหคณะกรรมการและผูที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบได ทั้งน้ีในป 2561 คณะกรรมการมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 

11. คณะอนุกรรมการ 

บริษัทมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ ดังน้ี 

� คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารไดรับการแตงต้ังเมื่อ 3 มกราคม 2549 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  2 ป  ประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน  

� คณะกรรมตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงต้ังเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน  

� คณะกรรมการจัดสรร 

อยางไรก็ตามบริษัทยังไมมีกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาเบื้องตนที่เหมาะสม  โดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ังผลประกอบการของบริษัทประกอบการ
พิจารณากําหนด 

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายใน
ซึ่งรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุม
ภายใน และตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และกลไกหลักที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของฝาย
ปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยางชัดเจน  มีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกัน
เพ่ือใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากน้ีบริษัทไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผู
ตรวจสอบบัญชีเพ่ือใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 

13. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงิน
ดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติแตงต้ัง
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คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ
รายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน 

14. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

บริษัทมีนโยบายการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันการณใหผูถือหุนและผูที่
เก่ียวของไดรับทราบอยางทั่วถึง    โดยภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  บริษัทมีนโยบายที่จะจัด
ใหมีเจาหนาที่ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนในการสอบถามขอมูลตางๆที่ครบถวน  
ถูกตอง และทันเวลา 
 

15.     ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ใหเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการ

ดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดใหความสําคัญกับ CSR ทั้ง
ภายในองคกรและตอยอดไปภายนอกองคกร โดยเริ่มต้ังแตการปลูกฝงวัฒนธรรมภายในองคกรใหบุคคลากรของบริษัทมี
ความตระหนักถึงการสรางคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางมูลคาในกิจการใหเติบโตอยางยั่งยืน บริษัท
ไดนําแนวคิดในการบริหารอยางยั่งยืนปรับเขามาเปนสวนหน่ึงในกระบวนการทํางานของบริษัทเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยาง
ตอเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

   15.1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
  บริษัทประกอบกิจการดวยความสามารถทางธุรกิจ ปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและมีคุณธรรมดวยความซื่อสัตย โดยยึด

มั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีนโยบาย
กําหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม    ดังน้ี บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ
เพ่ือสรางความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุดใหกับผูถือหุนและนักลงทุน และมีนโยบายสนับสนุนใหสิทธิกับผูถือหุนและ
นักลงทุนอยางเทาเทียมกันในการรับรูขอมูลขาวสารของบริษัทอยางโปรงใสและเช่ือถือได 

- บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงความรูและ
ผลประโยชนของพนักงานเพ่ือปฏิบัติตอบุคลากรอยางเปนธรรม 

- บริษัทใหความสําคัญตอการใหบริการอยางมีคุณภาพใหกับลูกคาทั้งกอนและหลังขาย 
- บริษัทประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทําลายช่ือเสียงของคูแขง 

โดยบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขง และเปดเผยไวใหเปนที่ทราบในจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท 

15.2 การตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน 

 ผูบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญของตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน โดยสนับสนุนใหมีการกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปช่ันที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหบุคคลากรทุกระดับของบริษัทปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจนสําหรับผูละเมิด เพ่ือลดการเกิดทุจริต เพ่ือสรางความโปรงใส สราง
จติสํานึกในการประพฤติชอบ    ใหยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรุปเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

15.2.1 ไมมีพฤติกรรมการใด ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน  
 15.2.2 ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพ่ือความโปรงใส 
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 15.2.3 ไมกระทําการอันใดที่เก่ียวของกับการเมืองภายในบริษัท ฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัทเพ่ือดําเนินการ
ดังกลาว สนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงไมมีแนวทางในการชวยเหลือทางการเมืองไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
 15.2.4 พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมการเขาขายการทุจริตคอรรัปช่ัน การ
กระทําผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัทฯ พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจรงิตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซกัถามใหปรึกษากับ
ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายน้ี 
 15.2.5 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารและเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับ
พนักงานในองคกร และผูที่เก่ียวของเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน  
 15.2.6 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรร
หา การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผู
บังคับบัญขาทุกระดับสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงาน  
 15.2.7 บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลดความ
เสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ทั้งยังเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทํามิชอบและการทุจริตใหนอยลง 
เชน การแบงแยกหนาที่การทํางานระหวางพนักงานอนุมัติสั่งจายและพนักงานจายเช็คไดมีการแยกออกจากกัน นอกจากน้ี ยัง
ตองจัดใหมีกระบวนการติดตาม เพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบถึงสาเหตุของขอบกพรองหรือสถานการณที่ไมชอบมาพากลได
ทันทวงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงปองกันไดอยางเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกลาว 
ฝายตรวจสอบภายในจะเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของกระบวนการ 
 15.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 บริษัทมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชนเปนลายลักษณอักษร และปฏิบัติตอพนักงานผูมีสวนเก่ียวของ ชุมชน และสังคม
รอบขาง ดวยความเคารพในคุณคาของมนุษยโดยคํานึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่เทาเทียมกันทั้งศักด์ิศรีและสิทธิ 
ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริษัทไมสนับสนุนกิจการที่
กระทําการใดๆอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดี ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
 15.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  
  เน่ืองจากพนักงานเปนผูมีสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจใหมีความเติบโตอยางมั่นคงยั่งยืน บริษัทจึงมีการดูแล และ
ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม พนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม ตามศักยภาพ การจายคาจาง  การทํางานคาลวงเวลา 
สมเหตุสมผล มีวันพักผอนประจําสัปดาห และวันลาพักผอนประจําป ตลอดจน   การลาคลอด เพ่ือใหพนักงานสามารถทาํงาน
ไดเต็มศักยภาพ และแบงเวลาใหแกครอบครัวไดดวย  บริษัทใหความอิสระในการแสดงความคิดเห็น จัดใหมีชองทางการ
สื่อสาร เพ่ือรับความคิดเห็น หรือขอรองเรียน รองทุกข ของพนักงาน  จัดใหมีการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งสนับสนุนเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่เปนบวก เชน มีการจัดบอรดเพ่ือเผยแพรความสาระนารูในเรื่องตางๆ
ทั้งที่เก่ียวของกับธุรกิจและไมเก่ียวของกับธุรกิจ จัดใหมีการประชุมตอนเชาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณในการดําเนินงาน 
หรือปญหาที่เกิดขึ้นและหารือแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมรวมกัน สนับสนุนใหพนักงานที่มีความรูความสามารถเปน
วิทยากรในการอบรมภายในบริษัทเพ่ือใหพนักงานเกิดการพัฒนาทักษะตนเองใหมีความเช่ียวชาญมากย่ิงขึ้น เกิดการถายทอด
ความรูระหวางพนักงานดวยกันเอง ทําใหองคการมีพนักงานที่มีความรู และความเช่ียวชาญในงานดานตาง ๆ คงอยูกับ
องคการตอไป เปนตน 
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  15.5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  
 บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคา  ไดแก ในการใหสินเช่ือและบริการหลังการขาย บริษัทเอาใจใสใหบริการที่ดี มุงให
ลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด บริการลูกคาดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รักษาความลับของลูกคา 
ไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนตนเอง หรือ ผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ โดยมีการกําหนดราคารถอยางสมเหตุสมผล ให
ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของรถที่เปนจริง และครบถวนแกผูซื้ออยางเพียงพอเพ่ือประกอบกิจการตัดสินใจของผู
ซื้อ 
  15.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  
 บริษัทปลูกฝงใหพนักงานคํานึงถึงการใชอุปกรณสํานักงาน ทรัพยากรนํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ 
กระดาษเอกสาร อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  ปรับปรุงการแตงกาย หรือเครื่องแบบพนักงาน ใหเหมาะสมกับ
ภาวะโลกรอน     ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญตอกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งพนักงานของบริษัทได
มีสวนรวมรณรงคในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยบริษัทไดจัดทําโครงการและการจัดกิจกรรมดังน้ี 
              โครงการประหยัดวันละนิดจิตแจมใส  
              บริษัทไดปลูกฝงพฤติกรรมของพนักงานในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรทุกอยาง เชน นโยบายปดไฟและ
เครื่องปรับอากาศทุกพักเที่ยงและเมื่อเลิกใชงาน กําหนดปริมาณการเบิกใชกระดาษและสนับสนุนมีการนํากระดาษใชแลวมา
ใชซ้ํา แจกกระเปาผาใหแกพนักงานเพื่อสนับสนุนการเลิกใชถุงพลาสติก จํากัดที่จอดรถเพ่ือใหพนักงานลดการขับรถสวนตัว
เปนการประหยัดพลังงานทางออม เปนตน นอกจากการปลูกฝงพนักงานแลวในรูปของบริษัทเองก็มีการประหยัดพลังงาน 
เชน บริษัทใชหลอดไฟประหยัดไฟ  เปนตน   
 15.7 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  บริษัทรวมดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางสรรคชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่บริษัทดําเนินการเอง และรวมมือกับรัฐและชุมชน ตอบสนองอยางรวดเร็ว 
และอยางมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่
ภาครัฐ และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่รวมสรางสรรคสังคมอยูเสมอ ใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคม สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และการมีสุขภาพที่ดี ทั้งน้ีบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของคุณภาพของเด็กและเยาวชนของประเทศ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯได
เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาใหแกเยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการที่เยาวชน
เติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพน้ัน จะสงผลใหประเทศไทยจะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงดวย ซึ่งในป 2561 
บริษัทไดนําอุปกรณการศึกษา ไปมอบใหกับโรงเรียนบานลําพยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 15.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสีย 
 การประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตของบริษัท มีความเก่ียวของกับการพัฒนาสังคม โดยมีสวนสงเสริมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมโดยการสนับสนุนการเงินใหประชากรมีโอกาสไดซื้อรถ ดวยความสามารถใน
การผอนชําระของตน  เพ่ือความสะดวกสบาย เพ่ือการประกอบอาชีพ   และยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทไดทบทวน
กระบวนการทํางาน และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันภัยรถยนตซึ่งเปนคูคา  
สนับสนุนใหลูกคา ที่เชาซื้อรถยนตทุกคันทําประกันภัยรถ เพ่ือคุมครองรถ ซึ่งจะไดรับการซอมแซมหรือเงินทดแทนเมื่อรถ
เกิดอุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนคูคา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถทุกราย ทําประกันชีวิต เพ่ือเปน
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การคุมครองสินเช่ือรถยนต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระหน้ีเชาซื้อที่เหลือทั้งหมดแทนลูกคา เมื่อลูกคาเกิด
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  บริษัทรวมทํางานกับธนาคาร ลดการใชเช็คโดยใชวิธีโอนเงินทางอีเล็กทรอนิกส ซึ่งกระบวนการ
ทํางานเหลาน้ี ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปนนวัตกรรมที่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการท่ีมีคุณคาตอสังคม และเพ่ิมมูลคาใหกับบริษัท 
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รายการระหวางกัน 

 

สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในป 2559  ป 2560 และป 2561 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2559 2560 2561 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.61 

1. .บมจ.ไมดา   แอสเซ็ท 
 
 

เปนผูถือหุนใหญของบริษัท 
มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน* 

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

 
 
 
ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงเปน
ราคาตลาด 
 
 
 
 
อัตรา 0.25% ตอป 
 
ดอกเบี้ยรอยละ 5.50-5.75  ตอป 
ดอกเบี้ยเปนราคาตลาด 
ดอกเบี้ย MLR+0.25 ตอป 
ดอกเบี้ยเปนราคาตลาด 

 
 
 

1,219,902 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

1,815,013 

 
 
 

1,122,114 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

25,500,000 
342,318 

 
 
 

1,197,580 
 
 
 
 
 
- 
 

78,000,000 
3,019,866 

- 
- 

 
 
 

93,856 
 
 
 
 
 
- 
 

78,000,000 
3,019,866 

- 
- 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2559 2560 2561 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.61 

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

 คาที่พักและคาอาหาร ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 12,523 52,523 80,953 1,500 

3.บจ.ไมดา แอด -มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 
 
 
 
 
 
    

 คาโฆษณา ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 320,000 160,000 - - 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2559 2560 2561 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.61 

4.บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน  
 

มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 
 
 
 

คาที่พัก ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 36,830 202,206 - - 

5.บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา -เปนบริษัทยอย 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ถือหุน
99.99 

1.เงินกูยืมระยะสั้น 
2. ดอกเบี้ยจาย 
3.ดอกเบี้ยรับ 
4.คาธรรมเนียม 
5.คาที่ปรึกษา 
6.คาเชาอาคาร 
 
 

ดอกเบี้ยรอยละ 5.50-5.75  ตอป 
ดอกเบี้ยรอยละ 5.50.-5.75 ตอป 
ดอกเบี้ยรอยละ 5.20  ตอป 
ราคาที่เกิดขึ้นเปนราคาตลาด 
ราคาตามสัญญา 
ราคาตามสัญญา 
 
 
 
 

155,000,000 
6,872,175 
101,574 

- 
120,000 
60,000 

155,170,000 
8,023,828 

- 
3,110 

120,000 
60,000 

155,390,000 
8,768,125 

- 
- 

120,000 
60,000 

155,390,000 
23,427,145 

- 
- 

420,000 
210,000 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2559 2560 2561 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.61 

6. บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน 
(ประเทศไทย) 

มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 

1.รายไดคาบริการ ราคาตามสัญญา 200,0000 200,0000 - - 

7.บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 

คาที่พัก ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด - - 6,729 - 

 
 
 
 
หมายเหตุ:*บริษทัมีกรรมการรวมกันกับ บมจ. ไมดา แอสเซ็ท จํานวน 5 ทาน คือ (1) นายวิสูตร  เอี้ยวศวิิกูล (2) นายสมศกัดิ์  ศักดิ์สุธาพร (3)  นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑรูย
 (4) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวกิูล (5) นายเอกชัย เอี้ยวศิวกิลู โดย 2 ทานแรกเปนผูบริหารรวมกันดวย 
***ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 
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2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นน้ันเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยเง่ือนไขตางๆ ของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นจะถูก
กําหนดใหเปนไปตามเง่ือนไขปกติธุรกิจทั่วไป และราคาท่ีเปนธรรมตามราคาตลาดเปนหลัก ไมมีเง่ือนไขพิเศษระหวางบริษัท และ
ผูที่เก่ียวของ การกําหนดราคาอัตราคาธรรมเนียม เปนการกําหนดตามราคาที่สอดคลองกับอัตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดกับ
การทํารายการกับบุคลลอื่นที่ไมมีความเก่ียวของกัน และบริษัทคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก 

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 การอนุมัติรายการระหวางกันที่ผานมาของบริษัทไดมีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งขณะน้ันบริษัทยังไมมี
ขอกําหนดเก่ียวกับการทํารายการระหวางกัน เน่ืองจากบริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํากัด อยางไรก็ตามการพิจารณาเขาทํารายการ ได
มีการคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

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

 อยางไรก็ตามการทํารายการดังกลาวในอนาคตขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปนของบริษัท  ซึ่งการรับและจาย
คาตอบแทนระหวางกันจะตองเปนไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเปนผูใหความเห็นตอ
รายการดังกลาว 

4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

ลักษณะของรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเน่ืองในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท 
จํากัด (มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซื้อรถยนตกับทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
ไดในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งน้ีบริษัทจะใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย  

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท
หรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มสีวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความ
เหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งน้ี บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท 
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ขอมูลท่ัวไป 
 

ชื่อบริษัท :          บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :          การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ                                 :         48/2-5  ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
  กรุงเทพฯ  10210 
เลขทะเบียนบริษัท :          0107574700532 
โทรศัพท :          0-2574-6901 
โทรสาร :          0-2574-6902  
ทุนจดทะเบียน :          ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 

           1,597,193,482 หุน  เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,064,796,636    หุน    เปน
เงิน 532,398,318 บาท ราคาพารหุนละ 0.50 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย :          บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย )จํากัด 
                          เลขท่ี 93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

          กรุงเทพมหานคร  10400 
ผูสอบบัญชี :         นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549  
  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  
  ช้ัน 18 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  
  เลขท่ี 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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รายละเอียดชื่อและท่ีอยูสาขา 

สํานักงาน / สาขา ขอมูลสํานักงาน / สาขา 
สํานักงานใหญ ที่ต้ัง :    48/2 – 5  ซอยแจงวัฒนะ14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กทม. 10210  
  โทรศัพท :    0 – 2574 - 6901   แฟกซ 0 – 2574 – 6902  
สาขานครปฐม ที่ต้ัง :     35/8-9 หมู 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  
  โทรศัพท :     (034) 244-250-1 แฟกซ (034) 244-252 
สาขานครสวรรค ที่ต้ัง :     132/2 หมู 10 ถ.พหลโยธิน  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 60240 
  โทรศัพท :     (056) 200-770  แฟกซ (056) 200-771 
สาขานครราชสีมา ที่ต้ัง :     1015 หมู 4 ถ.ราชสีมา-ปกธงชัย ต.หนองจะบก  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
  โทรศัพท :     (044) 357-101-3  แฟกซ (044) 357-106 
สาขาระยอง ที่ต้ัง :     222/10 หมู 4 ถนนบายพาส สาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  21000 

  โทรศัพท :     (038) 018-640  แฟกซ  (038) 018-641 

สาขาชุมพร ที่ต้ัง :      21  หมู1   ต.วังไผ  อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร  86000 
  โทรศัพท :      (077) 658-757,658-759  แฟกซ  (077) 658-758 
สาขาอุดรธาน ี ที่ต้ัง :     419/15-16 หมู 7 ถนนรอบเมือง  ต.หมากแขง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 
  โทรศัพท :     (042) 230-112-4  แฟกซ  (042) 230-115 
สาขาพิษณุโลก ที่ต้ัง :     503-504 หมู 8 ถนนพษิณุโลก-อุตรดิตถ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท :     (055)  986-277-8  แฟกซ  (055) 986-279 
สาขาเชียงใหม ที่ต้ัง :     236/91 หมู 1 ถ.มหิดล  ต.หนองหอย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000 
  โทรศัพท :     (053)  140-211-3  แฟกซ  (053)  140-214 
สาขาอุบลราชธานี ที่ต้ัง :     1-3 ซอยชยางกูร 36 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
  โทรศัพท :     (045)  317-555-7  แฟกซ  (045)  317-558 
สาขาขอนแกน ที่ต้ัง :     272/24 หมู 12 ถ.มิตรภาพ  ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
  โทรศัพท :     (043)  324-572-4  แฟกซ  (043)  324-575 
สาขาสุราษฎรธานี ที่ต้ัง :      16/27 หมู 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 84000 
  โทรศัพท :      (077) 310-188  แฟกซ  (077) 310-189 
สาขากระบ่ี ที่ต้ัง :      16/12-13 หมู 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบีน่อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 
 โทรศัพท :      (075) 650-606  แฟกซ  (075) 650-607 
สาขาหาดใหญ ที่ต้ัง :      142/29 หมู 7 ถ.ลพบุรีราเมศวร ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  90110 
  โทรศัพท :       (074) 536-581-2  แฟกซ  (074) 536-580 
สาขาเชียงราย ที่ต้ัง :      8/37 หมู 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

สาขาเพชรบุรี 
โทรศัพท :       (053) 602-768  แฟกซ  (053) 602-769
ที่ต้ัง:      60 หมู 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

 โทรศัพท:        (032) 402-427-8  แฟกซ (032) 402-429 
สาขาสุรินทร ที่ต้ัง :      259/8 หมู 7 ถ.สุรินทร-ศรีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000 

 โทรศัพท :       (044) 530-831-2  แฟกซ (044) 530-833 
 

 
 
 


