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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป  
 
                                                                                                                                                                                        ( หนวย ลานบาท) 

หมายเหตุ :    ** อัตราดอกเบ้ียรับคํานวณจาก ลูกหนี้ดอกเบี้ยรับหารดวยลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ(เฉลี่ย)  
             

 

2558 2559 2560 

สินทรัพย    
     สินทรัพยรวม 2,947.81 3,492.96 3,599.45
     ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 2,475.63 2,569.16 2,816.13
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
     หน้ีสินรวม 1,381.84 1,839.74 1,849.56
     สวนของผูถือหุน 1,565.97 1,653.22 1,749.89 
ผลดําเนินงาน    
     รายไดรวม 513.30 545.77 588.93 
      รายไดจากสัญญาเชาซื้อ 421.53 413.49 443.15
      คาใชจายรวม 384.76 397.55 445.98
     กําไรสุทธิ 102.87 118.22 112.52 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY 
RATIO) 

   

      อัตราดอกเบี้ยรับ** (%) 12.71% 11.69% 11.68%
      อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 5.22% 4.78% 5.01%
      สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 7.49% 6.90% 6.67%
      อัตรากําไรสุทธิ (%) 20.04% 21.66% 19.11% 
      กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.11 0.12 0.11
      อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 6.78% 7.34% 6.61%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    
      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.65% 3.67% 3.17%
      อัตราการหมุนของสินทรัพย 0.18 0.17 0.17 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY 
RATIO) 

   

       อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.88 1.11 1.06
       อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู 2.77 2.38 2.24
       อัตราการจายเงินปนผล (บาท) 0.30 0.50 0.45 
       อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 1.94% 2.49% 2.69%
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สารจากประธานกรรมการ 
 

สําหรับป 2560 ที่ผานมา  นับเปนปที่ทาทายสําหรับภาคธุรกิจเอกชนที่ตองฟนฝากับปจจัยลบตางๆทาง 
เศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบตอเน่ืองจากป 2559 ซ้ําเปนปที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยอยางตอเน่ือง  
โดยมีอัตราการเติบโตเพียง 3.1% อีกทั้งผลตอเน่ืองจากการไวอาลัยตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทอดยาว
ถึงปลายป 2560 ซึ่งสงผลตอภาคธุรกิจตางๆท่ีเก่ียวของอยางหลีกเล่ียงไมได 

 
ซึ่งจากผลกระทบดังกลาว อีกทั้งโดยภาพรวมของเศรษฐกิจโลก  ที่ผกผันจากคาเงินของประเทศตางๆ ไมวาจะ 

สหรัฐอเมริกา  หรือประเทศทางยุโรป  ลวนสงผลใหธุรกิจตางๆทั่วโลกถดถอยอยางหลีกเล่ียงมิได  แตอยางไรก็ตามสําหรับ
ประเทศไทย  ซึ่งภาครัฐโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา ไดพยายามกระตุนภาคธุรกิจ  อีกทั้งการลงทุนภาครัฐใน
โครงการใหญๆ เชน  เสนทางรถไฟฟาตางๆ รวมถึงการกระจายการลงไปสูตางจังหวัดอยางตอเน่ืองในโครงการประชารัฐ  
สวนภาคธุรกิจจําหนายรถยนตใหมในป 2560 ก็ไดรับผลพวงจากนโยบายภาครัฐจึงมีผลใหยอดจําหนายรถยนตไดเพ่ิมขึ้นเปน 
870,748 คัน จากป 2559 ที่มียอดจําหนายรวม 767,788 คัน หรือมีอัตราเพ่ิมขึ้น 13.26%  สําหรับตลาดรถยนตใชแลวที่เปน
ตลาดรถยนตตอเน่ืองจากตลาดรถยนตใหมก็ไดรับอานิสงสที่ดี  จึงมีผลทําใหตลาดรถยนตใชแลวมีการเติบโตที่ดี  อีกทั้งใน
สวนของสถาบันการเงินและกลุม NON-BANK ที่ดําเนินธุรกิจใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตใหมและใชแลว  ลวนมีอัตรา
การเติบโตที่ดี แมจะมีปจจัยลบทางเศรษฐกิจมากระทบอยางตอเน่ืองก็ตาม สําหรับบริษัทฯในป 2560 มีกําไรสุทธิจํานวน 
112.52 ลานบาท  ซึ่งมีอัตราลดลง 5.70 % จากป 2559 ที่มีผลกําไรสุทธิ 118.22 ลานบาท 

 
ทายน้ี  ผมและคณะกรรมการบริษัทฯรวมถึงผูบริหารพนักงานบริษัทฯทุกทานพรอมจะทุมเทกําลังกายกําลังใจ 

ในการผลักดันธุรกิจของบริษัทฯใหกาวขามป 2561 อยางมีศักยภาพที่ดีตามสภาวะเศรษฐกิจที่คาดวาจะเติบโตในสถานการณดี
ขึ้นจากป 2560 
 
 
 
 

         
        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 2560 บริษัทมีสัดสวนลูกหน้ีเชาซื้อรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ
ประมาณรอยละ 9.22 และ รอยละ 90.78 ของลูกหน้ีเชาซื้อรวมตามลําดับ   ซึ่งบริษัทจะกระจายพื้นที่การใหบริการสินเช่ือเชา
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 และยังเปนการเสริมรายไดใหกับบริษัท  

 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 2558 - 2560 

รายได 
2558 2559 2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดสัญญาเชาซื้อใหม 1,844.14 1,859.81 2,178.66 
ยอดปลอยสินเช่ือ 1,211.68  1,256.86  1,448.53  
1. รายไดจากการเชาซื้อ       
   รถยนตน่ังสวนบุคคล  18.59 3.62  21.04 3.86   27.31 4.64
   รถกระบะ 402.94 78.50 392.45 71.90 415.84 70.61

รวมรายไดจากการเชาซื้อ 421.53 82.12 413.49 75.76 443.15 75.25
2. ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน       
    -  ดอกเบ้ียรับ 6.24 1.21 14.63 2.68 42.80 7.27
    - รายไดคาโอนทะเบียน 12.95 2.52 12.65 2.32 13.90 2.36
    - รายไดคานายหนาประกัน  15.25 2.97 16.84 3.09 22.00 3.73
    - รายไดคาเบ้ียปรับ 18.09 3.53 19.28 3.53 15.79 2.68 
    - หนี้สูญรับคืน 7.62 1.49 6.48 1.19 6.59 1.12
    - รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 6.71 1.31 12.07 2.21 14.86 2.52
    - รายไดคาติดตาม 6.32 1.23 5.51 1.01 5.98 1.02
    - รายไดคาขนสงรถยึด 4.58 0.89 3.97 0.73 2.52 0.43 
    - กําไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย 0.58 0.11 20.05 3.67 0.08 0.01
    - อื่นๆ 13.42 2.62 20.79 3.81 21.26 3.61

รวมดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น 91.77 17.88 132.28 24.24 145.78 24.75

รวมรายไดท้ังหมด 513.30 100.00 545.77 100.00 588.93 100.00

 

รายไดของบริษัทจําแนกตามประเภทรถยนต 

       รายไดจากการเชาซื้อ 
2558 2559  2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
-  รถยนตใหม 7.27 1.73 6.77 1.64 5.16 1.16 
-  รถยนตมือสอง 414.26 98.27   406.72 98.36   437.99 98.84   
รวมรายไดจากการเชาซื้อ 421.53 100.00 413.49 100.00 443.15 100.00 
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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 2558 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 75.25 ถึง  82.12 

 
4.ภาวะการแขงขัน 

ในป2560 ตลาดรถยนตใหมในประเทศไทยมียอดขายรวมท้ังสิ้น 870,748 คัน (เกินกวาประมาณการที่ 830,000 คัน)
เมื่อเทียบกับยอดขายรวมในป 2559 ที่มียอดขายรวมที่ 768,788 คัน จะพบวามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.26% ทั้งน้ีรถยนตน่ัง
สวนบุคคล(รถเกง)มีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ 23.47%  

การกลับมามีทิศทางขยายตัวของการจําหนายรถยนตทั้งตลาดในประเทศและการทยอยฟนตัวของตลาดสงออกนับ
จากป 2560จะหนุนใหผูผลิตและผูจําหนายรถยนตในประเทศ (ดีลเลอร) มีผลประกอบการที่ดีขึ้น  แตจะมีความเสี่ยงจาก
ภาวการณแขงขันที่ยังรุนแรง  ผูผลิตรถยนต: คาดวาผลประกอบการในป 2561 จะกลับมาฟนตัว ตามทิศทางการฟนตัวของ
ตลาดทั้งในประเทศและ ตลาดสงออก ผูผลิตรถยนตน่ังสวนบุคคล และผูผลิตรถปกอัพ 1 ตัน คาดผลประกอบการจะกระเต้ือง
ขึ้นเดนชัดนับจากป 2561 จากปจจัยหนุนดานตลาดในประเทศ และตลาดสงออกที่อาจขยายตัวจากการขยายการสงออก       
Eco-car ตามเง่ือนไขของ BOI และรถยนตอเนกประสงค (PPV) ที่เพ่ิมขึ้นตามความนิยมของ ผูบริโภค ซึ่งยอดการจําหนาย
รถยนตใหมป 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

ยอดรวมการจําหนายรถยนตใหม ป 2560 

ประเภทรถยนต 
จํานวนคันป      

2559 
จํานวนคันป      

2560 
เทียบกับป 2559 

(+/-) 
- รถยนตน่ัง 278,827 345,501 23.47% 
- รถยนตเพ่ือการพาณิชย 488,961 525,247 7.42% 
- รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 394,127 424,282 7.65% 
- รถกระบะ 1 ตัน (ไมรวมรถกระบะดัดแปลง) 333,447 364,706 9.37% 
ยอดขายรถยนตรวม 767,788 870,748 13.26% 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                           
 

  -6 - 

ในสวนของตลาดรถยนตมือสองผูจําหนายรถยนตมือสองเร่ิมเห็นสัญญาณฟนตัวที่ดีขึ้นโดยผูประกอบการรถยนต
มือสอง คาดรายรับฟนตามทิศทางราคารถยนตเกาที่พนจุดตํ่าสุด ประกอบกับคาดวาความตองการรถยนตจะเพ่ิมขึ้นตามการ
ฟนตัวของ เศรษฐกิจ ทําใหมีอัตราการหมุนเวียนของรถยนตในสต็อกดีขึ้น อยางไรก็ตาม การแขงขันในตลาดจะรุนแรง 
เน่ืองจากคาดวาอุปทานรถยนตมือสองในตลาดในป2561 จะเพ่ิมขึ้นในอัตราเรง ซึ่งเปนผลจากรถยนตเกาในโครงการรถยนต
คันแรกบางสวนจะถูกขายเขาสูตลาด ภายหลังรถยนตในโครงการมีอายุครบ 5 ปตามเง่ือนไขของทางการ นอกจากนี้ยังมี
ผูประกอบการรายใหมเพ่ิมขึ้นในตลาด ภาวะเชนน้ีจะมีผล ใหผูประกอบการ SME ยังคงมีความเสี่ยงจากปญหาสภาพคลอง
ตอไป 
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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 2560 บริษัทมีรายไดรวมท้ังสิ้น 588.93 ลานบาท  ซึ่งรายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 545.77 
ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 7.91 โดยการเพ่ิมขึ้น เปนผลมาจากรายไดจากการใหสินเช่ือ Floor Plan ,รายไดคา
นายหนาประกันภัย , รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการที่เพ่ิมขึ้น 

 
2558 2559 2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหม 1,211.68 (2.03) 1,256.86 3.73 1,448.53 15.25 
รายไดดอกผลเชาซื้อ 421.53 2.66 413.49   (1.91) 443.15   7.17 

 บริษัทไดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหมเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.25 ในป 2560 รายไดดอกผลเชาซื้อเพ่ิมขึ้นจาก  413.49 ลานบาท
ในป 2559 เปน 443.15 ลานบาทในป 2560  คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.17  ทั้งน้ีรายไดจากดอกผลเชาซื้อในป 2560 จะมา
จากยอดปลอยสินเช่ือทั้งหมดของป 2556 – 2559 และบางสวนของยอดสินเช่ือใหมที่เกิดขึ้นป 2560 

 สําหรับดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ซึ่งประกอบดวย รายไดคาโอนทะเบียน รายไดคานายหนาประกัน  รายไดคาปรับ 
รายไดจากการใหสินเช่ือ Floor Plan และ อื่นๆ ในป 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 145.78 ลานบาท โดยรายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 
2559  ซึ่งมีจํานวน 132.28 ลานบาทคิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ10.21 เปนผลมาจากรายไดการสินเช่ือ Floor Plan ,รายไดคา
นายหนาประกันภัย,รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการที่เพ่ิมขึ้น 

 คาใชจาย 

                ในป 2560  บริษัทฯมีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 445.98 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีจํานวน 
397.55  ลานบาท       ซึ่งคาใชจายของบริษัทฯประกอบไปดวย  3  สวนคือ  คาใชจายในการขายและการบริหาร ,  หน้ีสูญและ
หน้ีสงสัยจะสูญและตนทุนทางการเงิน 

  คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2560 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและการบริหารรวมท้ังสิ้น 298.78 ลาน 

     บาท โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2559 ที่มีจํานวน 275.64 ลานบาท       

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ในป 2560 บริษัทมียอดรวมทั้งสิ้น 62.43 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2559 ซึ่งมี
จํานวน 50.88 ลานบาท   

  ตนทุนการทางเงินในป 2560 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 84.77 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2559 ที่มี
จํานวน 71.03 ลานเพ่ิมขึ้นจํานวน 13.74 ลานบาทเปนผลมาจากการอัตราดอกเบี้ยหุนกูเพ่ิมขึ้นจากป 2559 
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กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได  ในป 2560 จํานวน 112.52 ลานบาท โดยลดลงจากป 2559 ที่มีจํานวน 118.22  
ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 4.82  เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการขาย  

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแต
ละป   ทั้งน้ีการจายเงินปนผลจะตองนําปจจัยตางๆ มารวมพิจารณาซึ่งไดแก ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท   
การขยายธุรกิจและปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท  

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยรวม 

สําหรับป 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 3,599.45 ลานบาท  และ 3,492.96 ลานบาทซึ่งมีมูลคาเพ่ิมขึ้น
จากป 2559 จํานวน  106.49 ลานบาท เปนผลมาจากการเติบโตของพอรตสินเช่ือจากการขยายตัวของธุรกิจ  

คุณภาพลูกหนี้และความเหมาะสมในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

                บริษัทมีอัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม รอยละ 2.49 ในป 2559 และ รอยละ 2.69 ในป 2560 ของ
ยอดลูกหน้ีเชาซื้อ การเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนดังกลาว เปนผลมาจากการสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

                 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงโอกาสที่บริษัทจะไดรับชําระหน้ีคืนจากลูกหน้ีและจากการขายทรัพยที่ยึดไดแลว  
บริษัทเช่ือวาการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายดังกลาวขางตนมีความเพียงพอและเหมาะสมกับกิจการ 

หน้ีสินรวม 

ในป 2560 บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,849.57 ลานบาท  โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 1,839.74 ลานบาท คิดเปน
อัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.53  การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินในป  2560 ดังกลาวเปนผลมาจากบริษัทมีเงินเบิกบัญชีจํานวน 3.93 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 

                บริษัทมีสวนของผูถือหุนในป 2560 เทากับ 1,749.89 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 1,653.22 ลานบาท 
คิดเปนอัตราเพ่ิมรอยละ 5.85  เปนผลมาจากกําไรจากการประกอบกิจการของบริษัท 

 

สภาพคลองและโครงสรางเงินทุน 

ในป 2560 และ 2559 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนอยูที่  1.06 และ 1.11 ตามลําดับ    
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โครงสรางและแหลงที่มาของเงินทุนในป 2559 และ 2560 

 
 2559 2560 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สวนของผูถือหุน 1,653.22 49.37 1,749.89 50.86 
เงินกูระยะสั้น 
เงินกูยืมระยะยาว 
- ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
- เงินกูยืมระยะยาว 
หุนกู 

- 
 

5.77 
22.09 

1,667.77 

- 
 

0.17 
0.66 

49.80 

3.93 
 

6.13 
15.95 

1,664.70 

0.12 
 

0.18 
0.46 

48.38 

รวมเงินกูยืม 1,695.63 50.63 1,690.71 49.14
รวม 3,348.85 100.00 3,440.60 100.00 

 
    ณ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีคางวดที่ครบกําหนดชําระในอนาคตจากพอรตลูกหน้ี  ที่ไมรวมหน้ีคางชําระรวม
ทั้งสิ้น 3,731.30 ลานบาท  แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวงปดังน้ี 
                                                                                                                                      (หนวย:ลานบาท) 

สวนที่รับชําระภายใน 1 ป   1,382.05 
สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป       2,349.25   

 
      เงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,690.71 ลานบาทน้ัน เปนหน้ีที่ครบกําหนดจายคืนในป 2561 จํานวน 6.13 
ลานบาท และหุนกูจํานวน 199.91 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 

ในป2561บริษัทยังคงใหนํ้าหนักกับการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนตกระบะยี่หอหลักไดแก TOYOTA ISUZU  
NISSAN  MITSUBISHI  MAZDA และ FORDเปนสวนใหญเน่ืองจากเปนกลุมรถยนตที่มีความเสี่ยงตํ่าโดยยังรวมทํางานกับ
เต็นทรถยนตมือสองที่คงเปนพันธมิตรกับบริษัทมายาวนานและใกลชิดกวา 2,000 ราย และจะพิจารณาเปดสาขาเพ่ิมในจังหวัด
ที่มีความเหมาะสมเพื่อเพ่ิมการใหบริการเขาถึงกลุมลูกคาใหครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  สวนการบริการทางการเงินที่นําเสนอ
ใหกับลูกคาโดยตรง( Direct  Marketing) ยังคงใหความสําคัญโดยต้ังเปาหมายเพ่ิมขึ้นในอัตรา 30 % ของยอดปลอยสินเช่ือเชา
ซื้อโดยรวมผานโครงการ “ Mida  Easy Loans “โดยมีผลิตภัณฑในโครงการดังน้ี 
 

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

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

3. สินเช่ือ “MIDA TAXI METER” เปนโครงการจําหนายและใหสินเช่ือรถแท็กซี่มิเตอรสวนบุคคลทั้ง
ประเภท “เขียวเหลือง” และ “เหลือง”ในรูปแบบ บมจ.ไมดาลิสซิ่ง แกลูกคารายอยที่มีความตองการเปน
เจาของรถแท็กซี่สวนบุคคล 

4. สินเช่ือ “จํานํารถยนต “(จอดรถ) เปนโครงการใหสินเช่ือเงินสดกับลูกคาโดยนํารถยนตที่ปลอดภาระมา
เปนหลักประกัน 

5. สินเช่ือ “ ทะเบียนลอย “ เปนโครงการใหสินเช่ือเงินสดกับลูกคาโดยนําสมุดคูมือการจดทะเบียนและ
เอกสารอื่นมาเปนหลักประกัน 
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ปจจัยความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ 

 จากลักษณะของธุรกิจการใหบริการดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนต ปจจัยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัท มีดังน้ี 

ความเส่ียงจากการปลอยสินเชื่อรถยนตมือสอง 

       ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองจะมีความเสี่ยงทั้งดานคุณภาพของลูกหน้ีและคุณภาพของรถยนตที่ เปน
หลักประกัน แตผลตอบแทนที่ไดรับจะสูงกวาการใหสินเช่ือรถยนตใหม  ทั้งน้ีบริษัทมีสัดสวนรายไดจากการปลอยสินเช่ือเชา
ซื้อรถยนตมือสอง และรถยนตใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในสัดสวนรอยละ 98.84 : 1.16 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 2560 อยูที่  870,748 คัน หรือเพ่ิมขึ้น 13.3% จากในป 2559   ซึ่งเปนผลมา
จากตลาดรถยนตมีทิศทางฟนตัวอยางตอเน่ืองมาต้ังแตกลางป  ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากทิศทางเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟนตัว 
ประกอบกับโครงการรถคันแรกที่ทยอยครบกําหนด มาต้ังแตป 2559 ทําใหผูบริโภคตัดสินใจที่จะเปล่ียนรถยนตรุนใหม
เพ่ิมขึ้น 

 ดานตลาดรถยนตมือสองในป 2561 น้ี คาดวาจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปจจัยดานราคาของรถใหมที่มีการปรับตัว
สูงขึ้น และจะมีรถยนตคันแรกที่ครบกําหนด   เริ่มเขามาสูตลาดรถยนตมือสองอยางตอเน่ือง    
 สําหรับธุรกิจเชาซื้อรถยนตมือสองมีแนวโนมเติบโตตามทิศทางการฟนตัวของตลาดรถยนตในประเทศท่ีคาดวาจะ
ไดรับผลดีจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ  และผูใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตที่เปนสถาบันการเงินจะเขามาแขงขันในดาน
ราคาเพ่ิมขึ้น  ซึ่งในสวนจะไมเขาไปแขงขันในดานราคาเพ่ือแขงกับสถาบันการเงิน   แตจะมุงเนนการปลอยสินเช่ือผานเต็นท
คูคาที่มีอยูกวา 2,000 ราย และมุงเนนการขยายฐานลูกคาผานการใหสินเช่ือแบบ DIRECT MARKETING ใหมากขึ้นเพราะ
เปนกลุมลูกคาที่บริษัท สามารถคัดกรองคุณภาพได   ทําใหลดความเสี่ยงไดในระดับหน่ึง   นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดพัฒนา
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคามากขึ้น   พรอมทั้งพัฒนาชองทางการใหบริการผาน WEBSITE บริษัท
ฯ และ SOCIAL MEDIA เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกลูกคาเพ่ิมขึ้น 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยในรอบปบัญชี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 4  
ครั้ง  เพ่ือพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี  

1)     สอบทานและใหความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 
        ประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบัญชีและการเงิน และ 
        ฝายตรวจสอบภายใน    
2) สอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 2560 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 2560 และ 2559 
 
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 2560 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 17 สาขา  
 
บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ไทย (ถือหุนของบริษัทรอยละ 46.98) 
 
บริษัทดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตท่ีใชแลวและ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

  
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
มาตรฐานการบัญชีของไทยท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเปนทางการเปนภาษาไทย การแปล            
งบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่น ใหยึดถืองบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 
 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบาง
เรื่อง การเปล่ียนแปลงนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับยังไมมีผลบังคับใช และบริษัทยังไมได
นํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีอาจเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัทเมื่อมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 มีรายละเอียดตามท่ีแสดงไวขางลางนี้ 
โดยกลุมบริษัทไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันท่ีบังคับใช 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

 
บริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจาก
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเหลานี้  ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบท่ี
มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ   

 
(ข) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย (บริษัท 
บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด) ท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนทุน 
 
ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับ            
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 

 
 

สินทรัพยรวมของบริษัทยอย 
รายไดรวมของบริษัทยอยคิด

เปน 
 คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพย

รวม 
อัตรารอยละในรายไดรวม 

   สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 2560 2559 2560 2559 
บริษัทยอย     
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 5.00 5.15 - 0.02 

 
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของกลุมบริษัทท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหักกลบออก
จากงบการเงินรวมแลว 
 
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํา            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน                
 
การรับรูรายได 
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อเปนดอกผลท่ียังไมถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิด
รายการ และรับรูรายไดตามจํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง การบันทึกรายไดจากการผอน
ชําระแตละงวดใชตามเกณฑคงคาง (บันทึกในวันท่ีครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) 
บริษัทหยุดรับรูรายไดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตาม
สัญญา แตถามีขอบงชี้วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ได บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที 

 
รายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ท่ีคาดวา
จะไดรับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดท่ีไดรับจริงสูงกวารายไดท่ีคํานวณได สวนท่ีเหลือจะ
นําไปตัดจําหนายมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้แตละงวด ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ถูกตัดจําหนายหมดแลว กลุม
บริษัทจะรับรูกระแสเงินสดรับท่ีไดรับจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดท้ังจํานวน และจะรับรูรายการขาดทุนจาก
การดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลง
อยางมีสาระสําคัญ 
 
รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว 
 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมมี         
ขอจํากัดในการใช) และพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง      
มูลคานอย 

 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
       เงินลงทุนระยะส้ัน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด            
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
 
บริษัทใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิง
ตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดวยดอกผล
เชาซื้อรอตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจ
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 25 
ของราคาทุน 
 
เงินลงทุนในลูกหนี้ 
เงินลงทุนในลูกหนี้ เปนเงินลงทุนซึ่งบริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการ
สินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพ่ือดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว 
บริษัทไมมีสิทธิไลเบ้ียจากผูขายหนี้ในกรณีท่ีบริษัทเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงในราคาทุน
ท่ีจายซื้อสุทธิจากจํานวนที่ตัดเปนตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงิน
ลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบวา ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
ตํ่ากวามูลคาตามบัญชี 
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ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 

 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
 
ราคาทุนท่ีใชรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ
กอสรางเอง รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือให
สินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  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 
 
คาเส่ือมราคา 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย
หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงได
ดังนี้ 
 

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

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                               
 

  -34- 

วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะถูกทบทวนอยางนอยทุกส้ินรอบ             
ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
การดอยคา 
สินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทจะถูกสอบทานทุกวันท่ีรายงานวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมี               
ขอบงชี้วามีการดอยคา ผูบริหารจะจัดใหมีการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืนขึ้นใหม  
 
ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคา
บันทึกในกําไรขาดทุน  

 
อสังหาริมทรพัยเพ่ือการลงทุน 
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 

 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะ
บันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหน้ีเมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอนกําหนดรับรู
ในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 
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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 

       ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกตางชั่วคราวท่ีคาดวาจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคบัใช ณ 
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
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     บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดย
บริษัท ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
 

นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารคนสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 
การวัดมูลคายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทในหลายหัวขอ กําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรม ท้ังสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน 
 
ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได 
มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี้ 
 
• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย 

  หรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีใชอางอิงไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคาอื่น)  

สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
• ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีใชอางอิงได (ขอมูลท่ีไมสามารถ 

อางอิงได)  
เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน หนี้สินทาง     
การเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้การคา และเงินกูยืม ซึ่ง
นโยบาย 
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 
 
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ      
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยาง      
สมเหตุสมผล 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
บริษัทจะบันทึกเงินรับท่ีเกินกวามูลคาท่ีจดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุน
ในการออกหุนและผลประโยชนทางภาษีท่ีเกี่ยวของ 
 
การจายเงินปนผล 
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท              
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
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กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ  โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุนสามัญของบริษัท 
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญท่ีซื้อคืน 
 
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 

 
4.1.1การดอยคาของลูกหนี้การคา 

 
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือใหรับรูถึงการดอยคาของลูกหนี้การคา อันอาจเกิดจากการ
ท่ีไมสามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินโดยสอบทานอายุของ
ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แตละราย 
 

            4.1.2ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

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 
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             4.1.4.คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลง
อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร 
 

            4.1.5สัญญาเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา กลุมบริษัทไดโอน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

           4.1.6คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 

กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยเพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ฝายบริหาร 
 

            4.1.7.ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 

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

 

          4.1.8.สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา
กําไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได 
นอกจากนั้น ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอจํากัดทางดาน
เศรษฐกิจหรือความไมแนนอนของกฏหมายภาษีอากร 
 

4.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัท เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกู
เพ่ือปรับโครงสรางหน้ี หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี้ 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
        
เงินสด 1,023  1,021  1,023  1,021 
เงินฝากระหวางทาง 19,460  17,486  19,460  17,486 
เงินฝากออมทรัพย 18,143  71,183 18,094  71,173 

เงินฝากกระแสรายวัน 4,282  6,479 4,282  6,479 

รวม 42,908  96,169 42,859  96,159 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 – 0.40 ตอป (31 ธันวาคม 
2559 : รอยละ 0.10 – 0.40 ตอป) 
 

6 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559 

 
 

ราคาทุน  
มูลคา 
ยุติธรรม  

กําไร (ขาดทุน)
ท่ียังไมเกิดขึ้น  

 
ราคาทุน  

มูลคา 
ยุติธรรม  

กําไร 
(ขาดทุน) 

ท่ียังไมเกิดขึ้น
         

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา          
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       -         -        -  47,700  42,350 (5,350) 
กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย       55        55        -  42,395  42,497  102 
      รวม       55         55        -  90,095  84,847 (5,248) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
ดังตอไปนี้ 

 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
       
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 84,847 90,656  84,847  90,656 
ยอดซื้อหลักทรัพยเพิม่ 248,675 1,145,930  248,675  1,145,930 
ยอดขายหลักทรัพย (338,715) (1,146,491)  (338,715)  (1,146,491) 
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 5,248 (5,248)  5,248  (5,248) 
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 55 84,847  55  84,847 
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7 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ 
 
7.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 

ภายในหนึ่งป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
         

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,382,053 1,377,111 2,345,915 1,995,492 3,334 3,174 3,731,302 3,375,777 
หัก ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปน

รายได (354,284) (363,025) (453,320) (353,632) (168) (164) (807,772) (716,821) 
คงเหลือ 1,027,769 1,014,086 1,892,595 1,641,860 3,166 3,010 2,923,530 2,658,956 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (58,457) (49,944) (48,890) (39,656) (49) (193) (107,396) (89,793) 

สุทธิ 969,312 964,142 1,843,705 1,602,204 3,117 2,817 2,816,134 2,569,163 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได) และ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  อัตรารอยละ   
 ลูกหนี้ตาม ของคาเผ่ือหนี้ คาเผ่ือหนี้ ลูกหนี้ตาม 
 สัญญาเชาซื้อ สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ สัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ      
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,818,949 1,687,661 1 1 18,237 16,936 1,800,712 1,670,725 
คางชําระ       

1 - 3 งวด 960,449 847,222 2 2 19,209 16,944 941,240 830,278 
4 งวด 57,247 48,497 20 20 11,449 9,700 45,798 38,797 
5 - 6 งวด 28,754 29,473 25 25 7,189 7,368 21,565 22,105 
7 - 9 งวด 27,275 29,035 75 75 20,456 21,777 6,819 7,258 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป 30,856 17,068 100 100 30,856 17,068         -       - 

รวม 2,923,530 2,658,956   107,396 89,793 2,816,134 2,569,163 
 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer 
Finance) โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 
3 งวด และพิจารณาบันทึกสํารองท่ัวไปสําหรับลูกหนี้ท่ีไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด 
หากบริษัทตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองท่ัวไปนั้น บริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 36.74 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 : 34.28 ลาน
บาท) และตองรับรูรายไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 9.08 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2559 : 11.31 ลานบาท) 
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อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย
ในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจากการพิจารณาสถานะหนี้ท่ีคางรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อประมาณรอยละ 5.57 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกัน ซึ่งจํานวนดังกลาว
สูงกวาหนี้สูญท่ีเกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปท่ีผานมา (2557 - 2559) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และบริษัท
ยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 57.25 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 : 48.50 ลานบาท) 
 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อใน            
แตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาซื้อ         
ทุกประเภทท่ีมีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ท่ีทํากอน
วันท่ี     1 มกราคม 2551 บริษัทเลือกรับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นส้ินสุดลงโดยมี
รายละเอียดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2560  2559 
     

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 3  306 

หัก ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได                  -                   - 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 3  306 

 
ในระหวางป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม   89,793 
ต้ังคาเผื่อเพ่ิมในระหวางป  53,050 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป  (35,447) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   107,396 
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7.2  ลูกหนี้อ่ืน – ลูกคาท่ัวไป – สุทธิ 
 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2560 2559 
     
คาเบ้ียปรับคางรับ  40,304  37,867 
ดอกเบ้ียคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น  9,229  2,559 
คาเบ้ียประกันภัยจายแทนลูกคา  4,166  2,437 
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย                   -  67,940 
อ่ืนๆ  1,190  59 
รวม  54,889  110,862 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (14,593)  (14,788) 

สุทธิ  40,296  96,074 

 
8 รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกนั ดังนี้  
 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ  
ลักษณะ

ความสัมพันธ
   
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  ขายและใหบรกิารเชาซื้อเครือ่งใชไฟฟาและธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรพัย
 บริษัทใหญ 

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด  บริหารจัดการทรัพยสินท่ีไดรับโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพของสถาบนัการเงิน

 บริษัทยอย 

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรพัย  กรรมการรวมกัน
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด  ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน 
บริษัท ไมดา แอด จํากัด ใหเชาปายโฆษณา  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด   ธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน 
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรพัย และธรุกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากดั   พัฒนาอสังหาริมทรพัย  กรรมการรวมกัน 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากดั ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด  ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน 
บริษัท เอม็ดี อะดรนีาลนี (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงาน

กิจกรรม 
 กรรมการรวมกัน 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด ประกอบกิจการใหบริการรกัษาความปลอดภัย  กรรมการรวมกัน
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด  บริหารจัดการทรัพยสินท่ีไดรับโอนสินทรัพยดอย

คุณภาพของสถาบนัการเงิน
 กรรมการรวมกัน 
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ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
     
บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชัน่ 
จํากัด  

ประกอบกิจการดานการผลติเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  กรรมการรวมกัน 

บริษัท เอม็ดี มีเดีย โกลบอล จํากัด ใหบริการเชาโครงปายเพ่ือติดตั้งโฆษณา  กรรมการรวมกัน
บริษัท ภูเก็ต เบียร (ไทยแลนด) จํากัด  ขายสงเครื่องดื่มท่ีมแีอลกอฮอล  กรรมการรวมกัน 
บริษัท เอสดับบลิว เฮลทคลับกรุป จํากดั ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอรทและหองชดุ  กรรมการรวมกัน
บริษัท ซอลลิส ริเวอร วิว จํากัด  ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน 
บริษัท บานแสนสุข นครปฐม จํากดั ประกอบกิจการประเภทเกสตเฮาส  กรรมการรวมกัน
บริษัท ยูนีค ดีเวลลอปเมนท จํากัด ประกอบกิจการซ้ือและขายอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน 
บริษัท ฐาโนดม จํากัด ประกอบกิจการคาแร  กรรมการรวมกัน 
บริษัท นากา เฮอริเทจ จํากัด 

 

การเชา และดําเนนิการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีเปน 
เจาของตนเองหรือเชาจากผูอืน่ท่ีไมใชเพ่ือเปนท่ีพัก 
อาศัย

 กรรมการรวมกัน 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   

ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.10 – 5.50 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ีย 5.50 ตอป 

 

รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559        
มีดังนี้ 

 

     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ        

ดอกเบ้ียรับ 0.34  1.81 0.34  1.81
คาใชจายอ่ืน 1.12  1.29 1.12  1.29
ตนทุนทางการเงิน 0.04       - 0.04        - 
      

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
ดอกเบ้ียรับ        -       - 8.02  6.74
รายไดอ่ืน 0.20  0.21 0.65  0.21
คาใชจายอ่ืน 0.41  0.38 0.41  0.38
ตนทุนทางการเงิน        -  -   - 0.14
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     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 

 
 
คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ 

   

ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน 16.66   15.89 16.66  15.89
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.66  0.16 0.66  0.16

รวม 17.32  16.05 17.32  16.05
 
       ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2560  2559  2560  2559 
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ        

บริษัท เอ็ม ดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด 214 214 214  214
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด        -       - 453  2

รวม 214 214 667  216
   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของและดอกเบี้ย

คางรับ 
  

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 25,556       - 25,556         - 

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด        -       - 169,829  161,635

รวม 25,556       - 195,385  161,635

เจาหนี้น – บริษัทท่ีเกี่ยวของ   

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 139 117 139  117

บริษัท ไมดา แอด จํากัด        - 85        -  85

บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด        - 8        -  8

รวม 139 210  139  210

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ    

   คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน 6,719 3,425  6,719  3,425

โบนัสคางจาย 3,076 2,922  3,076  2,922

รวม 9,795 6,347  9,795  6,347
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยะส้ันกับบริษัทใหญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 

2560 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2560 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน        -  106,500  (81,000)  25,500 
ดอกเบ้ียคางรับ        -  342  (286)  56 

รวม        -  106,842  (81,286)  25,556 
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ  

      

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)        
    เงินกูยืมระยะส้ัน        -  19,500  (19,500)         - 
    ดอกเบ้ียคางจาย        -  44  (44)         - 

รวม        -  19,544  (19,544)         - 
 

(หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2560 
   

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2560 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทเกี่ยวของ     

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน        -  106,500  (81,000)  25,500 
ดอกเบ้ียคางรับ        -  342  (286)  56 

 บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 155,000  170         -  155,170 
ดอกเบ้ียคางรับ 6,635  8,024         -  14,659 

รวม 161,635  115,036  (81,286)  195,385 
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ 

    

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)     
เงินกูยืมระยะส้ัน        -  19,500  (19,500)        - 
ดอกเบ้ียคางจาย        -  44  (44)        - 

รวม        -  19,544  (19,544)        - 
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9 เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 

 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559 
    
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 208,878  199,544 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (146,555)  (96,553) 
คงเหลือ 62,323  102,991 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 1 มกราคม 

2560 
  

เพ่ิมขึ้น 
  

ลดลง 
 31 ธันวาคม 

2560 
        
เงินใหกูยืม 199,544 244,774 (235,440)  208,878 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีท่ีดินท่ีรับโอนจากลูกหนี้จํานวน 2 แปลง เพ่ือชําระหนี้เงินใหกูยืมจํานวน 40.52  
ลานบาท โดยมีสัญญาท่ีตกลงรวมกัน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15 

 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 – 24 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี                  
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 

 
(หนวย : ลานบาท)

เงินตน   
งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

2560 2559 หลักประกัน 
   

1) 149.34 135.96 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศ แหงหนึ่ง      
และโฉนดที่ดินไวเปนประกนัตอบรษัิท

2) 56.86 36.14 ค้ําประกันโดยบุคคล
3)              - 24.76 โอนสิทธิการรับเงิน
4) 2.68 2.68 โอนสิทธิการเชาพ้ืนที่อาคาร 3 ช้ัน
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10 สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
        

ยานพาหนะ 31,209 38,072 31,209  38,072 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ (7,802) (9,518) (7,802)  (9,518) 

สุทธิ 23,407 28,554 23,407  28,554 

 
11 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท ซึ่งมีขอจํากัดใน
การใชเนื่องจากติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา (31 ธันวาคม 2559 : 0.11 ลานบาท) 
 

12 เงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

 

 
บริษัทยอยไดรับโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํานวนเงินรวม 180 ลานบาท ซึ่งมีท่ีดินวางเปลาจํานวน 3 แปลง         
เปนหลักทรัพยค้ําประกันซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระมีมูลคายุติธรรมจํานวน 338.60 ลานบาท 

 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        

ลูกหนี้เชาซื้อ 412  9,256  427  20,605 
ลูกหนี้ท่ีมีหลักประกัน 1  180,000  1  180,000 

รวม 413  189,256  428  200,605 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        

ลูกหนี้เชาซื้อ 412  9,256  427  20,605 
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ในระหวางป มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้ 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 200,605  20,605 
หัก สัดสวนท่ีลดลงจากการรับชําระเงินระหวางป (2,218)  (2,218) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 198,387 18,387 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้     (9,131)  (9,131) 
สุทธิ 189,256  9,256 
 

บริษัทคาดวาจะไดรับชําระจากเงินลงทุนในลูกหนี้ภายใน 1 ป ในสวนของเงินลงทุนในลูกหนี้ประมาณ  
5.25 ลานบาท 

13 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ท่ีดินและ อาคารและ เครื่องตกแตง ติดต้ัง   
 สวนปรับปรุง

ท่ีดิน 
สวนปรับปรุง

อาคาร 
และอุปกรณ
สํานักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 76,336 27,282 20,234 14,762 138,614
ซื้อเพ่ิม                        - 193 1,008 4,997 6,198
จําหนาย / ตัดจําหนาย                   - (609) (3,786) (4,334) (8,729)
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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 ธนัวาคม 2560 76,336 26,587 18,367 24,225 145,515

     

คาเส่ือมราคาสะสม  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559                   - 13,341 15,596 7,384 36,321
คาเส่ือมราคาสําหรับป                   - 1,792 1,726 1,466 4,984
คาเส่ือมราคาสะสมสวนท่ี
จําหนาย /  

   ตัดจําหนาย 

    
                  - (598) (3,785)

 
(4,334) (8,717)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559                   - 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 ธนัวาคม 2560                   - 15,549 15,052 5,873 36,474



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                               
 

  -49- 

     (หนวย : พันบาท)
     

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ท่ีดินและ อาคารและ เครื่องตกแตง ติดต้ัง   
 สวนปรับปรุง

ท่ีดิน 
สวนปรับปรุง

อาคาร 
และอุปกรณ
สํานักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

     

มูลคาสุทธติามบัญชี  
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 76,336 12,331 3,919 10,909 103,495
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 76,336 11,038 3,315 18,352 109,041
      

คาเสื่อมราคาป 2559  
- คาใชจายในการบริหาร  4,984

คาเสื่อมราคาป 2560  
- คาใชจายในการบริหาร  4,998

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคา
แลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 17.63 ลานบาท (31 ธันวาคม 2559 : 15.71 ลานบาท) 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 46.22 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 20 (31 ธันวาคม 2559 : 
46.32 ลานบาท) 
 

14 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทไดแกท่ีดินและท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดใชในการดําเนินงานและยัง
มิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา 52.23 ลานบาท 
และ 48.83 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมี
ประสบการณและราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินมูลคา 14 ลานบาท เพ่ือค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในประเทศไทยแหงหนึ่ง ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 และ 20 
 

15 สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีท่ีดินท่ีไดรับโอนจากลูกหนี้เงินใหกูยืมรายหนึ่งเพ่ือชําระหนี้ จํานวนเงิน 40.52 
ลานบาท โดยมีขอตกลงใหสิทธิลูกหนี้ซื้อคืนดวยมูลคาตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน เปนเงิน 49.58 ลานบาท                 
ในระยะเวลา 3 ป ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 
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16 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ทุนชําระแลว (บาท) สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) วิธีราคาทุน 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 

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

17 ภาษีเงินได 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้  
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 46,218 38,205 46,218  38,205 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (151) (141) (151)  (141) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 46,067 38,064 46,067  38,064 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกเปนรายได (รายจาย) 

ใน 
  

 1 มกราคม 
2560 

งบกําไร 
ขาดทุน 

 สวนของ    
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 25,359  5,430         -  30,789 
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอื่น 2,958  (39)         -  2,919 
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น  3,532         -         -  3,532 
จากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินลงทุนในลูกหน้ี        -         1,826         -  1,826 
จากคาเผ่ือการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  1,904  (343)         -  1,561 
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ 

ผลประโยชนพนักงาน 
จากคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 

 
     3,402 
     1,050 

  
662 

 (1,066) 

  
       1,543 

       - 

  
5,607 

(16) 
รวม 38,205  6,470  1,543  46,218 
    
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกบัทางบัญชี (141)  (10)         -  (151) 
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 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   บันทึกเปนรายได (รายจาย) 

ใน 
  

 1 มกราคม 
2559 

 งบกําไร 
ขาดทุน 

 สวนของ   
ผูถือหุน 

 31 ธันวาคม 
2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี         

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 20,774 4,585    -  25,359
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อื่น 2,451 507    -  2,958
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมแกบรษัิทอื่น 2,344 1,188    -  3,532
จากคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย 2,648 (744)    -  1,904
จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ

ผลประโยชนพนกังาน 
จากคาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา

3,022 
       -

380 
1,050

   
   - 
    - 

 
3,402 
1,050

รวม 31,239  6,966     -  38,205 
    
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี            
จากผลตางคาเส่ือมราคาทางภาษีกับทางบัญชี (77) (64)    -  (141)
 
 
 
คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

 
    (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
    2560 2559 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน      

สําหรับปปจจุบัน    37,140  36,894 
       
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว       (6,460)  (6,902) 
       
รวมภาษีเงินได    30,680  29,992 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560 2559 

       

กําไรกอนภาษีเงินได 142,953  148,217  151,631  154,948 
อัตราภาษีรอยละ 20  20  20  20 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 28,591  29,643  30,326  30,990 
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจาย 
     ตามประมวลรัษฏากร  (393)  (269) 

 
(393) 

 
(269) 

จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม 501  (729)  501  (729) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีไมรับรู 1,735  1,347       -       - 
คาใชจายภาษีเงินได 30,434  29,992  30,434  29,992 
        

อัตราภาษีท่ีแทจริง (รอยละ)  20.07  19.36  20.07  19.36 
 
18 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560 2559 
        

เงินเบิกเกินบัญชี 3,933           -  3,933           -  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

 2560  2559 
    
วงเงินเบิกเกินบัญชี (หนวย : ลานบาท) 20  20 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR - 0.5  MOR - 0.5 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 18  18 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 16.07 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2559 : 20 ลานบาท) 
 
วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินของบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน         
ขอ 14 
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19 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560 2559 
        
เจาหนี้การคา 45,918  44,778  45,918  44,778 
โบนัสคางจาย 20,193  18,637  20,193  18,637 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 16,829  13,678  16,829  13,678 
ดอกเบ้ียคางจาย 10,403  11,332  10,403  11,332 
คาใชจายคางจาย 7,875  7,281  7,785  7,256 
เจาหนี้อ่ืน 13,581  10,927  13,581  10,927 

รวม 114,799 106,633  114,709  106,608 

 
20 เงินกูยืมระยะยาว 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีดังนี้  

 
 

งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท        

 
(หนวย : พันบาท) 

 
อัตราดอกเบี้ย  

  

เงินกู  2560  2559   (รอยละตอป)  เง่ือนไขการชําระคืน 
         

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อท่ีดิน 22,088  27,859  อัตราดอกเบี้ย  
MLR - 0.50 ตอป 

 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน 
ไมนอยกวาเดือนละ 610,000 บาท
ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

รวม 22,088  27,859     
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (6,135)  (5,771)     
เงินกูระยะยาว – สุทธิ 15,953  22,088     

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพ่ือซื้อท่ีดินจํานวนรวม 40 
ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR-0.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนประมาณ 0.61 ลานบาทตอเดือน 
เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท ตามหมายเหตุขอ 13 
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21 หุนกู 
31 ธันวาคม 2560     
  (หนวย : พันบาท)
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู 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 

 
 

31 ธันวาคม 2559     
    (หนวย : พันบาท)
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
   (รอยละตอป)
1 2 ป 1 เดือน 19 มีนาคม 2558 10 เมษายน 2560 5.00 199,896 
2 2 ป 24 เมษายน 2558 24 เมษายน 2560 5.00 399,771 
3 3 ป 1 วัน 19 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2562 4.30 169,838
4 2 ป 1 วัน 29 กันยายน 2559 1 ตุลาคม 2561 4.50 199,791 
5 3 ป  24 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2562 5.00 698,472 

รวม   1,667,768 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (599,667) 
หุนกู – สุทธิ    1,068,101 

       รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังตอไปนี้ 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,667,768  1,197,334
ออกจําหนายหุนกู 600,000  1,070,000
ไถถอนคืนระหวางป (600,000)  (600,000)
คาใชจายในการออกหุนกู (6,220)  (2,025)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 3,155  2,459
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,664,703  1,667,768
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บริษัทออกหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลทั่วไปและ
สถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูครั้งนี้ไปใชในการ
ชําระหนี้เดิม และ/หรือ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการ
ท่ัวไป ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จายเงินปนผลและในการกอภาระหนี้สินของบริษัท 

 
22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลงมีดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2560  2559  2560  2559 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม        

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 4,730  2,777 4,730  2,777 

    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน – สุทธิ 10,714  10,768 10,714  10,768 

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,589  1,330 2,589  1,330 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 721  569 721  569 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยท่ีรับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของ          
ผูถือหุน 

 
 
7,716 

 
 

 
 

       - 

 
 
7,716 

  
 

       - 
จายผลประโยชนพนักงาน (171)         - (171)         - 

รวม 26,299  15,444 26,299  15,444 

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (9,558)  (4,730) (9,558)  (4,730) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 16,741  10,714 16,741  10,714 

       

ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนท้ังหมด 26,299  15,444 26,299  15,444 

 
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 

 
อัตราคิดลด รอยละ 3.11 ตอป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 6.82 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
เกษียณอายุ 60 ป 
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การวิเคราะหความออนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไป
ไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน
ท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 
 (หนวย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท 

เพ่ิมขึ้น  
รอยละ 0.5 

ลดลง  
รอยละ 0.5 

อัตราคิดลด   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (564) 598 
   
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 629 (598) 
   
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (703) 744 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 

  (หนวย : พันบาท)
 

   
งบการเงินเฉพาะและ 

งบการเงินรวมของบริษัท 
  
ภายใน 1 ป    9,558 
ระหวาง 2 - 5 ป    7,406 
ระหวาง 6 - 10 ป    14,989 
ระหวาง 11 - 15 ป    10,341 

รวม    42,294 
 
23 ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติดังตอไปนี้ 
 

23.1 อนุมัติการปรับสิทธิครั้งท่ี 1 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทครั้งท่ี 2 (ML-W2)  
เนื่องจากบริษัทมีการจายหุนปนผล โดยราคาใชสิทธิจากเดิม 3.50 บาทตอหุน ปรับเปน 3.182 บาทตอหุน และ
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ปรับเปน 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.10 หุนสามัญ โดยเพ่ิมหุนสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิเพ่ือหุนสามัญอีกจํานวน 48,397,928 หุน ดังนั้นหุนสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญเพ่ิมขึ้นจากเดิม 483,979,280 หุนเปน 532,377,208 หุน 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                               
 

  -57- 

         23.2อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลและการปรับสิทธิครั้งท่ี 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 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทคร้ังท่ี 2 (ML-W2) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไมมีการคํานวนกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทอาจตองอออก
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาการใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 
 
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมตอินุมัติดังตอไปนี้ 
 
- อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 483,999,930.50 บาทเปน 483,998,918.50 บาท โดยลดจํานวน

หุนจากเดิม 967,999,877 หุนเปน 967,999,837 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 

- อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 483,998,918.50 บาท (หุนสามัญ 967,997,837 หุน มูลคาหุนละ 
0.50 บาท) เปนทุนจดทะเบียนใหม 725,998,377.50 บาท (หุนสามัญ 1,451,996,755 หุน มูลคาหุนละ 0.50 
บาท) โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 483,998,918 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียน
เพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
 

- อนุมัติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-
W2”) จํานวนไมเกิน 483,998,918 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา 
ในอัตราการจัดสรรท่ี 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวย ท้ังนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชเปล่ียนเปนหุนสามัญได
ภายใน 3 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาการใชสิทธิอยูท่ี 3.50 บาทตอหุน 

 

24 สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงิน
ปนผลไมได  

 
25 สํารองตามกฎหมาย 

 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยาง
นอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได 
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26 เงินปนผลจาย 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2559 สําหรับหุนสามัญโดยจายเปน 2 สวนดังนี้ 
 

1)จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 96,799,783 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาทใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัท ในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 48,399,892 บาท หรือคิด
เปนอัตราการจายเงินปนผล 0.05 บาทตอหุน ในกรณีท่ีมีเศษหุนบริษัท จะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทน
การจายหุนปนผลในอัตรา 0.05 บาทตอหุน 

 

        2)จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.01 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 9,679,978 บาท 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 สําหรับหุนสามัญจํานวน 967,958,737 หุน โดยจายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 
0.032 บาท   คิดเปนจํานวนเงิน 30,974,679 บาท 
 

27 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

       บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติ 
       กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบ และจะจาย 
       ใหพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2560 บริษัทไดจายเงินสมทบ 
       กองทุนสํารอง    เล้ียงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.27 ลานบาท (2559 : 1.14 ลานบาท) 

 
28 รายไดอ่ืน 

 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560 2559 
        
รายไดคาเบ้ียปรับ 15,789 19,278  15,789  19,278 
รายไดคาโอนทะเบียนรถ 13,899 12,652  13,899  12,652 
รายไดคานายหนาประกันภัย 22,004 16,842  22,004  16,842 
รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 14,863 12,073  14,863  12,073 
รายไดคาขนสงรถยึด 2,523 3,973  2,523  3,973 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 77 20,047  77  20,047 
หนี้สูญรับคืน 6,595 6,484  6,595  6,484 
รายไดคาติดตามหนี้ 5,981 5,506  5,981  5,506 
อ่ืนๆ 21,244 20,795  21,694  20,795 

รวม 102,975 117,650 103,425  117,650 
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29 คาใชจายตามลักษณะ 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560  2559  2560 2559 

เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนพนักงานอื่น 96,918 101,889  96,918  101,889 
คานายหนา 47,571 37,081  47,571  37,081 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  62,430 50,875  62,430  50,875 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอการขาย  34,636 44,870  34,636  44,870 
คาเบ้ียประกันภัย 23,275 10,840  23,275  10,840 
คาตอบแทนผูบริหาร 16,660 15,893  16,660  15,893 
คาเส่ือมราคา 4,998 4,984  4,998  4,984 
การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ 620 2,317  620  2,317 

 
30 กําไรตอหุน 

 
ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 26 บริษัทไดประกาศจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหจํานวนหุนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
967,997,837 หุนเปน 1,064,796,636 หุน ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 ถือเสมือนวาจํานวนหุนของบริษัท
ไดมีการเปล่ียนแปลงตั้งแตปกอนๆ ดังนั้นบริษัทจึงไดปรับปรุงการคํานวณกําไรตอหุนของปกอนโดยถือตามจํานวน
หุนท่ีไดปรับปรุงใหมแลว 

31 การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

บริษัทดําเนินกิจการหลักในสองสวนงาน คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและบริหารหนี้ดอยคุณภาพ แตรายไดจาก
สวนงานบริหารหนี้ดอยคุณภาพไมมีสาระสําคัญจึงยังไมไดเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน โดยมีสวน
งานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ดังนั้นรายได กําไร และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
 
ลูกคารายใหญ  
บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเส่ียงเรื่องท่ีจะเสียลูกคารายใหญ 
 

32 เครื่องมือทางการเงิน 
 
การบริหารความเส่ียง 
เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด             
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู บริษัทมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และ
มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
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ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม  ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของ
บริษัท ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีบันทึกไว
แลวในบัญชี 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืม
ระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
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
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการ
ใช         - 0.11              -           - 0.11 0.90

เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 146.56 62.32               -            - 208.88 12.00 - 24.00
 1,141.37 1,909.25 18.14 24.77 3,093.53 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินเบิกเกินบัญชี         -        - 3.93           - 3.93 MLR - 0.50
เงินกูยมืระยะยาวจากธนาคาร         -        - 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 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         -        - 71.18 24.99 96.17 0.10 - 0.40
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธ ิ 964.14 1,605.02              -           - 2,569.16 18.26
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช         - 0.11              -           - 0.11 0.90
เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น - สุทธ ิ 96.55 102.99               -            - 199.54 12.00 - 24.00 
 1,060.69 1,708.12 71.18 24.99 2,864.98 
  
หน้ีสินทางการเงิน  
เงินกูยมืระยะยาวจากธนาคาร         -       - 27.86           - 27.86 MLR - 0.50
หุนกู 599.67 1,068.10               -            - 1,667.77 4.30 - 5.00
 599.67 1,068.10 27.86            - 1,695.63 

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2560 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ีย
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         -        - 18.09 24.77 42.86 0.10 - 0.40
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธ ิ 969.31 1,846.82              -           - 2,816.13 18.00
เงินใหกูยมืระยะสั้นแกบริษัทที่  
    เก่ียวของกัน 180.67        -              -           - 180.67 5.10 - 5.50
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการ
ใช         - 0.11              -           - 0.11 0.90 

เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น – สุทธ ิ 146.56 62.32               -            - 208.88 12.00 - 24.00
 1,296.54 1,909.25 18.09 24.77 3,248.65 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินเบิกเกินบัญชี         -        - 3.93           - 3.93 MLR - 0.50
เงินกูยมืระยะยาวจากธนาคาร         -        - 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 
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2559

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมม ี  ท่ีแทจริง 

 1 ป 
1 ถึง 5 
ป 

ตามราคา
ตลาด 

อัตรา
ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         -        - 71.17 24.99 96.16 0.10 - 0.40
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธ ิ 964.14 1,605.02              -           - 2,569.16 18.26
เงินใหกูยมืระยะสั้นแกบริษัทที่  
    เก่ียวของกัน 155.00        -              -           - 155.00 5.10
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการ
ใช         - 0.11              -           - 0.11 0.90

เงินใหกูยมืแกกิจการอื่น – สุทธ ิ 96.55 102.99               -            - 199.54 12.00 - 24.00 
 1,215.69 1,708.12 71.17 24.99 3,019.97 
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินกูยมืระยะยาวจากธนาคาร         -        - 27.86           - 27.86 MLR - 0.50
หุนกู 599.67 1,068.10               -            - 1,667.77 4.30 - 5.00
 599.67 1,068.10 27.86            - 1,695.63 

 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย         
มีอัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาดฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

 
33 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีสินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม   
    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา            -  55             -  55 
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34 ภาระผูกพัน 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการ
จายคาเชาตามสัญญาดังกลาว ดังนี้ 
 
   (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
จายชําระ    
ภายใน 1 ป 2.45  2.45 
2 - 5 ป 1.98  1.98 

รวม 4.43  4.43 
 
35 การอนุมัติงบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
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. การจัดการ          

9. 

9.1 โครงสรางการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2560 

สวนตรวจสอบภายใน 
คุณสายชล หยกมณีรัตนากร 

สํานักงานเขต 2 
คุณระพล ชูวิชัยวงศ 
 ชุมพร 
 สุราษฎรธานี 
 กระบี่ 
 หาดใหญ 

สวนพัฒนาระบบงาน 
      คุณเพ็ชร  ชางคํา  

 

สํานักงานเขต 4 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 

 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 
คุณจําเนียร ทิชัย 
สวนกฎหมายและ
บังคับคดี 
คุณธวัชขัย เชิงทอง 

สวนพิธีการสัญญา 
    คุณจําเนียร ทิชัย 
 
 สวนบุคคลและธุรการ 
คุณปพิชญา  ทองเกิดพะเนา 
 

ฝายสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

คุณเพ็ชร  ชางคํา 

ฝายบัญชีและการเงิน 
คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย 

(รักษาการ)

ฝายปฏิบัติการ 
คุณจําเนียร ทิชัย 

 

ฝายควบคุมและบริหารสินเชื่อ 
คุณกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล 

ฝายสินเชื่อและการตลาด 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 

 

กรรมการผูจัดการ 
คุณธีรวัฒน  เกียรติสมภพ 

สํานักกรรมการผูจัดการ 
คุณรัตติยา พัฒนาสถาพร 

ประธานกรรมการบริหาร 
คุณวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล 

สวนสนิเชือ่และการตลาด 
     เชาซื้อถยนต 1 
  คุณวิศรุต พูลเพิ่มยศ 
สวนสนิเชือ่และการตลาดเชาซื้อ
รถยนต 2 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 
สวนสนิเชือ่นาโนไฟแนนซและ
เงินกู 
สวนบริหารหนี ้
 

  สวนบัญชี 
      คุณนรญา จิตติธาดา 
 สวนการเงิน 
      คุณนรญา จิตติธาดา 
 
 

 

กรรมการบริหาร 
คุณสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 รายช่ือผูถือหุนของบริษัท 10 ลําดับแรก ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 

ลําดับ รายชื่อ 
จํานวนหุนท่ีถือ 

 (หุน) 
สัดสวนการถือหุน 

1 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 500,214,000 46.98 
2 นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล 44,608,234 4.19 
3 นายทวีป เรืองหราย 41,231,960 3.87 
4 นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 29,220,627 2.74 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 18,115,970 1.70 
6 นายวิรัญ ใจยินดี 15,825,555 1.49 
7 นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล 15,611,681 1.47 
8 นายนิพนธ ณัฐวุฒิ 13,517,455 1.27 
9 นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร 12,691,296 1.19 
10 นายสุวัฒนชัย ปญญาจิรวุฒิ 11,251,910 1.06 

 รวม 702,288,688 65.96 

หมายเหตุ : มูลคาท่ีตราไว  0.50 บาท/หุน 

  โครงสรางการบริหารและการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร และผูบริหารโดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีรายช่ือและอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  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. นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 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 2560  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 2560 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 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                           
 

  -69- 

ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผูบริหารจํานวน  6  ทาน ประกอบดวยรายช่ือดังตอไปน้ี 
 
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ
2. นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล  ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 2
3. นายสุวัตร  เขียวรัตน  ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 1
4. นายกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล ผูจัดการฝายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 
5. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
6. นายเพ็ชร ชางคํา  ผูจัดการฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี 

*นางสาวสุโขทัย นาทะสิริ ลาออกจากตําแหนง เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน  2559 นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย(รักษาการแทน) 
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 2560    
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 นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 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 2558 ป 2559 ป 2560 

จํานวน (คน) 6 6 7 
- เงินเดือน 7,676,890 9,324,939 12,303,949 
- โบนัส 3,516,285 4,274,892 4,593,831 
- อื่นๆ ไดแก คาเบี้ยประชุม           

คาพาหนะ และคาโทรศัพท  
626,900 587,507 505,858 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 153,538 175,522 229,785 
รวม 12,189,362 14,362,860 17,633,423 

 
ข.คาตอบแทนอื่น 

กรรมการ 

- ไมมี- 

ผูบริหาร 
   - ไมมี-  
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน 
(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล ประธานกรรมการ
และประธาน

กรรมการบริหาร 
 

59 ปริญญาตรี 
สาขาพัฒนาชุมชน 
สถาบันราชภัฎ นครปฐม 
 

นองชาย 
นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 
พี่ชาย 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล  
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิูล 

0.53 เม.ย.2560 – ปจจุบนั 
ก.ค.2558 – ปจจุบัน 
พ.ย.2558 – ปจจุบนั 
ก.ย.2558 – ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2557- ปจจุบัน 
พ.ย.2556 – ปจจุบนั 
 
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 
 
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ.รักษาความปลอดภัย ไมดา 
บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา 
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล 
บจ.ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด) 
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอร
ปอเรชั่น 
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
การถือ
หุน 
(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2. นายสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหาร 64 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สายวิทย สีตบุตรบํารุง 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 50/2006 

 - พ.ย.2558 – ปจจุบนั 
ก.ค.2558 – 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 ทางการสอบ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
16/2004,143/2017 

 - พ.ย.2558 – ปจจุบนั 
ก.ย.2558 -ปจจุบัน 
ก.ค.2558 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2558 –  ปจจุบัน 
พ.ย.2556 –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 

บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล 
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา แอด 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอร
ปอเรชั่น 
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
การถือ
หุน 
(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 53 ประกาศนียบัตร 
- วิชาชีพ สาขาการบัญชี 
 พณิชยการพระเชตุพน 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 16/2004 

นองชาย 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิุล 
นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 

- พ.ย.2558 – ปจจุบนั 
พ.ค. 2558 – ปจจุบนั 
2557 –ปจจุบัน 
2555-ปจจุบัน 
 
2552 - ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจัดการ 

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 56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบริการธุรกิจและการตลาด  
ทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
 
 

นองชาย 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 
พี่ชาย 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล 

- เม.ย. 2560 - ปจจุบนั 
พ.ย. 2558 - ปจจุบนั 
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 ดีเวลลอป
เมนท 
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้ 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน 
(%) 

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 

6. นางทิพวรรณ ปญญาจิรุวฒิ 
 
 

กรรมการ 60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี
นครปฐม 
 
 
 
 
 
 

พี่สาว 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล นาย
เอกชัย เอีย้วศิวิกูล 

2.74 เม.ย.2560 - ปจจุบนั 
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 
ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

บจ. รักษาความปลอดภัย ไมดา 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล  
บจ.ภูเก็ต เบียร(ไทยแลนด) 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอร
ปอเรชั่น 
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ.ไมดา แอด 
บจ.ไมดาพร็อพเพอรตี้ 
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือ
หุน 
(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

7. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ 60 ปริญญาโท 
EX-MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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 กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

69 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 

- 
 
 
 

ธ.ค 2558- ปจจุบัน 
 
2554 - 2557 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 

9. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

 - พ.ค.2558 –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
การถือ
หุน 
(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล 
 
 

กรรมการอิสระ
และกรรมการ
ตรวจสอบ 

50 ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - 
 

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

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

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

11.นายกิตติวัชร ไตรเวทยวรกุล ผูจัดการฝาย
ควบคุมและ
บริหารสินเชื่อ 
 

53 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
การถือ
หุน 
(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

12.นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล ผูจัดการฝาย
สินเชื่อ ภูมิภาค 2 

66 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 ผูจัดการฝาย
สินเชื่อ ภูมิภาค 1 
 

55 ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2560 - ปจจุบัน 
2555- 2559 
 
 

ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายควบคุมและ
บริหารสินเชื่อ 
 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 

14. นายเพ็ชร ชางคาํ ผูจัดการฝายอาวุโส
ฝายสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

51 ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2553 – ปจจุบัน 
 
 
 

ผูจัดการฝายอาวุโส ฝาย
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
 
 
 

 *** สัดสวนการถือหุนคํานวณจากทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560 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. นางทิพวรรณ ปญญาจิวุฒิ -  - -
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 2560 คณะกรรมการมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 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 1/2560 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 2560 
บริษัทไดนําอุปกรณการศึกษา ไปมอบใหกับโรงเรียนบานหนองงูเหลือม (ประชารัฐบํารุง) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
 15.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสีย 
 การประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตของบริษัท มีความเก่ียวของกับการพัฒนาสังคม โดยมีสวนสงเสริมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมโดยการสนับสนุนการเงินใหประชากรมีโอกาสไดซื้อรถ ดวยความสามารถใน
การผอนชําระของตน  เพ่ือความสะดวกสบาย เพ่ือการประกอบอาชีพ   และยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทไดทบทวน
กระบวนการทํางาน และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันภัยรถยนตซึ่งเปนคูคา  
สนับสนุนใหลูกคา ที่เชาซื้อรถยนตทุกคันทําประกันภัยรถ เพ่ือคุมครองรถ ซึ่งจะไดรับการซอมแซมหรือเงินทดแทนเมื่อรถ
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เกิดอุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนคูคา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถทุกราย ทําประกันชีวิต เพ่ือเปน
การคุมครองสินเช่ือรถยนต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระหน้ีเชาซื้อที่เหลือทั้งหมดแทนลูกคา เมื่อลูกคาเกิด
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  บริษัทรวมทํางานกับธนาคาร ลดการใชเช็คโดยใชวิธีโอนเงินทางอีเล็กทรอนิกส ซึ่งกระบวนการ
ทํางานเหลาน้ี ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปนนวัตกรรมที่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการท่ีมีคุณคาตอสงัคม และเพ่ิมมูลคาใหกับบริษัท 
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รายการระหวางกัน 

 

สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในป 2558  ป 2559 และป 2560 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2558 2559 2560 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.60 

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 6.4 – 7.5  ตอป 
ดอกเบี้ยเปนราคาตลาด 
ดอกเบี้ย MLR+0.25 ตอป 
ดอกเบี้ยเปนราคาตลาด 

 
 
 

662,322 
 
 
 
 
 

208,330 
 
- 

293,137 
48,500,000 
1,608,811 

 
 
 

1,219,902 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

1,815,013 

 
 
 

1,122,114 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

25,500,000 
342,318 

 
 
 

138,608 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

25,500,000 
56,055 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2558 2559 2560 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.60 

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

 คาที่พักและคาอาหาร ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 115,652 12,523 52,523 - 

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 

2558 2559 2560 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.60 

4.บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน  
 

มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 
 
 

คาที่พัก ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 2,336 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 5.2  ตอป 
ดอกเบี้ยรอยละ 5.2  ตอป 
ดอกเบี้ยรอยละ 5.2  ตอป 
ราคาที่เกิดขึ้นเปนราคาตลาด 
ราคาตามสัญญา 
ราคาตามสัญญา 
 
 
 
 

24,900,000 
409,315 

- 
- 
- 
- 

155,000,000 
135,410 
101,574 

- 
- 
- 

155,170,000 
8,023,828 

- 
3,110 

300,000 
150,000 

155,170,000 
14,659,020 

- 
3,110 

300,000 
150,000 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ 

2558 2559 2560 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.60 

6. บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน 
(ประเทศไทย) 

มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 

1.รายไดคาบริการ ราคาตามสัญญา 200,0000 200,0000 200,0000 214,000 

 
 
 
 
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 2560 
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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  2560  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 

           1,597,194,466 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 :         นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785  
  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  
  ช้ัน 18 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  
  เลขท่ี 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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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 :      59/6-7  หมู11 ถนนชุมพร-ระนอง  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 :     59/10 หมู 7 ถนนพิษณุโลก-หลมสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

  โทรศัพท :     (055)  320-045  แฟกซ  (055)  320-046 

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 :     588/13-14 หมู 5 ถ.กลางเมือง  ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 
  โทรศัพท :     (043)  340-336-7  แฟกซ  (043)  340-338 
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 :      8/9-10 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 
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Financial Summary  
                           (Unit: THB in Million) 

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

 
 
 
 

 2015 2016 2017 
Assets    
     Total assets 2,947.81 3,492.96 3,599.45 
     Hire-purchase receivables - Net 2,475.63 2,569.16 2,816.13 
Liabilities and shareholders’ equity  
     Total liabilities 1,381.84 1,839.74 1,849.56 
     Total shareholders’ equity 1,565.97 1,653.22 1,749.89 
Performance  
     Total revenue 513.30 545.77 588.93 
      Hire-purchase Income 421.53 413.49 443.15 
      Total expenses 384.76 397.55 445.98 
       Net profit 102.87 118.22 112.52 
Profitability ratio  
      Interest income** (%) 12.71% 11.69% 11.68% 
      Interest expense (%) 5.22% 4.78% 5.01% 
      Interest spread (%) 7.49% 6.90% 6.67% 
      Net profit (%) 20.04% 21.66% 19.11% 
      Earning per share (THB/share) 0.11 0.12 0.11 
      Return on Equity (%) 6.78% 7.34% 6.61% 
Efficiency ratio    
      Return on asset (%) 3.65% 3.67% 3.17% 
      Asset turnover 0.18 0.17 0.17 
Financial policy ratio  
       Debt to equity ratio (times) 0.88 1.11 1.06 
       Loan to borrowing ratio 2.77 2.38 2.24 
       Dividend payment ratio (Baht) 0.30 0.50 0.45 
       Doubtful account to total loan ratio (%) 1.94% 2.49% 2.69% 
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  Message from President  
 

For the past year 2017 was a challenging year for the private sector to overcome with various 
negative factors affected by economic of the year 2016 throughout the present. Over the years, economic 
growth of continuous regression the growth rates of only 3.1% as a result of the mourning of the King Rama 9 
stretches up to the end of the 2017 which affect business sectors inevitably. 

According to such the overall global economy, that the reversal of the currency of various countries, 
whether the United States or European countries. All contribute to businesses around the world recession has 
inevitably. Thailand; however, by the government of Gen, Prayuth Chan-Ocha was trying to encourage 
business sector. The public investment in major projects, such as rail services. Including distribution into the 
provinces continued in the state. New car sales business sectors in the year 2017, it receives the aftermath 
from Government policy, thus in effect, car sales have increased by 870,748 cars from the year 2016 that 
total sales were by 767,788 cars or 13.26%. For the used car market is car market continuously from the new 
car market. As a result, the used car market is growing as well. In addition, financial institutions and NON-
BANK business groups has offered new and used auto loan. All growth is good. Despite the negative 
economic impact continuously. For the company in 2017 net profit of 112.52 million baht, with 5.70% decline 
from the year 2016 with a net profit of 118.22 million baht. 

Finally, the board of directors and me, including executive through all employees will dedicatedly 
support in driving the company's business to transcend the year 2018 has great potential as the economy is 
expected to grow in a better situation from the previous year 2017. 
 
 
    

 
Mr. Wisood  Ieosivikul 

President
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Type and Nature of Business 

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

second-hand vehicles (both personal vehicle and pickup trucks) that are of highly marketable brands and 
models, such as Toyota, Isuzu, Nissan, Mitsubishi, and Honda. As of 31 December 2017, the company’s hire-
purchase lending portfolio comprises of personal cars and pick-up trucks in the proportion of 9.22% and 
90.78%, respectively.  The Company provides the services in Bangkok and other provinces through its 17 
branches with cover servicing areas in 74 provinces all over Thailand. 

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

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

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

 



Mida Leasing Public Company Limited                                                                                            

-    - - 98 -

2. Revenue Structure 

 Revenue Structure of the company according to the financial statement as of 2015– 2017 

Revenue 
2015 2016 2017 

Million THB % Million THB % Million THB %
New Contracted Hire-purchase Portfolio 1,844.14 1,859.81  2,178.66
Hire –Purchase Receivables 1,211.68 1,256.86  1,448.53
1. Revenue from Hire-purchase  
   Personal vehicles   18.59 3.62   21.04 3.86   27.31 4.64
   Pickup trucks 402.94 78.50 392.45 71.90 415.84 70.61
Total Revenue from Hire-purchase 421.53 82.12 413.49 75.76 443.15 75.25
2. Other Revenue  
    - Interest income 6.24 1.21 14.63 2.68 42.80 7.27
    - Car transfer registration 12.95 2.52 12.65 2.32 13.90 2.36
    - Commission from auto insurance  15.25 2.97 16.84 3.09 22.00 3.73
    - Penalty & Late Payment Fees 18.09 3.53 19.28 3.53 15.79 2.68
   - Bad debt recovery 7.62 1.49 6.48 1.19 6.59 1.12
   - Operation fee income 6.71 1.31 12.07 2.21 14.86 2.52
   - Debt collection income 6.32 1.23 5.51 1.01 5.98 1.02
    - Seized car transferred income 4.58 0.89 3.97 0.73 2.52 0.43
    - Gain on sale of investment in securities 0.58 0.11 20.05 3.67 0.08 0.01
- Others 13.42 2.62 20.79 3.81 21.26 3.61
Total other revenue 91.77 17.88 132.28 24.24 145.78 24.75
Total revenue 513.30 100.00 545.77 100.00 588.93 100.00

 Revenue classification by vehicle type of the Company 

Revenue from Hire – purchase 2015 2016 2017
Million THB % Million THB % Million THB % 

-  New car 7.27 1.73 6.77 1.64 5.16 1.16
-  Second hand car 414.26 98.27  406.72 98.36  437.99 98.84  

Total revenue from Hire – purchase 421.53 100.00 413.49 100.00 443.15 100.00

3. Business Operation of Each Product Line 

Nature of services 

1. The company operates business of offering four main types loan services as follows:  
  1) Automobile Hire-purchase Service. 

         2) Working Capital Loan for Second-hand Car dealer (‘Floor Plan Loan’). 
  3) Re-financing services for all types of automobiles. 
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                 4) Additional Services such as renewal of Annual Vehicle Duty, transfer of car registration, 
car insurance policy, and third-party car insurance. 

2. The company operates business of managing non-performing debt 
Major source of income of the Company is from automobile hire-purchase service, which account 

approximately from 75.25% to 82.12% of total revenue from 2015 until present. 

  4. Market Situation & Competition 

In the year 2017, new car market has sold a total of 870,748 cars in Thailand (exceeds the estimated 
830,000 cars) compared to total sales, with total sales in 2016 of 768,788 cars. Growth rate has increased by 
13.26% while the car seat (Sedan) has the highest growth rate at 23.47% 

The return is the direction the expansion of cars sold the domestic market and gradually regaining 
export market since 2017 to support manufacturers and distributors (dealer) have better outcomes. But there 
will be a risk that intense competition situation. Car manufacturer: expected outcomes in year 2018 will 
recover, regaining a direction as to the recovery in both domestic and export markets, manufacturers of 
passenger vehicles and one-ton pick-up trucks, earnings forecast will improve markedly from the year 2018. 
Driven by the domestic and export markets could grow by its exports Eco-car under the terms of the BOI cars 
and versatile (PPV) increased its popularity. The top selling new cars a year 2017 details are as follows. 

 
Car sales data (separated by type): year 2017 

 

  
Sales 2016 
(no. of cars) 

Sales 2017 
(no. of cars) 

% Change 
(comparing to 2016) 

Personal cars  278,827 345,501  23.47% 

Commercial cars 488,961 525,247  7.42% 

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

394,127 424,282 7.65% 

Pick-up truck 1 ton  
(Exclude personalized pick-up) 333,447 364,706 9.37% 

Total quantity sales 767,788 870,748 13.26% 

 
In the second-hand car market, dealer began to see signs of recovery are improved. The used car 

entrepreneur expected revenue recovery according to the direction of the old cars price past the lowest 
point. The demand for cars would increase as the economic recovery bring about inventory turnover rate has 
been better. However, market competition is fierce due to expected supply of used cars in 2018 will 
accelerate increase. As a result of old cars in the first car projects, some will be sold into the market after the 
car in the project were fully 5 years under the terms of the authorities. There is also a new operator in the 
market. This condition can affect SME entrepreneurs are still at risk of further liquidity problems. 
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Analysis of Financial Position and Operating Performance 
Operating Performance 

Mida Leasing Public Company Limited is in the business of providing hire-purchase credit facilities 
for both new and used cars but mainly focusing on the used car sector. The Company first began business 
with its first office in Bangkok in 2000 and began its expansion. Currently, the Company has 17 branches 
(included head office). 

Revenue 

For the fiscal year 2017 the Company had revenue of Baht 588.93 million, increased from year 2016 
at Baht 545.77 million, or increasing rate 7.91%. As a result of the increased from facilities extended for Floor 
Plan ,  rokerage incomeInsurance b   and operation fee income. 

 

 2015 2016 2017 
Million THB % Million THB % Million THB % 

Hire Purchase Receivables  1,211.68 (2.03) 1,256.86 3.73 1,448.53 15.25 
Hire Purchase  Income 421.53 2.66 413.49 (1.91) 443.15 7.17 

The Company had increased the size of its lending portfolio by 15.25% in 2017 which effected to 
portfolio decreased and hire-purchase interest income increased. Interest revenue decreased from Baht 
413.49 million in 2016 to Baht 443.15 million in 2017, or 7.17% increase. Moreover, the interest revenue 
generated in 2017 includes those from leasing facilities provided since 2013 – 2016 and some from facilities 
extended in 2017.  

As for other revenue, including commissions earned from insurance policies, penalty fees, revenue 
from facilities extended for Floor Plan, and etc in fiscal year 2017, total revenue amounted to Baht 145.78 
million, an increased from Baht 132.28 million in fiscal year 2015 or equivalent to 10.21% increased. As a 
result of the increased revenue from facilities extended for Floor Plan , i rokerage incomensurance b   and 
operation fee income. 

  

Expenses 

In fiscal year 2017, the Company had operating expenses in Baht 445.98 million, increased from Baht 
397.55 million in fiscal year 2016. The Company’s expenses consist of 3 parts, including of selling and 
administrative expenses, bad debts and doubtful accounts and finance cost. The details of the expenses are 
outlined below: 

- The Company had selling and administrative  expenses for fiscal year 2017 in the amount of Baht 
298.78 million, increased  from  the year 2016 of Baht 275.64 million  
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-  The Company had bad debt and doubtful accounts for the fiscal year 2017 in the amount of Baht 
62.43 million, decreased from the year 2016 which was Baht 50.88 million due to better debt 
collection management compared to year 2016. 

- The Company had finance cost for the fiscal year 2017 in the amount of Baht 84.77 million, 
increased from Baht 71.03 million for fiscal year 2016 of Baht 13.74 million as a result of interest 
rates rising from 2016 

Net profit 

The Company had net profit after tax of Baht 112.52 million for the fiscal year 2017, decreased from 
Baht 118.22 million in fiscal year 2016, or by 4.82 % due to increased selling expenses .  

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

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

Financial Position 

Total Assets 

As of years 2017 and 2016, the total assets of the company amounted to Baht 3,599.45 million 
increased by Baht 106.49 million from the year 2016 which is Baht 3,492.96 million; as a result of the growth 
of the loan portfolio due to the expansion of the business.  

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

Hire purchase receivables are stated at the outstanding balances less unearned hire purchase 
interest income and allowance for doubtful accounts. Allowance for doubtful accounts is provided for the 
estimated collection losses that may incur in collection of receivables. The allowance is based on collection 
experience and current financial status of receivables outstanding at the balance sheet date. For fiscal years 
2016 to 2017, the Company had provisioned 2.49%, and 2.69%, respectively; which is a result of allowance 
for doubtful account. 

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

Total liabilities 

For fiscal year 2017, the Company had total liabilities of Baht 1,849.57 million increased from Baht 
1,839.74 million in fiscal year 2016, or a 0.53%. The increasing of liabilities in 2017 as a result the company 
had bank overdraft of Baht 3.93 million.  

Shareholders’ equity 

In fiscal year 2017, the Company had a Shareholders’ Equity of Baht 1,749.89 million, increased from 
Baht 1,653.22 million in fiscal year 2016, or by 5.85% due to the profit of the Company’s operating result. 
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Liquidity and investment structure 

In fiscal year 2017 and 2016 the Company had a Debt-to-Equity ratio of 1.06 and 1.11 respectively.  
 

Structure and source of fund in 2016 and 2017 
 2016 2017 

Million THB % Million THB %
Shareholders’ equity 
 

1,653.22 49.37 1,749.89 50.86

Short - term loan 
Long-term loan 
- Current portion 
- Long-term loan 
Debentures 

- 
 

5.77 
22.09 

1,667.77

- 
 

0.17 
0.66 

49.80 

3.93 
 

6.13 
15.95 

1,664.70 

0.12 
 

0.18 
0.46 

48.38
Total loan 1,695.63 50.63 1,690.71 49.14

Total 3,348.85 100.00 3,440.60 100.00
 

As at 31 December 2017, the Company had installment receivables in the amount of Baht 3,731.30 
million which divided into portion as follows: 

 (In Million Thai Baht) 

Current Portion of Hire purchase receivables (due within one year) 1,382.05 

Long-term Portion of Hire purchase receivables (due over one year) 2,349.25 

 

The current portion of the long-term outstanding loans as at ended of year 2017 was Baht 1,690.71 
million while interest receivables for year 2018 is equivalent to Baht 6.13 million and debentures Baht 199.91 
million . Therefore, there is sufficient liquidity from future cash flow to cover the outstanding debt due.  

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

Effects from Interest rates 

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

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

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

 Business Goals 
In 2018, the company continues to focus on pick-up hire purchasing loan, in which mainly are 

TOYOTA, ISUZU, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, and FORD. Mainly due to there are low risk by also co-
working with second hand car tents, constant partners with its long-standing and close more than 2,000 
cases. And it will consider opening branches in appropriate provinces, to enhance the services provided to 
customers to cover more areas. The financial services offered to customers directly (Direct Marketing) 
continues to focus on targeted growth rate of 30% of total lending through leasing overall project "Mida Easy 
Loans" products in the project as follows. 
 

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

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

 

4. Credit "Pawn" (Parking) is a project to customers by the car-free load as collateral. 
 

5. Credit, "floating" is a registered project cash loans to customers the booklets registration and 
other documents as collateral. 
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Risk Factors 

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

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

quality of the cars used as collateral. However, the return from second hand car hire-purchase service is 
higher than that of new car. As of the 31 December 2017, the proportion of hire-purchased service revenues 
from second cars and from new cars was 98.84%: 1.16% respectively.  

Risk from Non-performing loans (NPL) 

The credits do not pose a risk are coupled assembling business. That the lessee is unable to repay 
under the legal conditions which might be caused by its internal factors such as the customer's use of the 
money to health care, maintenance vehicles on the installment, etc., as well as the problems from external 
factors such as the economic problem of oil price rise. The problem of being unemployed or quit, natural 
disasters, etc. These issues The company aims to focus on credit quality, effective control of debt collection, 
and a good internal control system. And includes strict lending policies, to limit credit risk in which affect to 
the company’s overall operation. The company has a process to manage the credit risk as follows. 
 1 . Quality control of lending By check payment behavior of customers, from the National Credit 
Bureau Limited (NCB) and the introduction of the credit system SCORING used to evaluate the quality of 
customers applying for car leasing. 
 2. Effective control of debt collection. Using the information to control the number of outstanding 
contracts coupled with strict policy to follow debt. The overdue return to the normal status as much and as 
quick as possible. The measures are as follows: In case of default 1st installment will send official warning 
letter no. 1 along with the authorities to track down and call customers. In case of default the 2nd and 3rd 
installment authorities to send warning letters to accelerate the introduction and monitoring customer demand 
and the guarantor if the customer does not contact or payment. The company will have staff on the ground to 
meet the customer immediately. In case of default more than 3 installments, the Company will issue to 
terminate the lease agreement, by the time the 30-day maturity period. If customers do not contact, the 
company will continue to press and seize the car back. If the company cannot keep track of confiscated cars 
have been restored or if the auction sale of confiscated vehicles but have insufficient funds to pay 
outstanding debts. The company will take legal action against the customer and the guarantor. It is a lawsuit 
in order to get the most debt. 

Risk from sale assets foreclose  

 When a client defaults payment or payments not taken unpaid accumulated since 3  consecutive 
periods. The company will terminate the contract and take the car back. The car taken will be sold by auction 
method. In which the company will use the time average of once a month. The Company will use the 
proceeds from the auction, auto debt outstanding. If the proceeds from the sale of cars seized not enough to 
pay the debt. The company also claims the absence from the debtor and the guarantor. The seized vehicle 
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auction company found a net loss decreased steadily. This is the result of second-hand cars with the 
rebound from the lowest point since mid-2015, and by the year 2016 will find that used car sales are 
increasing continuously. The used car tents from a car auction to keep rising in stock, which comes from 
several factors, including. 

  1)  New car is expensive. Affect the behavior of the customers buying a second hand car 
increases steadily. 

  2)  Used car prices that some groups have shifted from increasing the excise tax structure, 
especially in the midsize car segment. On mutual effects on credit port, which makes purchasers certain 
popular large vehicles but limited buying power may turn to buying a used car instead. 

  3)  Many used-car entrepreneurs have banded together to create a standard warranty to build 
credibility. As well as cooperation with financial institutions for the sale promotion, reducing interest rates. 
Increase the amount of the loan to some car models or customers with a good history with financial 
institutions. 

Risk from marketing and competition 
                Domestic sales of the year 2017 are totaling at 870,748 cars or 13.3% increase from the previous 
year 2016. This is the result of the automotive market has recovered continuously since the middle of last 
year. which is a consequence of the economic direction recovery. Along with the first car project gradually 
matured since 2016, consumers decide to change the new car increasingly.  
 The second-hand car market in 2018, is expected to have grown up from the price of new cars 
has risen. The first car is at maturity simultaneously, becoming into the market car continuously. 
 Used car leasing business is likely to grow in line with the recovery of the domestic auto market is 
expected to benefit from the economic recovery. Provider and dealers from financial institutions enter 
competition in the price increase. In which we will not enter into the competition in price to compete with 
financial institutions. But will focus on the loans through the tent than existing partners with 2,000 cases. In 
additions, we will focus on expanding its customer base through more loans DIRECT MARKETING, because 
the company can screen for quality, to reduce the risk to a certain extent. Besides, the Company develops 
product to meet the needs of all groups of customers, along with the development of service channel through 
the WEBSITE company and SOCIAL MEDIA in order to facilitate customers.  
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Report from the Audit Committee 

The Audit Committee of the Company consists of three independent directors who have all 
qualifications determined by the Stock Exchange of Thailand, to perform duties and responsibilities in 
accordance with the rules and regulations of the Stock Exchange Commission and the Stock Exchange of 
Thailand. The Audit Committee reports directly to the Board of Directors of the Company.  During the fiscal 
year 2017, the Audit Committee held 4 meetings to examine the following issues (every audit committee 
members attended every meeting). 

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

2) Review the internal control plan of 2016 of the internal audit department and recommend the set 
up of detailed manual of audit committee to ensure the effectiveness of the internal control 
system and monitor the control to be in accordance with the plan. 

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

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

The Audit Committee gives an opinion that in 2017, the Company has an adequate corporate 
governance and internal control system.  The preparation of and the disclosure in the financial statement are 
accurate and in compliance with the generally accepted accounting principles, in which the Audit Committee 
had reported the performance to the Board of Directors of the Company. 

 

  

 

 

       

 

     

 

 

 

                 Pol.Lt.Gen. Chalong Sonjai 
   Audit Committee Chairman 
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MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

31 DECEMBER 2017 AND 2016 
 

1. GENERAL INFORMATION  

 

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

registered office at 48/2-5, Soi Chaengwattana 14, Chaengwattana Road, Thungsonghong, Lak si, 

Bangkok, Thailand. As of 31 December 2017, the Company has 17 branches in Bangkok and in the 

provinces. 

 

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

 

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

Stock Exchange of Thailand, that holds 46.98% of the Company’s shares capital. 

 

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

services for used cars hire-purchasing and management of non-performing assets. 

 

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION 

 

(a) Statement of compliance 

 

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

Accounting Act B.E. 2543 and Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) issued under the 

Accounting Professions Act   B.E. 2547 and the financial reporting requirements promulgated by 

the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535. 

These financial statements are officially prepared in the Thai language. The translation of these 

financial statements to another language should conform to the official report in Thai.  

 

The Federation of Accounting Professions has issued new and revised TFRS which adoption is 

effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2017. The initial adoption 

of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain Company’s and subsidiary’s 

accounting policies. These changes have no material effect on the financial statements.  

 

A number of new and revised TFRS have been issued but are not yet effective and have not been 

applied in preparing these financial statements.  Those new and revised TFRS that may be 

relevant to the Company’s operations, which become effective for annual financial periods 

beginning on or after    1 January 2018, are set out below. The Group do not plan to early adopt 

these TFRS. 
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TFRS Topic 

TAS 7 (revised 2017)  Statement of Cash Flows  

TAS 12 (revised 2017)  Income Taxes  

TFRS 12 (revised 2017)  Disclosure of Interests in Other Entities  

  

 The Company has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the consolidated 

and separate financial statements of these new and revised TFRS and does not expect material 

impact on the financial statements in the period of initial adoption. 

 

(b) Basis of consolidation  

 

The consolidated financial statements include the accounts of Mida Leasing Public Company 

Limited and subsidiary, Mida Asset Management Company Limited, for which it owns 99.99%  of 

capital shares.  

 

The percentage of subsidiary’s total asset as at 31 December 2017 and 2016 and total revenue for 

the years ended 31 December 2017 and 2016 as included in the consolidated of financial 

statement are as follow:    

 

 Percentage of subsidiaries’ total 

assets 

Percentage of subsidiaries’ total 

revenues 

 to consolidated total assets to consolidated total revenues 

   

For the years ended               

31 December 

 2017 2016 2017 2016 

Subsidiary Company    

Mida Asset Management Company Limited 5.00 5.15 - 0.02 

 

Significant inter-company transactions with subsidiary included in the consolidated financial 

statements have been eliminated.  

 

The consolidated financial statements have been prepared with the same accounting policies as 

for the separate financial statements for the same accounting transactions or accounting events.  
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all fiscal periods presented in 

these financial statements. 

 

Revenues 

Financial service income on hire - purchase 

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

Income at the date the transaction is execution, and recognizesit as income based on the installments due 

with the effective interest rate method. Income from each installment is recognized on an accrual basis 

( based on the due date of the installment irrespective of actual collection) .  The Company ceases 

recognizing income when the receivables are overdue for 4 consecutive installments.  When there is an 

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

immediately. 

Revenues recognition on investments in accounts receivable. 

The Group recognize revenues from investments in accounts receivable by using effective interest rates 

(expected return on debts collection) calculated from outstanding investments in accounts receivable. If 

actual cash flows from collection exceed calculated revenues, the remaining cash collection will be 

deducted from the value of investments in accounts receivable for each period. If investments in receivable 

are fully deducted, the Group will recognize such cash collection as revenues and recognizes loss on 

impairment immediately when there is an indication of significant decrease in cash flows. 

 

Services income 

         Service income is recognized when services have been rendered. 

 

Interest income 

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

 

Cash and cash equivalent  

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

months without restriction of usage or obligation. 

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

statement of financial position. 

Investment in trading security 

Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these 

securities are recorded in profit or loss. The fair value of marketable securities is based on the latest 

bid price of the last working day of the year. The fair value of unit trusts is determined from their net 

asset value.  

 

The weighted average method is used for computation of the cost of investments. On disposal of an 

investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment 

is recognised in profit or loss. 
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Hire-purchases receivable and allowance for doubtful accounts 

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

unearned interest income and allowance for doubtful accounts.   Allowance for doubtful accounts is 

provided for the estimated losses that may incur in collection of receivables. The allowance is generally 

based on collection experiences and the consideration of debtor aging. The percentages of allowance 

for doubtful accounts are as follows : 

Ages 
Percentage of allowance for doubtful 

accounts 

  

Not yet due 1 

Past due  

1 - 3   periods  2 

4        periods  20 

5 - 6   periods  25 

7 - 9   periods  75 

Over  9 periods  100 

 

Inventories 

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

Net realizable value is the estimated selling price in the normal course of business less estimated 

costs to sell.   

Assets foreclosed 

These represent assets repossessed from debtors under hire purchase agreements. These are stated at 

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

 

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

25% of cost.  

Investments in accounts receivable 

The investments in accounts receivable represent the Company’ s investments in non-performing 

receivables of financial institutions and credit service companies at discounted values from bidding for 

debts management and collection.  Under the purchase contracts at the discounted values of 

receivables, the Company takes all the risks in the collection without recourse. Such investments in 

accounts receivable are carried at purchase cost less amortized costs and allowance for impairment 

( if any) .  The Company recognized loss on impairment of investment when it anticipates discounted 

cash flows to the present values of receivables are lower than book value. 
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Property, building and equipment, and depreciation 

 

Recognition and measurement 

 

Owned assets 

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses 

(if any).  

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-

constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable 

to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and 

removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. 

Cost also may include transfers from other comprehensive income of any gain or loss on qualifying cash 

flow hedges of foreign currency purchases of property, plant and equipment. Purchased software that is 

an integral of the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.  

 

When parts of an item of property, plant and equipment are significant with different useful lives, they 

are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.  

 

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing 

the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are 

recognised at net amount as other income in profit or loss.  

Subsequent costs 

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying 

amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to 

the Group, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 

derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in 

profit or loss as incurred. 

Depreciation 

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other 

amount substituted for cost, less its residual value. 

 

Depreciation is charged to profit and loss on a straight-line basis over the estimated useful live of each 

component of property, plant and equipment.  The estimated useful lives are as follows: 

 

Building and building improvement 5 - 20 years 

Furniture,fixtures and office 

equipment 
5  years 

Vehicles             5 years 

  

 No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. 
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Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 

adjusted if appropriate. 

Impairment 

The carrying amounts of the Company’s and subsidiary’s assets are reviewed at each reporting date to 

determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ 

recoverable amounts are estimated.  

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. 

The impairment loss is recognised in profit or loss. 

 

Investment property 

Land that is not occupied by the Company, is classified as investment property. Investment property 

is measured initially at its cost, including related transaction costs, and subsequently carried out at 

cost less any accumulated impairment (if any).  

 

Operating leases 

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

are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to statement 

of income on a straight – line basis over the lease year. When an operating lease is terminated before 

expiry date of the lease, any payment required to be made to the lessor by way of penalty is 

recognized as an expense in the year in which termination takes place. 

 

Impairment 

At the end of the year, the Group assess whether there is an indication that any asset may be 

impaired. If any such indication exists, the Group make estimates of the asset recoverable amounts. 

Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered 

impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the 

statement of profit or loss. An asset recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell 

and value in use. 

 

Investments in subsidiary company 

Investments in subsidiary company’s shares are accounted for in the separate financial statements by 

the cost method.  Such investments are 100%  owned by the Company under the control of the 

Company’s management. When there is an indication of impairment on investment, the Company will 

recognize loss from impairment as expense out-rightly in the statement of profit or loss. 

 

Debentures 

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

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

redemption value being recognized in the statement of profit or loss over the period of the debentures 

at an effective interest basis. Gains or losses on early redemption are recognized in the statement of 

profit or loss upon redemption. 
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Employee Benefits 

Short-term employee benefits 

Salaries, wages, bonuses, contribution to the social security and provident fund, are recognised as 

expenses when incur based on the accrual basis. 

Post-employment benefit (Defined contribution plan) 

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

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

         trusteed fund from the Company’s assets. The Company contribution to the fund is recognized as  

         expenses when incur. 

Post-employment benefit (Defined benefit plan) 

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

        Upon retirement under the labour law.  

 

The obligations under the defined benefit plan are determined by the actuarial technique computed by 

a qualified independent actuary, using the projected unit credit method.  

      Actuarial gains or losses for the computation of post-employee benefits are presented under other  

        comprehensive income.  

        Income tax 

     The income tax expense for the year comprises current and deferred income taxes. Current and  

       deferred income taxes are recognized in profit or loss, except to the extent that they relate to items  

       recognized directly in equity or other comprehensive income. 

    Current income tax 

    Current income tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates  

       enacted or substantially enacted at the end of the reporting period, and any adjustment to tax payable  

       in respect of earlier years. 

    Deferred income tax 

    Deferred income tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts  

      of assets and liabilities and the amounts of corresponding items used for income tax computation  

      purpose. Deferred income tax is measured by applying the tax rate to the temporary differences which 

      are expected to be reversed, using tax rate enacted or substantively enacted at the end of the reporting   

       period. 
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 Deferred income tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profits  

        will be available against which the temporary differences can be utilized.  Deferred tax assets are  

        reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that the related tax benefit will  

        be realized. 

 

Related parties 

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

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

 

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

interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management 

personnel, directors and officers with authority in the planning and directing the Company’s 

operations.  

 

        Measurement of fair values  

A number of the Company’ s accounting policies and disclosures require the measurement of fair 

values, for both financial and non-financial assets and liabilities. 

 

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data as 

far as possible. Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the 

inputs used in the valuation techniques as follows: 

 Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 

 Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or 

liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 

 Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data 

(unobservable inputs). 

Financial instruments 

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

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

position comprise bank overdraft and short - term loan from financial institution, trade accounts 

payable and borrowings.  The accounting policy for each item is disclosed in separate notes. 

 

Segment reporting 

Segmental results that are reported to the executive committee ( the chief operating decision maker) 

include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable 

basis. 

 

Share premium 

The Company recorded cash received in excess of the par value of the shares issued as share 

premium in the statement of financial position, share premium is netted of transaction costs associated 

with the issuing of shares and related income tax benefits. 

 

Dividend payment 

Dividend payment is recorded in the financial statements in the period in which they are approved by 

the Shareholders or Board of Directors of the Company.  
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Basic earnings per share 

The Company presents basic earnings per share for its ordinary shares. Basic earnings per share is 

calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the 

weighted average number of ordinary shares outstanding during the period, adjusted by treasury 

stock. 

 

Use of accounting estimates 

The preparation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards 

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

revenues, expenses, assets, liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities.  The actual 

results may differ from those estimates. 

 

Provisions for liabilities and expenses, and contingent assets 

Provisions are recognized in the financial statements when the Group have legal or constructive 

obligation as a result of past events with probable outflow of resources to settle the obligation and 

where a reliable estimate of the amount can be made.  The contingent asset will be recognized as 

separate asset only when the realization is virtually certain. 

 

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

MANAGEMENT 

 

4.1 Critical accounting estimates, assumption and judgments 

 

4.1.1 Impairment of receivables 

 

The Group account for allowance for doubtful accounts to reflect impairment of 

receivables that may result from non-collection of customer accounts. The estimated 

losses are based on historical collection experiences and review of outstanding 

receivables at reporting date. 

 

4.1.2 Estimated cash in - flow from investment in accounts receivable 

 

The Group estimate future cash collection from investments in accounts receivable based 

on quality, type, aging of receivables and historical information of debt collection. The 

total estimated future cash collection shall not exceed anticipated initial cash in - flows 

which management had expected in bidding. The Company assesses the periods of 

collection of investments in accounts receivable for 4 - 5 years. 

 

4.1.3 Property, plant and equipment  

 

Management regularly determine the estimated useful lives and residual values for 

building and equipment of the Company and will revise the depreciation where useful 

lives and residual values previously estimated have changed or subject to be written 

down for their technical obsolescence or if they are no longer in use. 
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4.1.4 Impairment of investments  

The Group treat investments as impaired when there has been a significant or prolonged 

decline in the fair value below their cost or when other objective evidence of impairment 

exits. The determination of what is “significant” or “prolong” requires management 

judgment. 

 

4.1.5 Leases 

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

management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards 

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

and conditions of the arrangement. 

 

4.1.6 Impairment of assets 

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

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

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

for comparison with the recorded value. The determination of recoverable amount 

requires management judgment. 

 

4.1.7 Post-employment benefit under defined benefit plans 

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

Inherent within these calculations are assumption as to discount rates, future salary 

increases, mortality rates and other demographic factors. In determining the appropriate 

discount rate, management selects an interest rate that reflects the current economic 

situation. The mortality rate is based on publicly available mortality table for the country. 

Actual post-retirement costs may ultimately differ from these estimates. 

 

4.1.8 Deferred tax assets 

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

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

differences can be utilized. In addition, management judgment is required in assessing 

the impact of any legal or economic limits or uncertainties in various tax jurisdictions. 

 

4.2 Capital risk management 

 

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

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

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

 

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

policy, issue new shares or issue new debentures to finance debts or sell assets to reduce debts. 
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5. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

    (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016   2017  2016  

      

Cash on hand 1,023  1,021  1,023  1,021 

transit - Cash in  19,460        17,486 19,460 17,486 

Savings Accounts 18,143  71,183  18,094  71,173 

Current Accounts 4,282  6,479  4,282  6,479 

Total 42,908  96,169  42,859  96,159 

 

As at 31 December 2017, savings accounts with banks bear interest at the rates 0.10 - 0.40%  per 

annum.  (31 December 2016 : 0.10% - 0.40% per annum).  

 

6. INVESTMENT IN TRADING SECURITIES 

 

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S 

 2017  2016 

 

 

 

Cost 

 Fair 

value  

Unrealized 

gain (loss)  Cost  

Fair  

value 

 Unrealized 

gain (loss)

            

Investments in trading securities          

Investments in trading security     -      -     -  47,700  42,350 (5,350) 

Krungsri Star Plus Fund 55  55      -  42,395  42,497  102 

       Total 55  55      -  90,095  84,847  (5,248) 

 

Movements in trading securities for the year ended 31 December 2017 and 2016 are as follows: 

 

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016   2017  2016  

        

Net carrying amount as at 1 January 84,847 90,656  84,847  90,656 

Purchase of securities 248,675 1,145,930  248,675  1,145,930 

Sale of securities (338,715) (1,146,491)  (338,715)  (1,146,491) 

Unrealized gain (loss) on revaluation 5,248 (5,248)  5,248  (5,248) 

Net carrying amount as at 31 December 55 84,847 55  84,847 
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7. OTHER AND HIRE - PURCHASES RECEIVABLE – NET 

7.1  HIRE – PURCHASE RECEIVABLE - NET 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated and separate F/S  

 

Current portion          

due within  

one year 

Long – term portion due 

over one year but not 

over five years 

Long – term portion 

due after five years Total 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

         

Hire – purchases receivable 1,382,053 1,377,111 2,345,915 1,995,492 3,334 3,174 3,731,302 3,375,777 

Less Unearned hire – purchases 

interest income (354,284) (363,025) (453,320) (353,632) (168) (164) (807,772) (716,821) 

Balance 1,027,769 1,014,086 1,892,595 1,641,860 3,166 3,010 2,923,530 2,658,956 

Less Allowance for doubtful 

accounts (58,457) (49,944) (48,890) (39,656) (49) (193) (107,396) (89,793) 

Net 969,312 964,142 1,843,705 1,602,204 3,117 2,817 2,816,134 2,569,163 

 

As at 31 December 2017 and 2016, the balances of receivables under hire - purchase contracts (net 

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

of outstanding receivables are as follows: 

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S  

 Hire – purchases 

Percentage of 

allowance Allowance for Hire – purchases 

 receivable for doubtful accounts doubtful accounts receivables – net 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Hire-purchases receivable 

Not yet due 1,818,949 1,687,661 1 1 18,237 16,936 1,800,712 1,670,725 

Past due:          

1 – 3 periods 960,449 847,222 2 2 19,209 16,944 941,240 830,278 

4 periods 57,247 48,497 20 20 11,449 9,700 45,798 38,797 

5 – 6 periods 28,754 29,473 25 25 7,189 7,368 21,565 22,105 

7 – 9 periods 27,275 29,035 75 75 20,456 21,777 6,819 7,258 

Over 9 periods 30,856 17,068 100 100 30,856 17,068       -       - 

Total 2,923,530 2,658,956   107,396 89,793 2,816,134 2,569,163 

 

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

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

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

is to discontinue, for accounts receivable which are overdue by more than 3 periods, and general 

allowance is to be provided for accounts receivable which are overdue not more than 3 periods. 

Should the Company follow this accounting guideline, without considering general allowance, the 

Company had to increase its allowance for doubtful accounts as at 31 December 2017 of Baht 36.74 

million (31 December 2016 : Baht 34.28 million) and reduced the amount of revenue recognized for 

the years ended 31 December 2017 by Baht 9.08 million (31 December 2016 : Baht 11.31 million). 
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However, this accounting guideline provides an alternative for application should the basis of 

allowance policy be not in compliance with the guideline. Whereby, such other method can be used 

by the Company with clear disclosure of the reasons.  To follow this guidance, the Company sets a 

policy to cease recognizing revenue from hire purchases receivable which has been overdue for more 

than 4 periods and to set up allowance based on consideration of the current status of debtors, their 

ability to make payment, past experiences and historical data on actual losses on collection. As at 31 

December 2017, allowance for doubtful accounts has been set aside at an average rate of 5.57%  of 

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

bad debt on the statistic information for the past 3 years (2014 - 2016).  

 

As at 31 December 2017, balance of hire - purchases receivable which have been overdue for more than 

3 consecutive periods but the Company still recognizes revenue amounted to Baht 57. 25 million ( 31 

December 2016 : Baht 48.50 million). 

 

According to the accounting standard No. 17 – “Lease”, the Company recognizes the financial lease 

income, net of direct costs for each year, using effective interest rate method on hire - purchase 

contracts executed on or after 1 January 2008.  For hire - purchase contracts executed before 1 

January 2008, the income is recognized on the sum-of-the digits method until the contracts expire. 

The balance of such old contracts as at 31 December 2017 and 2016 are as follows: 

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S and              

Separate F/S 

 2017  2016  

   

Hire - purchases receivable 3  306 

Less Unearned interest on hire - purchase                 -                  - 

Hire - purchases receivable - net 3  306 

 

During the year, movements of allowance for doubtful accounts receivable are as follow: 

 (Unit : Thousand Baht)

   Consolidated and 

Separate F/S 

   

Balance as at 1 January   89,793 

Additional allowance during in the year  53,050 

Reversal of allowance or bad debts written off during in the year  (35,447) 

Balance as at 31 December   107,396 
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7.2  OTHER RECEIVABLE - NET 

(Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and Separated F/S 

 2017  2016  

Penalty fees receivable 40,304  37,867 

Interest receivable from loan to other parties 9,229  2,559 

Advanced insurance premium for customers  4,166  2,437 

Accounts receivables from sale of investments in securities                     -  67,940 

Other 1,190  59 

Total 54,889  110,862 

Less: Allowance for doubtful accounts (14,593)  (14,788) 

Net 40,296  96,074 

 

8. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

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

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

different from the basis used for transactions with unrelated persons or juristic persons as follow: 

Name of Companies  Type of business  

Type of 

relationship 

     

Mida Assets Public Company Limited 

 

Sales and hire purchase of electric appliances   

    and real estate development business  

Parent company

Mida Asset Management Company Limited  Asset management from transferred non- 

    performing asset of financial institution  

Subsidiary 

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

Top Elements Co., Ltd.  Hotel operations  Co directors 

Mida Ad Co., Ltd.   Billboard rental  ctorsCo dire  

Mida Hotel and Resort Co., Ltd.  

 

Golf course operations and real estate       

development  

Co directors 

The Retreat Hua Hin Co., Ltd.  Real estate development and hotel operations  Co directors 

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

Max Hotel Co., Ltd.  Hotel operations  Co directors 

Mida Agency and Development Co., Ltd.  Real estate agency  Co directors 

MD Adrenaline (Thailand) Co., Ltd.  Advertising, public relation and events services  Co directors 

Mida Security Guard Co., Ltd.  Private security activities  Co directors 

Bangkok Charan Asset Management Co., 

    Ltd.  

Asset management from purchases of non- 

    performing receivables of financial institutions  

Co directors 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Mida Leasing Public Company Limited                                                                                            

-    - - 136 -

     

Name of Companies  Type of business  

Type of 

relationship 

     

Tropical Beverage Corporation Co., Ltd.  Producing alcoholic beverages.  Co directors 

MD Media Global Co., Ltd.  Rental space for advertising signage  Co directors 

Phuket Beer (Thailand) Co., Ltd  Wholesale Alcoholic Beverages  Co directors 

SW Health Club Group Co., Ltd. 

 

Rental, sale, purchase and operate Hotel, resort  

    and properties  

Co directors 

Solace River View Co., Ltd.  Hotels and resort hotels  Co directors 

Baansaensuk Nakhonpathom Co., Ltd.  Rental guesthouses  Co directors 

Unique Development Co., Ltd. 

 

Buying and selling of on own account of non-

residential buildings  

Co directors 

Thanodom Co., Ltd.  Wholesale of ferrous and non-ferrous metal ores  Co directors 

Naga Heritage Co., Ltd. 

 

Rental and carry on real estate owned or leased for 

non-residents.  

Co directors 

 

Pricing policies for each transaction are as follows: 

 

Type of transactions  Pricing policy 

   

Interest income  Interest rates of 5.10 – 5.50 per annum 

Other income  Contract price 

Other expenses  At agreed price 

Financing Cost  Interest rates of 5.50 per annum 

 

The significant transactions with related parties for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as 

follows: 

 

     (Unit : Million Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017 2016  2017 2016 

Transactions with parent company       

Interest income 0.34  1.81  0.34  1.81 

Other expenses 1.12  1.29  1.12  1.29 

Finance cost 0.04         -  0.04         - 

       

d partiesTransactions with relate         

Interest income         -         -  8.02 6.74 

Other income 0.20  0.21  0.65  0.21 

Other expenses 0.41  0.38  0.41  0.38 

Finance cost         -         -        -  0.14 
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     (Unit : Million Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017 2016  2017 2016 

       

Key management personnel compensation       

Current employment benefits 16.66   15.89  16.66  15.89 

Post-employment benefits 0.66  0.16  0.66  0.16 

Total  17.32  16.05  17.32  16.05 

 

The balances with related companies as at 31 December 2017 and 2016 are as follows: 

 

   (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016   2017  2016  

Other receivables – related companies    

MD Adrenaline (Thailand) Co., Ltd. 214  214  214  214 

Mida Assets Management Company Limited         -         -  453  2 

Total 214  214  667  216 

        

Short - term loan to related companies and 

interest receivable 

       

Mida Assets Public Company Limited 25,556         -  25,556         - 

Mida Assets Management Company Limited         -         -  169,829  161,635 

Net 25,556         - 
 

195,385 
 

161,635 

    

Other payable - related companies    

Mida Assets Public Company Limited 139  117  139  117 

Mida Ad Company Limited         -  85        -  85 

The Retreat Hua Hin Co., Ltd.         -  8        -  8 

Total 139  210  139  210 

        

Key management personnel compensation        

Provision for post - employment benefits 6,719  3,425  6,719  3,425 

Accrued bonus 3,076  2,922  3,076  2,922 

Total 9,795  6,347  9,795  6,347 
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Movements in the short - term loans to parent company and short - term loans from parent company for the  

year ended 31 December 2017 are as follows: 

 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated F/S 

 1 January

2017 

  

Increase 
 

 

Decrease 

 31 December 

2017 

Short - term loan to parent company        

Mida Assets Public Company Limited        

     Loan         -  106,500  (81,000)  25,500 

     Accrued interest         -  342  (286)  56 

Total         -  106,842  (81,286)  25,556 

        

Short - term loan from parent company         

    Mida Assets Public Company Limited        

        Loan         -  19,500  (19,500)      - 

        Accrued interest         -  44  (44)      - 

Total         -  19,544  (19,544)      - 

 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Separate F/S 

 1 January

2017 

  

Increase 
 

 

Decrease 

 31 December 

2017 

Short - term to related companies        

Mida Assets Public Company Limited        

Loan         -  106,500  (81,000)  25,500 

Accrued interest         -  342  (286)  56 

Mida Assets Management Company 

XLimited 

  

 

 
 

  

Loan 155,000  170      -  155,170 

Accrued interest 6,635  8,024         -  14,659 

Total 161,635  115,036  (81,286)  195,385 

 

Short - term loan from parent company  

       

Mida Assets Public Company Limited        

Loan         -  19,500  (19,500)          - 

Accrued interest         -  44  (44)          - 

Total         -  19,544  (19,544)          - 
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9. LOANS TO OTHER PARTIES - NET 

 

 (Unit  :Thousand Baht) 

 Consolidated and separate F/S 

 2017  2016  

    

Loans to other parties 208,878  199,544 

Less Current portion due within one year (146,555)  (96,553) 

Balance 62,323  102,991 

 

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

 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated and separate F/S 

 1 January 

2017 

  

Increase 
 

 

Decrease 

 31 December 

2017 

        

Loans to other parties 199,544  244,774 (235,440)  208,878 

 

As at 31 December 2017, the Company received a transfer of 2 plots of land payment of loan receivable 

of Baht 40.52 million with mutual agreement as described in Note 15. 

 

The above loans bear interest at rates of 12%  - 24%  per annum.  The outstanding balance with 

collaterals as at 31 December 2017 and 2016, are as follows: 

 

 (Unit : Million Baht)   

 Principal amount   

 Consolidated  

and Separate F/S 

 

 

 2017  2016   Collateral 

      

1) 149.34  135.96 The pledges of car registration books, share certificates of a local 

company, and land title deeds 

2) 56.86 36.14 Personal guarantee 

3)     - 24.76 Secured by transferring right of receive money from the service 

4) 2.68 2.68 Secured by transferring right of rental area of 3 – floor building 
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10. ASSETS FORECLOSED – NET 

 

    (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016   2017  2016  

      

Vehicles 31,209  38,072 31,209  38,072 

Less Allowance for impairment of   

vehicles 

 

(7,802) 

  

(9,518) 

 

(7,802) 

  

(9,518) 

Net 23,407  28,554 23,407 
 

28,554 

 

11. RESTRICTED DEPOSITS WITH BANK  

 

As at 31 December 2017, the Company fixed deposit with a bank of Baht 0.11 million is restricted for 

usage as it has been pledged as collateral for electricity usage (31 December 2016 : Baht 0.11 

million). 

 

12. INVESTMENT IN ACCOUNTS RECEIVABLE 

 

 

 

The subsidiary received the transfer of right to collect Baht 180 million, which are mortgaged by 3 

plots of land. The fair market value of land as appraised by independent appraiser is Baht 338.60 

million. 
 

 (Unit : Thousand Baht) 

  Consolidated F/S 

  2017  2016 

 

No. of  

contracts  Amount  

No. of 

contracts  Amount 

         

Accounts receivable - Hire purchases   412  9,256  427  20,605 

Accounts receivable - Collateral  1  180,000  1  180,000 

     Total  413  189,256  428  200,605 

 (Unit : Thousand Baht) 

  Separate F/S 

  2017  2016 

 

No. of  

contracts  Amount  

No. of 

contracts  Amount 

         

Accounts receivable - Hire purchases   412  9,256  427  20,605 
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Movements in accounts receivable - hire purchase during the year are as follows: 

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

   

Balance as at 1 January 2017 200,605  20,605

Less Portion decreased from cash collection during the year (2,218)  (2,218)

Balance as at 31 December 2017 198,387  18,387

Less Allowance for impairment of investment in receivable     (9,131)  (9,131)

Net 189,256  9,256

 

The Company expects to collect cash from debtors from the investments of Baht 5.25 million within 

one year. 

 

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – NET 

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S 

 

Land and land

improvement 

Building and 

improvement 

Furniture, 

fixtures and 

equipment Vehicles Total 

Cost      

As at 1 January 2016 76,336 27,282 20,234 14,762 138,614

Acquisitions                     - 193 1,008 4,997 6,198

Disposals/ write-off                     - (609) (3,786) (4,334 ) (8,729)

As at 31 December 2016 76,336 26,866 17,456 15,425 136,083

Acquisitions                     - 131 993 9,975 11,099

Disposals/ write-off                     - (410) (82) (1,175) (1,667)

As at 31 December 2017 76,336 26,587 18,367 24,225 145,515
 

Accumulated depreciation  

As at 1 January 2016                     - 13,341 15,596 7,384 36,321

Depreciation charge for the year                     - 1,792 1,726 1,466 4,984

Accumulated depreciation for disposal/ 

XX write-off 

                

                    - (598) (3,785)

 

(4,334) (8,717)

As at 31 December 2016                     - 14,535 13,537 4,516 32,588

Depreciation charge for the year                     - 1,359 1,595 2,044 4,998

Accumulated depreciation for disposal/ 

write-off 

               

                    - (345) (80)

 

(687) (1,112)

As at 31 December 2017                     - 15,549 15,052 5,873 36,474
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 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S 

 

Land and land

improvement 

Building and 

improvement 

Furniture, 

fixtures and 

equipment Vehicles Total 

 

Net Book Value  

As at 31 December 2016 76,336 12,331 3,919 10,909 103,495

As at 31 December 2017 76,336 11,038 3,315 18,352 109,041

 

Depreciation for the year 2016  

- Administrative expense  4,984

  

Depreciation for the year 2017  

- Administrative expense  4,998

 

As at 31 December 2017, certain building improvement and equipment items have been fully 

depreciated but are still in use.  The original cost of those assets amounted to approximately Baht 

17.63 million (31 December 2016 : Baht 15.71 million). 

 

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

December 2017 of Baht 46.22 million as collaterals for credit facilities granted by domestic financial 

institutions as described in Note 20 (31 December 2016 : Baht 46.32 million). 

 

14. INVESTMENT PROPERTIES 

 

The investment properties represent vacant land, land and buildings not used in operations and held 

for undetermined future usage. These are stated at the cost.  

 

As at 31 December 2017 and 2016, fair value of the investment properties are Baht 52.23 million and 

Baht 48.83 million, respectively, appraised by independent professional qualified appraiser who hold a 

recognized professional qualification, and the assessment of land prices from Bangkok Metropolis 

land office.  

 

The Company had mortgaged land with a value of Baht 14 million as collateral for bank overdrafts 

and long-term loans granted by a domestic financial institution described in the Notes 18 and 20. 

 

15. ASSETS WITH RESTRICTION ON SALE 

 

As at 31 December 2017, the Company has land which was received from the transfer from a debtor 

for the settlement of loan receivable of Baht 40.52 million. Under the loan settlement agreement, the 

Company gave an option for the debtor to buy back such piece of land for Baht 49.58 million within 3 

years as described in Notes 9. 
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16. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANY 
 

 (Unit : Thousand Baht)

 Separate F/S 

 Paid up share 

capital (Baht) 

Shareholding Percentage 

(%) Cost  

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Mida Asset Management Company Limited. 

(Asset management from transferred 

non-performing asset of financial 

institution) 25,000 25,000 99.99 99.99 25,000 25,000 

 

 
17. INCOME TAX 

 
 

Deferred income tax asset and liability are as follows : 

    (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016  2017  2016  

Deferred income tax asset 46,218  38,205 46,218  38,205 

Deferred income tax liability (151)  (141) (151)  (141) 

Deferred income tax asset - net 
46,067  38,064 46,067  38,064 

 

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

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S 

   Recognized as income (expenses)   

 1 January 

2017 

 Statement of 

income  

Shareholders’ 

equity 

 31 December 

2017 

Deferred income tax asset    
 

   

From allowance for doubtful hire – purchases  

    Receivable 25,359 

  

5,430 

  

          - 

  

30,789 

From allowance for doubtful other accounts  

    receivables  

 

2,958 

  

(39) 

  

          - 

  

2,919 

From allowance for doubtful short - term loans 

receivable - other companies 

 

3,532 

  

          - 

  

          - 

  

3,532 

From allowance for doubtful investment in accounts 

receivable 

 

          - 

  

1,826 

    

1,826 

From allowance for devalued assets foreclosed  1,904  (343)            -  1,561 

From allowance for employee benefits obligation 3,402  662            1,543  5,607 

From allowance for decline value of investment in  

    trading security 

 

        1,050 

  

(1,066) 

  

          - 

  

(16) 

Total 38,205  6,470            1,543  46,218 

        

Deferred income tax liability        

Difference of depreciation between accounting  

and tax bases 

 

(141) 

  

(10) 

  

          - 

  

(151) 
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 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S 

   Recognized as income (expenses)   

 1 January 

2016 

 Statement of 

income  

Shareholders’ 

equity 

 31 December 

2016 

Deferred income tax asset    
 

   

From allowance for doubtful hire – purchases  

    Receivable 

 

20,774 

  

4,585 

  

          - 

  

25,359 

From allowance for doubtful other accounts  

    receivables  

 

2,451 

  

507 

  

          - 

  

2,958 

From allowance for doubtful short - term loans 

receivable - other companies 

 

2,344 

  

1,188 

  

          - 

  

3,532 

From allowance for devalued assets foreclosed  2,648  (744)            -  1,904 

From allowance for employee benefits obligation 3,022  380            -  3,402 

From allowance for decline value of investment in  

    trading security                                                                

 

          - 

  

1,050 

  

          - 

  

1,050 

Total 31,239  6,966            -  38,205 

        

Deferred income tax liability        

Difference of depreciation between accounting  

and tax bases (77) 

  

(64) 

  

          - 

  

(141) 

 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows : 

 

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S 

 2017  2016  

Current tax expense    

Current year 37,140  36,894 

    

Deferred tax expense    

Movements in temporary differences (6,460)  (6,902) 

    

Total income tax expense 30,680  29,992 
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Reconciliation of effective tax rate 

 

    (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016   2017  2016  

      

Income before income tax 142,953  148,217  151,631  154,948 

Tax rate (percentage) 20  20  20  20 

Income tax using corporation tax rate 28,591  29,643  30,326  30,990 

Income tax of items allowed as 

expenses under Revenue Code (393) 

 

(269) 

 

(393) 

 

(269) 

Income tax of expenses not deductible 

for tax purposes 

 

501 

   

(729) 

  

501 

  

(729) 

Deferred income tax assets not 

recognised 

  

1,735 

  

1,347 

    

       - 

   

       - 

Income tax expense 30,434  29,992  30,434  29,992 

        

Effective tax rate (percentage) 20.07  19.36  20.07  19.36 

 

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

 

    (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016   2017  2016  

      

Bank overdrafts 3,933    - 3,933    - 

 

As at 31 December 2017 and 2016, the Company has credit facilities and the related interest rate as 

follows: 

 

 2017  2016 

    

Overdraft credit facility (Unit : Million Baht) 20  20 

Interest rate for normal limits (Percent per annum) MOR - 0.5  MOR  - 0.5 

Interest rate for the excess limits. (Percent per annum) 18  18 

 

As at 31 December 2017 the Company has unutilized credit facilities of Baht 16. 07 million ( 31 

December 2016 : Baht 20 million) 

 

The above credit facilities are collateralized by the mortgage of land of the Company as disclosed in          

Note 14 to the financial statements. 
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19. TRADE ACCOUNTS PAYABLE AND OTHER PAYABLES 

 

    (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016   2017  2016  

      

Trade accounts payable 45,918  44,778 45,918  44,778 

Accrued bonuses 20,193  18,637 20,193  18,637 

Accrued insurance premium 16,829  13,678 16,829  13,678 

Accrued interest  10,403  11,332 10,403  11,332 

Accrued expenses 7,875  7,281 7,785  7,256 

Other payables 13,581  10,927 13,581  10,927 

Total 114,799  106,633 114,709 
 

106,608 

 

20. LONG - TERM LOANS  

 

Balance of long - term loans as at 31 December 2017 and 2016 are as follows : 

 

  

Consolidated and 

separate F/S 

(Unit : Thousand Baht)

 

Interest rate 

 

Loan 2017 2016 (% per annum) Term of payment 

     

and purchasinglLoan for  22,088 

 

 

27,859 

 

 

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

at least Baht 610,000 and 

repayable within 2 July 2021 

Total 22,088 27,859   

Less Current portion (6,135) (5,771)   

Long - term loan - net 15,953 22,088   

 

As at 31 December 2017, the Company has credit facility with financial institution for purchasing of 

land total Baht 40 million. These loan bear interest rate ranging MLR - 0.5 per annum. These loan is 

repayable by monthly installments of Baht 0.61 million. These loan is collateralized by the Company’s 

land and construction thereon (Note 13) 
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21. DEBENTURES 

 

31 December 2017    

   (Unit : Thousand Baht) 

    Interest Consolidated 

Debenture Duration issueDate of  Maturity date Rate and separate F/S 

    (% p.a.)  

1 3 years and 1 day 19 May 2016 20 May 2019 4.30 169,906 

2 2 years 1 day 29 September 2016 1 October 2018 4.50 199,910 

3 3 years  24 November 2016 24 November 2019 5.00 699,000 

4 2 years 1 month 16 

days 

5 April 2017 21 May 2019 5.10 198,637 

5 2 years 1 month 21 April 2017 21 May 2019 5.10 397,250 

Total     1,664,703 

Less Current portion                  (199,910) 

Long - term loans – net    1,464,793 

     

31 December 2016    

   (Unit : Thousand Baht) 

    Interest Consolidated 

Debenture Duration Date of issue Maturity date Rate and separate F/S 

    (% p.a.)  

1 2 years and 1 month 19 March 2015 10 April 2017 5.00 199,896 

2 2 years 24 April 2015 24 April 2017 5.00 399,771 

3 3 years 1 day 19 May 2016 20 May 2019 4.30 169,838 

4 2 years 1 day 29 September 2016 1 October 2018 4.50 199,791 

5 3 years 24 November 2016 24 November 2019 5.00 698,472 

Total     1,667,768 

Less Current portion    (599,667  )

Long - term loans - net    1,068,101 

  

Movements in debentures during the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows : 

 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated and separate F/S 

 2017  2016 

    

Balance as at 1 January  1,667,768  1,197,334

Newly issued debentures 600,000  1,070,000

Redemption during the period (600,000)  (600,000)

Underwriting costs (6,220)  (2,025)

Amortization of underwriting costs 3,155  2,459

Balance as at 31 December 1,664,703  1,667,768
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The Company issued unsubordinated, unsecured, with no trustee debentures to individuals and financial 

institutions. The interest on these debentures is payable every 3 months. The Company uses the proceeds 

from this issuance of debentures to repay debts and/ or for working capital required to fund business 

expansion. In addition, the debentures were issued with covenants relating to various matters, such as the 

decrease in share capital, the merger, the payment of dividend and limitations on the execution of new loan 

obligation. 

 

22. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION  

 

Movements in employee benefit obligations for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as 

follows: 

 

     (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017  2016  2017  2016  

Balance as at 1 January       

Portion due within one year 4,730  2,777 4,730 2,777 

Employee benefits obligation – net 10,714  10,768 10,714 10,768 

Current service costs  2,589  1,330 2,589 1,330 

Interest on obligation 721  569 721 569 

Actuarial gain recognized under  

    shareholders’ equity 

 

7,716 

 

 

 

            - 

 

7,716 

 

        - 

Benefit paid (171)  - (171)         - 

Total 26,299  15,444 26,299 15,444 

Less Portion due within one year (9,558)  (4,730) (9,558) (4,730) 

Balance as at 31 December 16,741  10,714 16,741 
 

10,714 

    
 

 

Total  26,299  15,444 26,299 
 

15,444 

 

Principal actuarial assumptions are as follows: 

 

Discount rate 3.11%

Salary increase rate 6.82%

Mortality rate Thai Mortality Table 2017

)years(Normal retirement ages  60 years
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Sensitivity analysis   

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 

other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown 

below. 

 (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated and separate F/S 

 Increase  

0.5% 

Decrease  

0.5% 

Discount rate   

Increase (decrease) in the employee benefits obligation (564) 598 

   

Future salary growth   

Increase (decrease) in the employee benefits obligation 629 (598) 

   

Employee turnover   

Increase (decrease) in the employee benefits obligation (703) 744 

 

As at 31 December 2017, expected maturity of employee benefits obligation before discount are as follow  

 

  (Unit : Thousand Baht) 

 

 

 Consolidated  

and separate F/S 

   

Within one year   9,558 

Between 2 - 5 years   7,406 

Between 6 - 10 years   14,989 

Between 11 - 15 years   10,341 

 Total   42,294 

 

23. SHARE CAPITAL AND WARRANTS 

 

On 27 April 2017, an Annual General Meeting of Shareholders meeting of the Company passed a 

resolution approving as follows:  

 

23.1 To approve for right adjustment of warrant no.1 (ML-W2) exercise due to dividend 

payment by the exercise price from Baht 3.50 per share to Baht 3.182 per share with adjustment 

for the exercise ratio of 1 unit of warrant for 1 ordinary share, to 1 unit of warrant to 1.10 ordinary 

shares. This caused the increase of the registered ordinary share to support the right adjustment 

of ML-W2 of 48,397,928 shares.  Therefore, the total amount for right of warrant will be in 

increased from 483,979,280 shares to 532,377,208 shares. 
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  23.2    To approve the increase of registered capital share to support the stock dividend and right 

adjustment  of exercising warrant no. 1 for warrant to purchase new share capital of the 

Company no.2 ( ML-W2) for the increased share capital of Baht 72,598,856, from previously 

registered of Baht 725,998,378 to Baht 798,597,233, by issuing new 145,197,711 ordinary 

shares at the par value of Baht 0. 50 for stock dividend  payment and right adjustment of 

exercising warrant no.2 (ML-W2) 

As at 31 December 2017, the warrants are excluded from the computation of diluted earnings per 

share as the exercised price is higher than the fair value of the ordinary shares. 

 

On 28 April 2016, the Annual General Meeting of Shareholders meeting of the Company passed a 

resolution approving as follows: 

 

- To approve the decrease for authorized share capital from Baht 483,999,930.50 to Baht 

483,998,918.50 by reducing the number of shares from 967,999,877 shares to 967,999,837 

shares with a par value of Baht 0.50 each. 

 

- To approve the increase in its registered share capital from Baht 483,998,918.50 (967,997,837 

ordinary shares of Baht 0.50 per share) to Baht 725,998,377.50 (1,451,996,755 ordinary shares 

of Baht 0.50 per share) by using 483,998,918 new ordinary shares with a par value of Baht 0.50 

each. The Company registered the increase of share capital on 11 May 2016 with the Ministry of 

Commerce. 

 

- To approve the issuance of warrants (“ML-W2”) not over 483,998,918 warrants, free of charge, 

to the shareholders. The exercise ratio is 2:1. The warrants can be converted to ordinary shares 

within three years from the issuance date with the exercise price of Baht 3.50 per share. 
 

24. PREMIUM ON SHARE CAPITAL 

 

Under Section 51 of the Public Companies Act B. E.  2535, the Company is required to set aside 

share subscription money received in excess of the par value of the share as a reserve account 

( “ Share premium on share capital” ) .  Premium on share capital is not available for dividend 

distribution. 

 

25. LEGAL RESERVE 

 

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

set aside as a statutory reserve at least 5%  of its net income after deducting accumulated deficit 

brought forward  (if any) until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve 

is not available for dividend distribution. 
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26. DIVIDEND PAYMENT 

 

At the Annual General Meeting of Shareholders meeting held on 27 April 2017, the shareholders 

passed certain resolutions to approved the dividend payment for operations of the year 2016 for 

ordinary shares into 2 categories as follows: 
 

1) Paid dividend in from of 96,799,783 ordinary shares of the Company at par value of Baht 0.50 to 

the current shareholders at the ratio of ten (10) shares per one (1) share dividend, totally not 

exceeding Baht 48,399,892 or shall be converted to dividend payment of Baht 0.05 per share. 

In case that any indivisible share remaining after such allocation, the dividend shall be paid by 

cash at Baht 0.05 per share. 
 

2) Paid cash dividend at the rate of Baht 0.01 per share, amounted to Baht 9,679,978. 

 
 

 

At the Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2016, the shareholders passed 

resolutions to approve the dividend payment for operations of the year 2015 for 967,958,737 ordinary 

shares dividend rights into cash dividend at the rate of Baht 0.032 per share, totalling Baht 

30,974,679 

 

27. PROVIDENT FUNDS 

 

The Company and its employees have established a contributory Provident Fund. This Provident 

Fund has already been registered under the Provident Fund Act, B.E. 2530. Under the Fund plan, 

employee has to contribute to the fund at the specific rate and will be entitled to receive the fund when 

he is no longer member in accordance with regulation of the Fund. The Company’s contribution to the 

Fund for the years 2017 amounted to Baht 1.27 million (2016 : Baht 1.14 million) 

 

28. OTHER INCOME 

 

     (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017 2016  2017 2016 

        

Penalty income 15,789  19,278  15,789  19,278

Income from transferring of car registers 13,899  12,652  13,899  12,652

rokerage incomeInsurance b  22,004  16,842  22,004  16,842

Operation fee income 14,863  12,073  14,863  12,073

Seized car transferred income 2,523  3,973  2,523 3,973

Gain on sale of investments in securities 77  20,047  77 20,047

Bad debt recovery 6,595  6,484  6,595  6,484

Debt collection income 5,981  5,506  5,981  5,506

Others 21,244  20,795  21,694  20,795

Total 102,975  117,650  103,425  117,650
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29. EXPENSES BY NATURE 
 

     (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

 2017 2016  2017 2016 

        

Salaries, wages and other employee benefit 96,918  101,889  96,918  101,889 

Commission expense 47,571  37,081  47,571  37,081 

Bad debt and doubtful accounts 62,430  50,875  62,430  50,875 

Loss from disposal of assets foreclosed 34,636  44,870  34,636  44,870 

Insurance premium 23,275  10,840  23,275 10,840 

Management benefit expense 16,660  15,893  16,660 15,893 

Depreciation  4,998  4,984  4,998  4,984 

Changes in inventory 620  2,317  620  2,317 

30.  EARNING PER SHARE 

 

As discussed in Note 26, the Company had declared the payment of stock dividend to existing 

shareholders that increased the number of shares from 967,997,837 shares to 1,064,796,636 shares. 

Under the Accounting Standard No. 33, this increase in share capital from stock dividend is 

considered as if the number of shares has been changed since prior period. The Company therefore 

retroactively adjusted the computation of earnings per share for the previous period based on revised 

number of shares. 

 

31. SEGMENTAL FINANCIAL INFORMATION 

 

The Company’s business is confined to the two business segments of hire purchase financing for 

used cars and non – performing receivable management business.  However, the revenue arising 

from non – performing receivable management business is immaterial. The Company, therefore does 

not present segmental financial information. Major businesses are carried in Thailand. All revenues, 

operating profits and assets reflected in these financial statements are therefore pertaining to the 

aforementioned industry and geographic area. 

 

Major Customer 

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

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

 
32. FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

Financial risk management 

The Company’ s financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, restricted 

deposits with bank, hire-purchases receivable, loans, bank overdrafts and short - term loans from 

financial institutions, long-term loans and debentures. The Company has risks associated with these 

financial instruments. They are managed as described below.  
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Credit risk 

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

loans. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures. 

In addition, it does not have high concentration of the credit risk since it has a large customer base 

diversified across many areas. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts 

of receivables and loans as stated in the statement of financial position. 

 

Interest rate risk 

The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, hire – purchases 

receivable, short-term loans and long – term loans which bear interest.   However, since most of the 

Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are 

close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  

 

Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2017 and 2016 classified by type of 

interest rates are summarized below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest 

rates further classified based on the maturity date or the reprising date ( if this occurs before the 

maturity date) as follows; 

 

  (Unit : Million Baht)  

 Consolidated F/S  

 2017  

 Fixed interest rates  Non -  Effective 

 Within Over 1 Floating interest  interest rate 

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

Financial Assets      

Cash and cash equivalents      -  - 18.14 24.77 42.91 0.10 - 0.40 

Hire - purchases receivable – net 969.31 1,846.82               -      - 2,816.13 18.00 

Short - term loan to parent company 25.50 -               -      - 25.50 5.50 

Restricted deposit  with bank      - 0.11               -      - 0.11 0.90 

Short - term loans to other parties - net 146.56 62.32               -      - 208.88 12.00 - 24.00 

 1,141.37 1,909.25 18.14 24.77 3,093.53  

       

Financial Liabilities       

Bank overdrafts      -         -      3.93      - 3.93 MLR - 0.50 

Long - term loans from bank      -         - 22.09      - 22.09 MLR - 0.50 

Debentures 199.91 1,464.79            -      - 1,664.70 4.30 - 5.10 

 199.91 1,464.79 26.02      - 1,690.72  
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  (Unit : Million Baht)  

 Consolidated F/S  

 2016  

 Fixed interest rates  Non -  Effective 

 Within Over  1  Floating interest  interest rate 

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

Assets Financial       

Cash and cash equivalents      -         - 71.18 24.99 96.17 0.10 - 0.40 

Hire - purchases receivable – net 964.14 1,605.02            -      - 2,569.16 18.26 

Restricted deposit with bank      - 0.11            -      - 0.11 0.90 

Short - term loans to other parties - net 96.55 102.99            -      - 199.54 12.00 - 24.00 

 1,060.69 1,708.12 71.18 24.99 2,864.98  

       

Financial Liabilities       

Long - term loans from bank      -         - 27.86      - 27.86 MLR - 0.50 

Debentures 599.67 1,068.10            -      - 1,667.77 4.30 - 5.00 

 599.67 1,068.10 27.86      - 1,695.63  

 

  (Unit : Million Baht)  

 Separate F/S  

 2017  

 Fixed interest rates  Non -  Effective 

 Within Over 1 Floating interest  interest rate 

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

Financial Assets      

Cash and cash equivalents      -         - 18.09 24.77 42.86 0.10 - 0.40 

Hire - purchases receivable - net 969.31 1,846.82            -      - 2,816.13 18.00 

Short - term loan to related company 180.67         -            -      - 180.67 5.10 - 5.50 

Restricted deposit with bank      - 0.11            -      - 0.11 0.90 

Short - term loans to other parties - net 146.56 62.32            -      - 208.88 12.00 - 24.00 

 1,296.54 1909.25 18.09 24.77 3,248.65  

       

Financial Liabilities       

Bank overdrafts      -         -      3.93      - 3.93 MLR - 0.50 

Long - term loans from bank      -         - 22.09      - 22.09 MLR - 0.50 

Debentures 199.91 1,464.79            -      - 1,664.70 4.30 - 5.10 

 199.91 1,464.79 26.02      - 1,690.72 
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  (Unit : Million Baht)  

 Separate F/S  

 2016  

 Fixed interest rates  Non -  Effective 

 Within Over 1 Floating interest  interest rate 

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

ancial AssetsFin       

Cash and cash equivalents      -         - 71.17 24.99 96.16 0.10 - 0.40 

Hire - purchases receivable – net 964.14 1,605.02            -      - 2,569.16 18.26 

Short - term loan to related company 155.00         -            -      - 155.00 5.10 

Restricted deposit with bank      - 0.11            -      - 0.11 0.90 

Short - term loans to other parties - net 96.55 102.99            -      - 199.54 12.00 - 24.00 

 1,215.69 1,708.12 71.17 24.99 3,019.97  

       

Financial Liabilities       

Long - term loans from bank      -         - 27.86 - 27.86 MLR - 0.50 

Debentures 599.67 1,068.10            - - 1,667.77 4.30 - 5.00 

 599.67 1,068.10 27.86 - 1,695.63 

 

Fair value financial instrument 

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

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

believes that book value of such financial asset and liability reflect value materially indifferent from fair 

values. 

 

33. FAIR VALUE MEASUREMENT 

 

As at 31 December 2017, the Group has financial assets measured at fair value in the statement 

financial position are grouped into levels of a fair value hierarchy as follows. 

 

  (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated and separate F/S 

 Level 1  Level 2  Level 3  Total 

Assets measured at fair value        

Investment in trading security -    55  -  55 
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34. COMMITMENTS 

 

As at 31 December 2017, the Company has commitment for building rental and services agreement 

obligation under lease agreements as follow: 

 

  (Unit : Million Baht)

 Consolidated F/S  Separate F/S 

Payment:    

Within 1 year 2.45  2.45 

2 - 5  years  1.98  1.98 

Total 4.43  4.43 

 

35. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 

These financial statements have been approved by the Company’s Board of Directors on 28 February 

2018. 
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Mr.Manop Sripipattanakul

District Offices 3 
 Mr.Seree  Meeporm 
 Nakornrachasima 
 Udonthani Barnch 
 Ubonrachthani 
 Khonkean Branch 
 Surin Branch 

Credit Department of 
Up-Country1 

Mr.Suwat Khiewrat 

Manager of Control and Debt 
       Ms.Jumnien  Tichai 
          Law and Enforcement  
            Mr Thawathai Choengthong    

Contract 
    Ms.Jumnien  Tichai 
 Human Resource Dept. 
     Ms.Papitchaya Tongkerdpanao 
 

Information Technology 
Mr.Petch Changkham 

 

Account and Financial 
Ms.Roongrawee 

Iampongpaitoon Acting 
Representative

Operation Department 
    Ms.Jumnien  Tichai 
 

Manager of Control and Debt 
Management Division  

Mr.Kittiwat Trivatevorakul 

Manager of Markting and 
Mr.Sophon  Kanopas 

 

Managing Director 
Mr.Theerawat  Kiatsomphop 

Managing Office 
 Ms.Rattiya Pattanasathaporn

President of Executive Committee 
Mr.Wisood Ieosivikul 

 Marketing and Credit 1 
      -Mr.Witsarut Poolpermyos 
 Marketing and Credit 1 
   - Mr.Sophon  Kanopas 
Nono Finance Credit and loans 
Debt Management  

Account and Finance 
    Ms.Naraya Jittidhada 

        Executive Committee 
Mr.Somsak Saksuthaporn

Organization Chart 
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 Capital and Management Structure  

List of major shareholders of the Company as of  December 21, 2017 

No. Name No. of Share % of paid-up 
capital 

1  Mida Assets Public Company Limited 500,214,000 46.98 
2  Ms. Chitwadee leosivikul 44,608,234 4.19 
3  Mr. Thatveep Ruangral 41,231,960 3.87 
4  Ms.Tippawan  Panyajirawut 29,220,627 2.74 
5  Thai NVDR Co.,LTD 18,115,970 1.70 
6  Mr.Virun  Jaiyindee 15,825,555 1.49 
7  Ms. Chawanluck Ieosivikul 15,611,681 1.47 
8  Mr. Nipon Nattawut 13,517,455 1.27 
9  Mr. Thaned Diroksakayavitoon 12,691,296 1.19 
10 Mr.Suwatchai Payajirawut 11,251,910 1.06 

Total 702,288,688 65.96 
*** Per value is 0.50 baht 

Management structure of the Company consists of Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, and 
management.  List and duties and responsibilities of the directors and managements of the Company are as follows: 

Board of Directors 
Board of Directors of the Company as of December 31, 2017 consists of nine directors, who had all completed 

the Directors Accreditation Program (DAP). 
No.  Name Position 
1. Mr. Wisood Ieosivikul President of Board Director 
2. Mr. Somsak  Saksuthaporn Director 
3. Ms. Roongrawee Iampongpaitoon Director
4. Mr. Sorasak Ieosivikul Director 
5. Mr. .Akachai leosivikul Director
6. Ms.Tippawan Panyajirawut Director 
7.  Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai Independent Director and Chairman of Audit committee  
8. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul Independent Director and Audit committee member 
9. Ms.Pinnapa Ngansujarit 

 
Independent Director and Audit committee member 
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                 Ms. Roongrawee Iampongpaitoon is the secretary for the Board of Directors. 
Currently the Company has 9 directors, of which 5 directors are representatives of major shareholders, namely, 
Mr.Wisood Ieosivikul, Mr.Somsak Saksuthaporn, Ms.Roongrawee Iampongpaitoon, Mr.Sorasak Ieosivikul, Mr. .Akachai 
leosivikul Director.  Audit Committee members are Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai, Mr.Kiattiporn Sirichaisakul, Ms.Pinnapa 
Ngansujarit 

Authorized Directors 

Authorized Directors of the Company are Mr. Wisood Ieosivikul, Mr. Somsak Saksuthaporn, Ms.Roongrawee 
Iampongpaitoon, Mr.Sorasak Ieosivikul, Mr. .Akachai leosivikul two of five directors co-sign together with the Company’s 
seal. 

Scope of duties and responsibilities of the Board of Directors 
Board of Directors shall utilize their knowledge, capability and experiences in operating the company’s 

business in compliance with the law, objectives and articles of association of the Company as well as resolutions of the 
shareholders’ meeting.  Board of Directors shall specify policy for business operation, financial management, risk 
management and have effective internal control system and internal audit based on the best benefits of shareholders.  
Board of Directors shall also govern and control the executive to operate business under the specified policy with 
efficiently and effectively, and shall not operate, nor be a partner and not be a director of business that has the same 
nature as or in competition with that of the Company. 

In addition, Board of Directors has the authority to appoint some directors to be the executive directors to 
perform the specific one or many duties.  Board of Directors agree to appoint authorized directors to operate all 
businesses except the following operations should be approved by the shareholders’ meeting 

1)  All operations compliance with law must be approved by shareholders’ meeting 
2) All operations that a director has an interest and specified by law or by the regulations of the Stock Exchange 

of Thailand that should have the resolution from shareholders. 

However, the transaction must not be authorized by directors may have a conflict of interest or other conflict 
with the company or its subsidiaries, me. 

Audit Committee 
Audit Committee of the Company as of December 31, 2017 consists of three directors as follows: 

No. Name Position
1. Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai Chairman 
2. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul Member
3. Ms. Pinnapa Ngansujarit Member

 Ms. Roongrawee  Iampongpaitoon is the secretary of the Audit Committee. 
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Scope of duties and responsibilities of the Audit Committee 
The Audit Committee has duty and responsibilities according to the regulation imposed by the Stock Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand and reports directly to the Company’s Board of Directors. 
1) To review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy by coordinating with 
auditor and management who responsible for preparing quarterly and yearly financial statement as well as 
recommend the auditor in the necessary transactions that should be concern. 
2) To ensure that the Company has suitable and efficient internal control system and internal audit by working 
with auditor and internal auditor. 
3) To review the performance of the Company to ensure compliance with the securities and exchange law, 
regulations of SET or laws that relating to business of the Company. 
4) To consider, select, nominate and recommend remuneration of the Company’s external auditor. 
5) To review the disclosure of information of the Company and to infer in case that there is a connected 
transaction or transaction that may lead to conflict of interest  so as to ensure the accurateness and 
completeness. 
6) To prepare a report on monitoring activities of the audit committee and disclose it in an annual report of the 
Company, and have such report signed by the chairman of the audit committee. The report should provide the 
following information:  

 The inference of correctness in financial reporting process and disclosure information in the financial 
statement. 

 The inference of the adequacy and sufficiency of internal control system. 
 The reason to support that the auditor is suitable to be appointed for further one term. 
 The reference of the Company’s compliance with securities and exchange, regulations of SET and the 

laws relating to the Company’s business. 
 The other information that should be disclosed to shareholders and investors under the scope of power 

and duties delegated by Board of Directors. 
7) To perform any other act as assigned by the Board of Directors with approval of the audit committee. 

Executive Committee 
As of December 31,2017 the Company has two executive directors as follows: 
No.  Name Position 
1. Mr. Wisood Ieosivikul President of Executive Committee 
2. Mr. Somsak  Saksuthaporn Executive Committee 

Ms. Roongrawee Iampongpaitoon is the secretary for the Executive Committee. 
Scope of duties and responsibilities of the Executive Committee 

The Board of Directors has delegated authorization to Executive Directors to operate business under the 
following condition: 
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1) Authorization in managing the Company’s business in compliance with the objectives, articles of 
association of the Company as well as the resolutions of the shareholders’ meeting and Board of Director’s 
meeting. 

2) Authorization in approval the Company‘s normal business operation as the acquisition of products, vehicles 
and hire purchase sales approval.with the limit of each transaction not more than THB 50 million. 

3) Authorization in approval for important investments that is determined in the annual budget, which are 
delegated from the Board of Directors or already approved by the Board of Directors. 

4) Authorization in approval the Company’s borrowing and investing as the purchase/sale of permanent 
assets with the limit of each transaction not more than THB 50 million or equivalent. 

5) Authorization in establishing organization structure, management and management committee by covering 
the detail of recruitment, training, employment and unemployment. 

6) Authorization in appointment and withdrawal all employees with the position below managing director. 
7) Authorization in preparing, recommendation and establishing business policy as well as business strategy 

to Board of Directors for approval. 
8) Authorization in setting business plan, management authority, approval annual budget and operate 

business under the business plan and strategy approved by Board of Directors.    
9) Perform other special functions as delegated from Board of Directors. 
The authority of the Executive Committee does not include the approval of any transactions that may be 

deemed conflict or transactions that executive members and related person may have any conflict of interest or other 
benefits that may conflict with that of the Company or its affiliate companies in accordance with the regulations of the 
Stock Exchange of Thailand.  The approval of those transactions shall be presented to the Board of Directors’ meeting 
and/or shareholders’ meeting for consideration and approval in accordance with the articles of association of the 
Company and other related regulations. 
Management 
          As of December 31, 2017 the Company has 6 managements as follows: 

No.  Name Position
1. Mr. Theerawat Kiatsomphob  Managing Director 
2. Mr.Manop Sripipattanakul Operation Division 2Dept. Manager  
3. Mr.Suwat  Khiewrat Operation Division 1Dept. Manager 
4. Mr.Kittiwat Trivatevorakul Manager Control and debt Management Division 
5. *Ms.Roongrawee Iampongpaitoon Finance & Accounting Director
6. Mr.Petch  Changkham  Information Technology Manage 

* Ms. Sukhothai Natasiri resigned on November 30, 2016 Ms. Roongrawee Iamphongpaitoon (Acting Representative) 
Scope of duties and responsibilities of Managing Director 

The Managing Director is authorized to manage and control the normal business operation and to approve the 
normal business transaction such as the purchasing of products, vehicles, materials, tools and equipments as well as 
the expenses approval, and consultants hiring with the limit of each transaction not exceed 20 million baht and the 
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approval of hire-purchase with the limit of each transaction not exceed THB 1 million.  For the approval of borrowing and 
investing such as buying-selling investments or permanent assets shall be approved by the Executive Directors. 

The Managing Director shall perform in accordance with the delegation of Board of Directors or Executive 
Directors and he can delegate to the appropriated person to perform on behalf of him by under his consideration. 

 All the above authorities shall comply with the articles of the association of the Company and the authority shall 
not be delegated to Managing Director nor to his delegation whom has interest or conflict of interest with the company or 
the affiliation. 

Nomination Committee 
The Company does not have nominating committee to perform the selection and appointment directors.  In 

addition the directors of the Company will be elected by Board of Directors considering from the working experiences, 
knowledge and should be qualified to criteria in Public Limited Company Act B.E. 2535 and the announcement of SEC.  
The procedure for the appointment of directors can be summarized as follows: 

1) One Shareholder has one vote per one share 
2) Shareholder vote on candidate by candidate 
3) The candidates who get the highest scores follow by consequence one will be elected to be the director 

until complete to total number of appointed directors.  In case of tied votes, the chairman of the meeting 
shall be entitled to a casting vote. 

Remuneration for management 
a. Monetary remuneration 
 Directors 
 Directors’ Remuneration 2017 

No.  Name Position Directors” fees  Representation fees
1. Mr. Wisood Ieosivikul Chairman and President of Board Director  200,000.00 20,000.00
2. Mr. Somsak  Saksuthaporn Director 100,000.00 20,000.00
3. Ms. Roongrawee Iampongpaitoon Director 100,000.00 20,000.00
4. Ms. Sorasak Leosivikul Director 100,000.00 20,000.00
5. Mr. .Akachai leosivikul Director 100,000.00 20,000.00
6. Ms.Tippawan Panyajirawut Director  100,000.00 20,000.00
7. Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai Independent Director and Chairman of Audit committee 200,000.00                         20,000.00
8. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul Independent Director and Audit committee member 100,000.00 20,000.00
9. Ms. Pinnapa Ngansujarit Independent Director and Audit committee member 100,000.00 20,000.00
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Management 
Remuneration 

(THB) 2015 2016 2017 

No. of  Management 6 6 7 
- Salary 7,676,890 9,324,939 12,303,949 
- Bonus 3,516,285 4,274,892 4,593,831 

- Other such as Board allowance  and 
Transportation and telephone expenses 

 

626,900 587,507 505,858 

Provident Fund 153,538 175,522 229,785 
Total 12,189,362 14,362,860 17,633,423 

b. Other remuneration 
 Directors 

- None -  
Management 
- None 
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Management Profile 
 

Name 
 

Position 
 

Age 
 

Education Background 
Relationship  

with other Mgt 
Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
1. Mr.Wisood  Ieosivikul - Chairman of the Board 

- President of Executive 
Committee 
 

59 Bachelor Degree in  
Community Development 
Rajabhat Institute 
Nakornpatom 
Training DAP 16/2004 
 

Old Brother 
Mr. Sorasak 
Ieosivikul 
Mr.Eakachai  
Ieosivikul 
Brother 
Mrs.Tipapawan 
Panyajirawut 
 

0.53 
 

Apr’2017 – Present 
Jul’2015 – Present 
Nov’2015 – Present 
Sep’2015 – Present
2015 – Present 
2014 -  Present 
Nov’2013 – Present
2013 – Present 
2013 – Present 
2012 – Present 
2011 – Present 
2009 – Present 
2009 – Present 
2009 – Present 
2009 – Present 
2009 – Present 
2006 – Present 
2006 – Present 
 
 

Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
President and Managing 
President and Managing 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director  

Mida Security Guard Co.,Ltd. 
Mida Asset Management Co.,Ltd 
Bangkok Charan Asset Management Co.,Ltd. 
MD Media Global Co.,Ltd. 
Phuket Beer (Thailand) Co.,Ltd. 
MD Adrenarine (Thailand) Co.,Ltd. 
Tropical Beverage Corporation Co.,Ltd. 
Mida Leasing Pcl. 
Mida Assets Pcl. 
Mida Agency&Development Co.,Ltd. 
Mida Development Co.,Ltd. 
Mida(Lao) Financing Co.,Ltd. 
Max Hotel Co.,Ltd. 
Mida Ad Co.,Ltd.  
The Retreat Hua-Hin Co.,Ltd. 
Mida Hotel and resort Co.,Ltd. 
Mida Property Co.,Ltd 
Top Elements Co.,Ltd. 
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Name 

 
Position 

 
Age 

 
Education Background 

Relationship  
with other Mgt 

Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
2. Mr.Somsak  
Saksuthaporn 
 

- Excutive Committee 64 
 
 

High School 
- Sitabudt Bumrung School 
- Training DAP 50/2006 

 - Nov’2015 –Present 
Oct’2015 -Present 
2004-Present 
2004-Present 

Director 
Director 
Director 
Director 

Bangkok Charan Asset Management Co,Ltd. 
Mida Asset Management Co.,Ltd. 
Mida Leasing Pcl.  
Mida Assets Pcl. 

3.Ms.Roongrawee 
Iampongpaitoon 

- Director 
- The secretary for the 
Board of Director 

50 Master Degree in 
Accounting 
- Thammasart University 
Diploma in Auditing 
Thammasart University 
Bachelor Degree in 
Accounting(Honorable) 
- Thammasart University  
- Training DAP 
16/2004,143/2017 

 - Nov’2015 –Present 
Sep’2015 - Present 
Jul’2015 – Present 
2015 – Present 
2015 – Present 
Nov’2013 –Present 
2012 - Present 
2012 - Present 
2012 - 2017 
2012 - 2017 
2012 - 2017 
2012 - Present 
2011 - Present 
2009 - Present 
2005 – Present 
2004 - Present 

Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
 

Bangkok Charan Asset Management Co,Ltd. 
MD  Media Global Co.,Ltd. 
Mida Asset Management Co.,Ltd. 
Mida Development Co.,Ltd. 
Mida Ad Co.,Ltd. 
Tropical Beverage Corporation Co.,Ltd. 
Eastern Power Group Pcl. 
JKR Energy Co.,Ltd 
Ecpo Green Power Plus Co.,Ltd. 
Aquatist Energy Co.,Ltd. 
Lopburi Solar Co.,Ltd. 
Mida Agency&Development Co.,Ltd. 
Eastern Printing Pcl. 
Mida  Hotel and resort Co.,Ltd. 
Mida Assets Pcl. 
Mida Leasing Pcl. 
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Name 

 
Position 

 
Age 

 
Education Background 

Relationship  
with other Mgt 

Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
4. Mr.Sorasak Ieosivikul 
 

- Director 
 

53 Certificate 
- Vocational Certificate in 
Accounting Chetupon 
Commercial College 
- Training DAP 16/2004 
 

Brother 
Mr.Wisood 
Ieosivikul 
Mr.Eakachai  
Ieosivikul 
Mrs.Tipapawan 
Panyajirawut 
 

- Nov’2015- Present 
May’2015– Present 
2014 - Present 
2012– Present 
2009– Present 
2009– Present 
2006– Present 
2006– Present 
2002– Present 
 

Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Deputy Managing Director 

Bangkok Charan Asset Management Co.,Ltd 
Mida Leasing Pcl 
MD Adrenarine (Thailand) Co.,Ltd. 
Mida Agency And Development Co.Ltd. 
Max Hotel Co.,Ltd. 
The Retreat Hun Hin Co.,Ltd. 
Mida Hotel and Resort Co.,Ltd. 
Top Elements Co.,Ltd. 
Mida Assets Pcl. 
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Name 

 
Position 

 
Age 

 
Education Background 

Relationship  
with other Mgt 

Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
5. Mr.Akachai  Ieosivikul - Director 

 
 

56 
 

Certificate 
- Diploma in Business and 
Marketing 
Rajabhat Institute 
Nakornpatom 
 
 

Brother 
Mr. Wisood 
Ieosivikul 
Mrs.Tipapawan 
Panyajirawut 
Old Brother 
Mr. Sorasak 
Ieosivikul 
 

- Apr’2017 - Present 
Nov’2015 - Present 
2016– Present 
2015– Present 
2015– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013 - Present 
2012 - Present 
2004– Present 
 

Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Deputy Managing Director  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mida Security Guard Co.,Ltd. 
Bangkok Charan Asset Management Co.,Ltd 
Mida Leasing Pcl 
Phuket Beer (Thailand) Co.,Ltd. 
MD  Media Global Co.,Ltd. 
Top Elements Co.,Ltd. 
Mida Hotel and Resort Co.,Ltd. 
Max Hotel Co.,Ltd 
The Retreat Hun Hin Co.,Ltd 
Mida Development Co.,Ltd. 
Mida Agency And Development Co.Ltd. 
Mida Property Co.,Ltd 
Tropical Beverage Corporation Co.,Ltd. 
Mida Ad Co.,Ltd. 
Mida Assets Pcl. 
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Name 

 
Position 

 
Age 

 
Education Background 

Relationship  
with other Mgt 

Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
6. Mrs.Tipapawan 
Panyajirawut 
 
 

- Director 60 Certificate 
- Diploma Accounting  
in Rajabhat Institute 
Nakornpatom 
 
 
 
 

 Old Sister 
Mr. Wisood 
Ieosivikul 
Mr. Sorasak 
Ieosivikul 

 Mr.Eakachai    
 Ieosivikul 

2.74 Apr’ 2017- Present 
2016– Present 
2015– Present 
2015– Present 
2014– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2013– Present 
2015– Present 
2005– Present 
 

Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Audit Manager 

Mida Security Guard Co.,Ltd. 
Mida Leasing Pcl 
MD  Media Global Co.,Ltd. 
Phuket Beer (Thailand) Co.,Ltd. 
Tropical Beverage Corporation Co.,Ltd. 
MD Adrenarine (Thailand) Co.,Ltd. 
Mida Development Co.,Ltd. 
Max Hotel Co.,Ltd 
Mida Ad Co.,Ltd 
Mida Property Co.,Ltd 
The Retreat Hun Hin Co.,Ltd 
Mida Assets Pcl. 
 

7. Mr. Theerawat   
Kiatsomphob 

- Managing Director 60 Master Degree 
- EX-MBA University of the 
Thai Chamber of 
Commerce 
- Bachelor Degree in 
Liberal Arts  
(Political Seience ) 
Ramkhamhaeng University 
 
 
 

 
 

- Dec’14 - Present 
2001- Dec’14 
 

Director 
Executive Committee and 
Managing Director 
 

Mida Leasing Pcl. 
Mida Leasing Pcl. 
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Name 

 
Position 

 
Age 

 
Education Background 

Relationship  
with other Mgt 

Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
8. Pol.Lt.Gen Chalong 
Sonjai  
 

- Independent Director 
- President of Auditing 
Committee 

69 
 

Master Degree 
Graduate School of 
Administration  
National Institute of 
Develop Administration  

 - Dec’2015 –Present 
 
2011 -2014  

Director and  President of 
Auditing Committee 
Vice Minister for Interior 

Mida-leasing Pcl. 

9. Ms. Pinnapa Ngansujarit - Independent Director 
- Audit Committee 

49 Master Degree 
Master of accounting 
Chulalongkorn University 
Bachelor Degree   
Faculty of Economics and 
business administration 
Accounting(Honorable) 
Kasetsart University

 - May’15 – Present 
 
2008 -2013 
 
 

Independent Director and 
Audit Committee 
Director and Audit  
Committee 

Mida Leasing Pcl. 
 
Green Resources Pcl. (Form Mida Medalist 
Entertainment Pcl.) 

10. Mr.Kiattiporn 
Sirichaisakul 

- Independent Director 
-Audit Committee 

50 Bachelor Degree 
- Accounting  
  Thammasart University 

 - 2017 - Present 
 
 
 
 
2014 - 2016  
2011 – Present 
 
2009 – 2015 
2006 - Present 
 

1992- Present

Member of the Nomination 
and Remuncration 
Committee , Member of 
the Enterprise Risk  
Management Committee 
Director 
Director and  Audit 
Committee 
Director  
Independent Director and  
Audit Committee 
Auditor

Filtervision Pcl. 
 
 
 
 
Marachi  Co.,Ltd 
Filtervision Pcl. 
 
Piyavate Pcl. 
Mida Leasing Pcl. 
 
Finer Coopers



Mida Leasing Public Company Limited                                                                                            

       170

 
Name 

 
Position 

 
Age 

 
Education Background 

Relationship  
with other Mgt 

Share 
holding 

Working Experience 

  (yrs)   % Period Position Company name  
11. Mr. Kittiwat  
Trivatevorakul  

Manager Control and 
debt Management  

53 Bachelor Degree 
- Faculty of Law  
Sripathum University 
 
 
 
 
 
 
 

 - 2017- Present 
 
2016 
 
2015 
 
2014  
 
2012 – 2013 

Manager Control and debt 
Management  
Manager of Credit 
Department 2 
Manager of Credit 
Department 1 
Manager of Credit 
Department 2 
Manager of Credit 
Department 1 

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 

12. Mr. Manop  
Sripipattanakul  

Operation Division 2 
Dept. Manager 

66 Bachelor Degree 
- Faculty of Political 
Science  
Ramkhamhaeng University 
 
  

 - 2017 – Present 
 
2016  
 
2015  
 
2014 
 
Dec ’08 -2013 
 
 

Manager of Credit 
Department 2 
Manager of Credit 
Department 1 
Manager of Credit 
Department 1 
Manager of Credit 
Department 1 
Manager of Credit 
Department 2 
 
 
 

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
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Name 

 
Position 

 
Age 
(yrs) 

 
Education Background 

Relationship  
with other Mgt 

Share 
holding 

% 

Working Experience 

Period Position Company name  
13. Mr. Suwat  Khiewrat  Manager of Credit 

Department 1 
 

55 Bachelor Degree 
- Faculty of Political 
Science  
 Ramkhamhaeng 
University 
 
 
 
 

 - 2017 – Present 
 
2012– 2016 
 
 
 

Manager of Credit 
Department 1 
Manager of Control and 
Debt  
 

Mida Leasing Pcl. 
 
Mida Leasing Pcl. 
 

14. Mr. Petch  Changkham 
 
 
 

Information Technology 
Manager 

51 Bachelor Degree 
Computer Science 
Ramkhamhaeng University 

 - 2010– Present  
 
 
 
 
 

Senior managers 
Department 
 

Mida Leasing Pcl. 
 
 

*** Share holding as of December 31, 2017 ***
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Internal Control 

The Board of Directors meeting of Mida Leasing Public Company Limited no. 4/2017, held on 14 November 
2017, attended by three audit committee members. The Board of Directors assessed the internal control of the Company 
by means of conducting inquiries with the management and concluded from the assessment of the internal control 
system in five areas, namely, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, 
and monitoring to protect directors, managements, major shareholders or related parties as mentioned above that it is 
sufficient. 

As for the internal control in other aspects, in practice, the Company has an appropriate credit approval 
procedure.  Credit officer, credit review officer and Account Receivables Department officers are independent from one 
another and can be monitored, in which they report directly to each of their department supervisor.  Moreover, the 
internal control department randomly checks the correctness and completeness on the information of the customers and 
carefully monitors the credit approval process to ensure the sufficient monitoring system.  

The Board of Directors opines that Mida Leasing Public Company Limited has an adequate and appropriate 
internal control system and that the monitoring process on the operation of the Company can protect the Company from 
any misuse by the management without authorized authority. 
Governance of the usage of inside information 

The Company has a policy to protect directors and managements from directly or indirectly disclosing inside 
information of the Company for their own and others benefits no matter their will receive compensation or not.  In 
addition directors and managements who receive financial information of the Company must not exploit such information 
prior to the disclosure to the public. The Company also educates directors and managements the responsibilities in 
reporting the possession of securities of himself/herself, his/her spouse, and his/her minor children to the Stock 
Exchange Commission.  The Company has determined the penalty on person who exploits the Company’s inside 
information for their own benefit or disclose to public lead that may damage the Company.  The Company shall review 
each case suitably. However, early prevention measures include verbal warning, written notice, sanction and termination 
of employment (if it deems appropriate). 
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Report on the Good Corporate Governance 

The Board of Directors has adopted the Code of Best Practices stipulated for executives of the listed companies and 
in compliance with the guidelines of the SET.   

Good governance practices as adopted by the Company is as follows: 

1. Policy on Corporate Governance 
The Company is aware of the importance of good corporate governance for the long-term benefits and 

sustainability of the Company, stakeholders, clients and employees. The Company has thus mapped out the policy and 
directions regarding the internal control, internal audit, risk management and so that the management can operate the 
business in accordance to policy efficiently with the purview of the laws and the code of business ethics.   

 

2. Rights of Shareholders and Shareholders’ Meeting 
In early 2004, the Company was still a private limited company. The Company has arranged for Shareholders’ 

Meeting by sending Notice summoning the meeting and meeting documents to the shareholders in line with the 
Company’s Bylaws. The Company also provides an opportunity for the shareholders to have their questioned answered, 
and suggestions and opinion addressed. Once the Company changed its status to a public limited company and 
became one of the listed companies on the Stock Exchange of Thailand, the Company also offers an alternative to the 
shareholders who are unable to meeting to appoint the Independent Directors as their proxies. The Company is aware of 
the importance of disseminating the information regularly and on the fair basis to all shareholders. 

 

3. Rights of Stakeholders 
The Company is fully aware of the importance of the rights of all groups of stakeholders such as employees, 

executive management, creditors, competitors, and the society. The Company thus complies with the law and 
regulations to ensure that all stakeholders are duly taken care at the most. 

 

4. Leadership and Vision 
The Board of Directors of the Company considered and put in place the Company’s visions, missions, 

strategies, targets, business plans and budget plans as proposed by the management team, as well as monitoring the 
implementation of the above. The Board also put in place effective internal control system, internal audit system and risk 
management measures. Moreover, the Board also considers the segregation of duties and responsibilities, as well as 
the authorization of credit approval of that of, the Board of Directors, the management and that of the Managing Director. 

 

5. Conflicts of Interests 
The Board of Directors will take a prudent action in the transactions of cross over entries and may create 

conflict of interests, for an example, should any of the directors is a conflicting party in any board meeting, he shall not 
exercise his vote and details will be recorded in the meeting minute accordingly. The Company has also established 
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procedure to prevent possible conflict in the future. Any connected transactions or those that are deem conflicting must 
seek acknowledgment from the Audit Committee. The above matters might have to be obtained by an approval from the 
board’s and/or shareholders should it deems necessary.  In essence, the Company will duly compiled with the 
regulations and the requirements by the Securities Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand.  
The details of the transaction in terms of value, agreement parties, rationale and necessity will be disclosed in the annual 
report and Form 56-1 accordingly. 

 

6. Business Ethics 
The Company has established its missions and business objectives with business ethics as its utmost 

importance. The Company, therefore, put in writing the Code of Best Practices for the directors, management and 
employees to adhere to ensure that directors, management and employees perform their duties with integrity, 
transparency and fairness to the Company, all groups of stakeholders and the public. Compliance guidelines and 
disciplinary punishment measures are also established. 

 

7. Balance of Power from the Non-Management Directors 
The Board of Directors is composed of nine members, as detailed below: 
 

Name Management Non-Management Independent Directors Audit committee
1. Mr. Wisood Ieosivikul  - - -
2. Mr. Somsak  Saksuthaporn  - - -
3.Ms. Roongrawee Iampongpaitoon -  - -
4. Mr. Sorasak Ieosivikul -  - -
5. Mr.Akachai  Ieosivikul -  - -
6. Mrs.Tipapawan Panyajirawut -  - -
7 Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai -   
8. Mr. Kiattiporn  Sirichaisakul -   
9. Ms. Pinnapa Ngansujarit -   

Total 2 7 3 3 
 
 No. of Management Directors: 2 (out of 9 directors)  
 No. of Non-Management Directors: 7 (out of 9 directors) 
 Independent Directors: 3 (all of which are in the Audit Committee or one-third of all directors) 
 

8. Consolidation and Segregation of Power 
In order to segregate the policy making from business supervision and routine administration, the President and 

the Managing Director shall not be the same person. Besides, the authorization of each position is clearly defined and 
neither one of them has the absolute power.  In addition, a balance of power to monitor the management is ensured by 
the appointment of three independent directors in the audit committee in the Board of Directors.  
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9. Remuneration of Directors and Executives 
With the approval from the Shareholder’s meeting, the total director’s remuneration shall not exceed two million 

baht per annum. The executives’ remuneration is as detailed in earlier section. The above remuneration will be 
commensurate with the appropriateness and responsibilities of each director and executives, as well as it should be at 
competitive level to attractive capable directors and executives for the Company.  

 
10. Board of Directors’ Meetings 

The Board of Directors’ Meetings will be held on a regular basis and the extra meetings as deemed necessary. 
A notice together with the agenda and documents summoning the meeting will be sent at least 7 days in advance. Every 
meeting minute will be recorded in writing and later prepared in form of a report for examination the directors and related 
persons.  In 2017 there are altogether 12 th board of directors’ meetings being held. 

 

11. Sub Committee 
The Company has various subcommittees as follows: 

 Executive Committee 
 The Executive Committee, consist 3 directors, was appointed as of January 3,2006 and having 2-year term of 

office.  
 Audit Committee 

The Audit Committee, consist 3 independent directors, was appointed as of January 16,2006 and having 2-year 
term of office.  

 Allocation Committee 
In the mean time, the Company does not have a remuneration committee but has planned to set up this 
committee in the future. At present, the Company’s remuneration is compatible with that of similar businesses of 
the same size and business performance.  
 

12. Internal Control and Audit System 
  Internal control and audit system is always of major concern to the Company. To ensure the effectiveness and 
independence of the internal audit, the internal audit department directly reports the audit result to the Managing 
Director and Audit Committee.  The Audit Committee regularly evaluates the adequacy and appropriateness of the 
internal audit system as well as following up the corrections of the weaknesses based on the result of the inspections so 
as to minimize the risk involved.  The Company has also clearly defined in writing the power and duties of the operating 
staffs and supervisors to ensure appropriateness internal check and balance. Additionally, the Company also gives 
importance to the comments as given by the external auditors so as to ensure the effectiveness of the internal control 
system. 
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13. The Board of Directors Report  
  The Board of Directors is entirely responsible for the approval of the annual Financial Statements of the 
Company and for the financial information disclosed in the annual report. After its careful consideration, the Board of 
Directors is of the opinion that the Financial Statements were prepared in accordance with generally accounting 
standards having sufficient disclosure of information in the notes to the Financial Statements. According to the General 
Meeting of the Shareholders No: 1/2017, the Audit Committee, which comprised of independent directors were 
appointed to oversee the quality of the financial reports and the internal control system. 
 
 
14.  Relationship with investors 

The Company is aware of the importance of reporting accurate and complete information within the prescribed 
time period to all shareholders and related parties. The Company therefore will set up the investor relation division to 
answer all questions raised by shareholders and responsible for preparing all information that will be released to SET 
and shareholders in the timely manner. 

 
15. Corporate Social Responsibilities: CSR 

Mida Leasing Plc. has the principle in doing business for its growth on the basis of good governance and 
sustainable social & environment responsibility. The Company has a focus on CSR both within the organization and 
outside the organization. Starting from create culture building for the staff to recognizing the value creation alongside 
social and environmental value creation in the business for sustainable growth. The company has introduced 
sustainable management as its key component these are then deployed into action for business process for continuous 
practice and to achieve maximum efficiency which comprises the following 8 principles.  
   15.1 Operations with fairness 

 The Company operates with business competencies and ethics. The company conducts its business with honesty. By 
adhering to the corporate social responsibility and all stakeholders according to the principle of supervision to ensure 
the company's policy is define the responsibilities and guidelines to take appropriate action as follow; 

- The company is committed to conducting business to create satisfaction and maximum benefit to the 
shareholders and investors. Moreover, the Company has a policy to treat all the shareholders and investors 
equally.  

- The company has focused on the development and support of human resources. Both in terms of knowledge 
and interests of employees. The company treats every employee equitably 

- The company focuses on providing quality service to customers both before and after the sale. 
- The Company strictly follows the rules of competition, avoids any inappropriate or corrupted methods or destroy 

competitors’ reputation, which has been established and disclosed in the Company’s Code of Business 
Conduct towards its Competitors. 
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15.2 Anti-corruption policies 

The management of the Company regard the importance of anti-corruption by stipulates corruption policy as guidelines 
of business operating and therefore directors, management and all employees have to follow the implementation. The 
policy was clearly defined sanctions for violators to reduce fraud, to create transparency and to aware of moral and 
ethical which is summarized as follows; 

15.2.1 No such behaviors of grafting acts within stakeholders for the wrongful benefits are allowed 
 15.2.2 Procurement process must be done through the regulations of the Company to ensure transparency. 
 15.2.3 Neither action related to internal politics nor using of company resources to deal with the politics can be 
acceptable.  The Company committed to be politically neutral and encourage compliance with the law. There would be 
no policy for political support, either direct or indirect. 
 15.2.4 Employees shall not ignore or neglect the situation when exposed to the action or behavior deemed as 
corruption.  Employees must notify their supervisors or the responsible person in case of facing any offense against the 
moral or company code of conduct.  Should there be any questions or inquiries, employees should consult with their 
supervisors or the persons responsible in compliance with this policy 
 15.2.5 The Company recognizes the importance of publicity, education, counseling and understanding its 
employees and also those concerned with the anti-corruption act. 
 15.2.6 Policies against corruption covers personnel administration from the selection, promotion, training, 
evaluation of the performance of employees and compensation. All supervisors are required to communicate and make 
understanding with their employees. 
 15.2.7 The company has established a system of internal controls to ensure operational efficiency and to 
reduce exposure to the business. It is a tool that helps to reduce opportunities and motivation for abuse and corruption 
to a minimum, such as segregation of duties between employees who authorized the payment and employees who pay 
cheque. The Company also set tracking process to promptly report to management about the causes of defects or 
irregularities situation. The system can improve the preventive appropriately in assessing the internal control 
system. Internal Audit Department is an important part of the process. 
 15.3 Respect for human rights 
 The company has a written policy on human rights. The company treats their employees and community 
stakeholders with respect for their human values. Taking into account of living, caring and helping each other in 
suffering time as the basic of subsistence, the company maintains the privacy of employees’ information and 
encourages employees to exercise their rights as good citizens constitutionally and legally 
 15.4 To treat all labor forces fairly 
  Because employees are a key part of the business to grown sustainably. The company treats every employee 
equitably. The employees shall receive reasonable compensation based on their wages including reasonable overtime 
pay. They shall have weekly holidays, annual vacation as well as maternity leaves so that employees can work to their 
full potential and also have more time for family. The company provides freedom in making comments or complaints by 
setting up communication channels. The company is concerned with employees’ health and safety protection by making 
the office atmosphere to be a nice work place that enhances productivity. The Company used a bulletin board to share 
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knowledge to employee moreover, The Company has held a morning meeting to exchange experience in the operation, 
discuss problems to find suitable solution together. We encourage our employees to be lecturer in training inside the 
company to develop their skills as an expert and creating a knowledge sharing culture in the Company 
  15.5  Consumer Responsibility 
  The Company has a policy in treating all customers in the areas of credit facilities and after-sales service.  The 
company pays attention to a good service with an aim to give customers the maximum benefit and satisfaction by 
providing speedy and efficient customer service. Moreover, the Company also maintains customers’ confidentiality and 
never abuses the information for the benefit of the customer itself or its associated persons. With regard to the car price, 
the company reasonably offers the car prices and giving sufficient information about the realistic characteristics and 
quality of the car to buyers so that they could have more sufficient information for their decision making. 
  15.6 Environmental care 
  The Company encourages employees to have more a concern in using of office equipment, water supply, 
electricity, telephone, air-conditioning, papers save and cost-effectively. The company improves employees’ uniform that 
suits the climate change by using of environmentally friendly products so that the employees have been involved in the 
natural environment conservation campaign The Company has prepared projects and activities as follows: 
              The company has cultivated the habit of saving energy and resources to employee, such as turning off lights 
and air conditioning when not in use. The Company has reduced unnecessary paper use by e.g. printing double sided 
used recycle paper, giving fabric bags to employee in order to support the abolition of plastic bags, limited car parking 
to reduce used of private car as indirect energy savings. Moreover, the Company also saves energy such as use energy 
saving light bulbs. 
 15.7 Community development or social 
 The company has a policy of social and community responsibility as a whole. The company regularly organizes 
recreation activities so as to contribute to the better quality of life of the community, either on its own arrangement or 
joining hands with the government and the community. The company has a quick and effective response to any situation 
that has an impact on the environment; and always gets full cooperation from the community as well as related 
agencies. 
 The company always supports creative social activities. The employees should have a sense of social 
contribution. As well, the company also promotes education, religion, ethics and good health. The company recognizes 
the importance of the quality of children and youth of the country; and gives scholarships and equipment to schools in 
Ban Nong Ngu Lueam (Prajarath Bamrung) School, Muang Nakhon Pathom  ,Nakhon Pathom province so at to promote 
and encourage the youth to have a better quality of education. The company recognizes the importance of education 
and has continuous policy in supporting the education of the youth in the future. The quality of growing youth population 
will result in Thailand moving forward firmly. 
 15.8 The innovation and the dissemination of innovation derived from social, environment and stakeholder 
responsibility.             
 The company’s hire purchase business is concerned with social development in term of enhancing the quality 
of life of people in the society by the financial support to the population so as to have more chance to buy a car with their 
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ability to pay the installment. The Company has reviewed the work process and more effective service. The company 
jointly works with the insurance company, the business partners and encourages customers to buy car insurance, i.e. to 
protect the car that has to be repaired or replaced when having an accident. Moreover, the insurance can cover the car 
hire purchase facilities, whereas the insurance company will be responsible for payment of all remaining lease amount 
on behalf of customers in case of disability or death. The company also jointly works with commercial banks so as to 
reduce the use of checks by means of using electronic funds transfer system. The work procedures has been 
developed successively and finally become the standard operations of the Company. This is considered as the 
innovation that helps enhance the quality service to society and add value to the company. 
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Related Transaction 

1. Summary of related transaction between the Company and related person who may have conflicts as of 2015, 2016, and 2017. 

Related person who may 
have conflicts of interest Relationship Description   Pricing policy 

Value of Transaction (THB) 

2015 2016 2017 
Outstanding 

creditor/debtor 

2017 
1. Mida Asset Public Co., Ltd.  Major shareholders of the Company 

 and have common Management and 
Directors * 

  1. The Company purchased air conditions, office 
 equipment, and computer system from MIDA to 

  install at the office and branches of the Company 
 and Expenses on stationary, building insurance, 

      and  advertising etc. 
  2. Guarantee fees 1,000 million Baht 

 
 
Actual purchase price as market price 
 
 
Rate of 0.25% per annum 

 
 

662,322 
 
 

208,330 

 
 

1,219,902 
 
 
- 

 
 

1,122,114 
 
 
- 

 
 

138,608 
 
 
- 

  3. Short term loan. Interest rate of 6.4 -7.5% p.a. - - - - 
  4. Interest 
  5. Short term loan. 
  6. Interest receivable 

Actual interest rate as market price 
Interest rate of MLR+0.25% p.a. 
Actual interest rate as market price 

293,137 
48,500,000 
1,608,811 

- 
- 

1,815,013 

- 
25,500,000 

342,318 

- 
25,500,000 

56,055 
2. Max Hotel Co. Ltd. - Common Directors and 

Management, Mr. Wisood  Ieosivikul 
                        

Accommodation fee and food & beverage  Market price 115,652 12,523 52,523 - 

3.Mida Add Co.Ltd. - Common Directors and 
Management, Mr. Wisood  Ieosivikul 
                        
 
 

Advertising expense  Market price - 320,000 160,000 - 

4.The Retreat huahin Co.,Ltd. Common Directors and Management, 
Mr. Wisood  Ieosivikul 

Accommodation fee Market price 2,336 36,830 202,206 - 
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Related person who may 
have conflicts of interest Relationship Description   Pricing policy 

Value of Transaction (THB) 

2015 2016 2017 
Outstanding 

creditor/debtor 

2017 
5. Mida Asset Management Co., 
Ltd.  
 

A Subsidiary 
Mida Leasing Held 99% 

1. Short term loan. 
2. Interest 
3. Interest receivable 
4. fees 
5.Consultant Fee 
6. building lease fees 
 

Rate of 5.2% per annum 
Rate of 5.2% per annum 
Rate of 5.2% per annum 
Market price 
Contract price 
Contract price 
 

24,900,000 
409,315 

- 
- 
- 
- 

155,000,000
135,410 
101,574 

- 
- 
- 

155,170,000 
8,023,828 

- 
3,110 

300,000 
150,000 

 

155,170,000 
14,659,020 

- 
3,110 

300,000 
150,000 

 
6. MD Adrenaline (Thailand) 
Co.,Ltd. 
 

Common Directors and Management, 
Mr. Wisood  Ieosivikul 
 
 

Service revenue
 

Contract price 
 

200,000 200,000 200,000 214,000 

Note: * The Company and Mida assets Pcl. have 5 co-management and directors, which are (1) Mr.Wisood Ieosivikul (2) Mr.Somsak  Saksuthaporn (3)  Ms Roongrawee Iampongpaitoon ,(4) Mr.Sorasak Ieosivikul  

(5) Mr.Eakachai Ieosivikul  in which the first 2 Directors are co-management. 

 

**Update  December 31, 2017
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2. Necessity and reasonableness of the transactions 

The related transactions described above are considered necessary and reasonable as those are determined 
by normal business practice, based on the market price, and are not considered as special conditions between the 
Company and related parties.  The fee is determined in accordance with normal rate that is comparable to other non-
related parties.  The Company anticipates these transactions to continue in the future. 

3. Measures or approval process for the related transactions 
The Board of Directors of the Company reviewed and approved all related transactions in the past, even though 

the Company had not determined the approval process for the related transactions, as it was a limited company.  
However, the Board of Directors considered the entering into related transactions based on the best interest of the 
Company.  

For any future related transactions, the Company has the policy of having the Audit Committee of Mida Leasing 
Public Company Limited reviews and approves the transactions prior to the occurrence of related transactions.  
Member(s) who may have conflict of interest shall not be involved in providing opinions on the related transactions. 

However, the related transactions will be performed based on the rationales and necessity of the Company, in 
which the compensation should be in accordance with the fair market price and the Audit Committee shall provide 
opinion on those transactions. 

4. Policy on the related transactions 
The type of related transactions anticipated to occur in the future are the office space sub-contract from the 

sales commission paid to Mida Assets Public Company Limited in introducing customers to the automobile hire-
purchase services of the Company.  In case of future related transactions, the Company has the policy to operate as a 
normal business practice.  The Company will request Audit Committee or external auditor or independent expert to 
review and provide opinion on the reasonableness of the price and the necessity and reasonableness of the 
transactions. 

Board of Directors of the Company shall comply with the law governing securities and securities exchange and 
the provisions, notifications, orders or regulations, of the Stock Exchange of Thailand relevant to the related transactions 
and the acquisition and disposal of assets of the Company and its subsidiary according to the Thai Accounting 
Standards and the Institute of Certified of Accountants and Auditors of Thailand. 

 

If the Company is to perform any related transaction with persons who may have conflict of interest or may have 
conflict of interest in the future, the Audit Committee will provide opinion on the necessity and reasonableness of that 
transaction.  In case the audit committee has no expertise in such transaction, the Company will arrange for an 
independent expert or external auditor to provide opinions, which will be used as a basis for decision-making by the 
Board of directors or the shareholders, as the case may be.  The Company will disclose all related transactions in notes 
of the financial statements audited by the external auditor. 
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Other Relevant Information 

 

Name : Mida Leasing Public Company Limited 

Nature of Business : Automobile hire-purchase services and management of non-performing 
assets 

Head Office : 48/2-5  Soi Changwattana 14 Changwattana Rd. Thungsonghong Laksi 

Bangkok  10210 

Company’s Registration No. : 0107574700532 

Telephone : 0-2574-6901 

Fax : 0-2574-6902 

Registered Capital :  1,597,194,466 ordinary shares as of 31 December 2017 

Issued 1,064,796,636  shares and paid-up share capital 532,398,318 baht  
per value is Baht 0.50

Registrar  : Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
93, 14th Floor, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng,  
Bangkok 10400

Auditor : Mr. Somckid Tiatragul  

Certified Public Accountant Registration No. 2785 

Grant Thornton  CO.,LTD. 

18th Floor Capital Tower, All Season Place, 

 87/1 Wireless Road, Lumpini, Bangkok 10330. 
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Address and Contact Information of Head Office and Branch offices 

HQ/ Branch Office Address & Contact Information 
Head Office Add:  48/2-5  Soi Changwattana 14 Changwattana Rd. Thungsonghong Laksi  Bangkok  10210 

Tel:    0-2574-6901   Fax: 0-2574-6902
Nakorn Pathom Branch 
 

Add:   35/8-9  Moo.5 Petkasem Rd.  lujphaya   Maung  Nakornpathom  73000 
Tel:    (034) 244-250-1 Fax:  (034) 244-252 

Nakorn Sawan Branch 
 

Add:    132/2 Moo 10 Phahon Yothin Rd. Nong Krot  Maung  Nakornsawan  60240 
Tel:    (056) 200-770 Fax:   (056) 200-771 

Nakornrachasima Branch Add:    1015 Moo.4    rajsima - pakthongchai Rd. nongjabok   Maung  Nakornrachasima 30000 
Tel:    (044) 357-101-3  Fax:  (044) 357-106 

Rayong Branch Add:    222/10   Moo4. Bypass Rd.  36  Choengnoen   Maung   Rayong  21000 
Tel:    (038) 018-640  Fax:  (038) 018-641

Chumpon Branch Add:    59/6-7 Moo.11 Chumpon – Ranong Rd. Wangpai Maungchumpon  Chumpon  86000 
Tel:    (077) 658-757,658-759  Fax:   (077) 658-758 

Udonthani Branch Add:    419/15-16 Moo 7  Robmaung Rd.  Markkang  Maung Udonthani  41000 
Tel:    (042) 230-112-4  Fax:   (042) 230-115

Pitsanulok Branch 
 

Add:   59/10 Moo 7 Pitsanulok - wangthong Rd. samorkae  Maung  Pitsanulok 65000 
Tel:    (055)  320-045  Fax:   (055)  320-046 

Chiangmai Branch 
 

Add:    236/91 Moo1 Mahidol Rd.  Nonghoi  Maung  Chiangmai  50000 
Tel:    (053)  140-211-3  Fax:   (053)  140-214

Ubonrachathani Branch Add:   1-3 Soi  Chayangkool 36  Chayangkoo   Maung  Ubonrachathani 34000 
Tel:    (045)  317-555-7  Fax:   (045)  317-558 

Khonkean Branch 
 

Add:    588/13-14 Moo.5. Maungkao  Maung  Khonkean  40000 
Tel:      (043)  340-336-7  Fax:   (043)  340-338 

Surat Thani Branch 
 

Add:   16/27 Moo.3 Liangmuang  Rd. Bangkung  Maung   Suratthani 84000 
Tel:    (077) 310-188  Fax:   (077) 310-189 

Krabi Branch Add:   16/12-13  Moo 11  Phetkasemt Rd. Krabinoi Maung Krabi Krabi  81000 
Tel:    (075) 650-606  Fax:   (075) 650-607

Hadyai Branch Add:   142/29 Moo.7  Lopburirames Rd. thachang  bangklam  Songkla 90110 
Tel:    (074) 536-581-2  Fax:   (074) 536-580

Chiangrai  Branch 
 
Phetchaburi  Branch 
 
Surin Branch 
 

Add:   8/9-10   Moo.22 Wiengburapha  Rd.  Robwieng Maung  Chiangrai 57000 
Tel:    (053) 602-768  Fax:   (053) 602-769 
Add :  60  Moo.2 Petkasem Rd. Raisom Maung Phetchaburi 76000 
Tel :   (032) 402-427-8 Fax:  (032) 402-429 
Add:  259/8 Moo.7 Surin-Sikhoraphum  Salakdai  Maung  Surin 32000 
Tel:    (044)530-831-2   Fax: (044)530-833

 


