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สรุปขอมูลทางการเงิน  
                                                                                                                                                                                        ( หนวย: ลานบาท) 

  
 

สรุป 2561 2562 2563 

สินทรัพย    
     สินทรัพยรวม 3,730.29 3,694.92 4,127.04
     ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ- สุทธิ 2,938.31 2,726.14 2,556.61
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
     หน้ีสินรวม 1,937.26 1,798.92 2,146.09
     สวนของผูถือหุน 1,793.03 1,896.00 1,980.95
ผลดําเนินงาน    
     รายไดรวม 601.79 582.41 572.03
      รายไดจากสัญญาเชาซื้อ 473.07 450.14 411.60
      คาใชจายรวม 477.94 454.82 473.36
     กําไรสุทธิ 96.39 98.91 98.67 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)    
      อัตราดอกเบี้ยรับ** (%) 15.78% 15.22% 15.00%
      อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 5.13% 5.37% 6.28%
      สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 10.65% 9.85% 8.72%
      อัตรากําไรสุทธิ (%) 16.02% 16.98% 17.25%
      กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.09 0.09 0.09 
      อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 5.44% 5.36% 5.09%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)    
      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.63% 2.66% 2.52%
      อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.16 0.16 0.15
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)    
       อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)       1.08 0.95 1.08 
       อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 2.34 2.29 2.17
       อัตราการจายเงินปนผล (บาท) - 0.33 0.56
       อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม (%) 
อัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (Leverage Ratio) 
       อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 
       อัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (เทา) 
       อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เกณฑเงินสด) (เทา) 
       อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกผัน (เกณฑเงินสด) (เทา) 
 

3.22% 
 

0.80 
2.44 
0.51 

(0.22) 
 

3.07% 
 

1.49 
2.42 
4.02 
0.18 

 

2.48% 
 

1.67 
2.24 
3.76 
0.24 
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  สารจากประธานกรรมการ 
 ผานพนไปดวยสิ่งที่คาดไมถึงในป 2020 ถือเปนอีกปหน่ึงที่ตองฝาวิกฤตที่แตกตางจากวิกฤตในอดีต ซึ่งมักเก่ียวของ
กับเรื่องเงินทอง/ สงคราม ฯลฯ แตเปนวิกฤตจากโรคติดตอไวรัสสายพันธุใหม COVID-19 ที่ทําใหทั่วโลกปนปวน ทั้งการใช
ชีวิตของผูคนกับความตายที่จะมาเยือนอยางหลีกเล่ียงมิได รวมถึงชีวิตความเปนอยูที่เริ่มฝดเคือง          คือวิกฤตเศรษฐกิจจาก
โรคติดตอซึ่งรุนแรงกวาทุกครั้งที่ผานมาในอดีตของโลกน้ี 
 จากสิ่งที่เกิดขึ้นในป 2020 บริษัทฯ ซึ่งไดรับผลกระทบจากความสามารถในการชําระหน้ีของลูกคาที่เปนอยู รวมถึง
ตองพยายามใหความชวยเหลือในการใหพักชําระหน้ีแกลูกคาที่ไดรับผลกระทบมาก แตสิ่งหน่ึงที่บริษัทฯ ไดปรับกลยุทธจาก
การใหพักชําระหน้ีเปล่ียนเปนการใหสินเช่ือเพ่ิมในสถานการณวิกฤตกับลูกคาที่ยังมีศักยภาพ ที่สามารถฝาวิกฤตรวมไปกับ
บริษัทฯได หากไดรับการเย่ียวยาโดยเพ่ิมสภาพคลองอีกทั้งกลุมลูกคา SME ที่มีอยูก็ไดรับอานิสงสในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจาก
การปรับกลยุทธดังกลาวสงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ โดยรวมมีผลกําไรสุทธิ 98.67 ลานบาท  

จากสถานการณดังกลาวในป 2020 และคาดวาภาพรวมเศรษฐกิจในป 2021 นาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตปรากฏวา 
เศรษฐกิจขณะที่เขียนบันทึกฉบับน้ีในเดือนมกราคมประเทศไทยและกลุมประเทศในอาเซียน ตลอดจนทั่วโลกไดประสบกับ 
COVID-19  รอบสอง ซึ่งรุนแรงขึ้น จึงคาดวา แนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศคงจะถดถอยจากการเติบโต GDP 
ในป 2020 โดยในไตรมาส 3 ปรับตัวลดลง รอยละ 6.40 และประมาณการป 2021 GDP จะปรับตัวลดลง รอยละ 6.00 
 ฉะน้ัน ในป 2021 น้ี ขาพเจาในฐานะประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผูบริหารทั้งหมด คง
ตองปรับยุทธศาสตรและกลยุทธ เพ่ือใหประคับประคองสถานภาพของบริษัทฯ ใหผานพน ป 2021 อยางดีที่สุด 
 
 
 

         
           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 2563 บริษัทมีสัดสวนลูกหน้ีเชาซื้อรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ
ประมาณรอยละ 12.48 และ รอยละ 87.52 ของลูกหน้ีเชาซื้อรวมตามลําดับ   ซึ่งบริษัทจะกระจายพ้ืนที่การใหบริการสินเช่ือเชา
ซื้อทั้งตลาดในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดผานสาขาของบริษัทจํานวน 17 สาขา โดยสาขาของบริษัทสามารถใหบริการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ไดถึง 74 จังหวัด 

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

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

 โดยปจจุบันและในอนาคตบริษัทใชนโยบายที่มุงเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสอง (รถยนตทุก
ประเภทไดแก รถยนตน่ังสวนบุคคล และรถบรรทุกทุกขนาด ทั้งน้ีรถยนตขางตนไมรวมถึงรถจักรยานยนต) อยางไรก็ตาม
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญ และบริษัทแม จะเปนหนวยงานท่ีกําหนดนโยบายในอนาคต 
รวมถึงการกําหนดขอบเขตการแบงการดําเนินธุรกิจของธุรกิจอื่นๆ  โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญเฉพาะดานของแตละ
บริษัท ทั้งน้ีเพ่ือไมใหบริษัททั้งสองมีการดําเนินธุรกิจที่อาจทับซอน หรือแขงขันกันเอง แตจะประกอบกิจการในลักษณะที่
สามารถเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน โดยมีการแบงกลุมในการดําเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน 
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2. โครงสรางรายไดของบริษัท 
โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินป 2561- 2563 

รายได 
2561 2562 2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดสัญญาเชาซื้อใหม 2,135.98 1,708.08 1,599.63 
ยอดปลอยสินเช่ือ 1,441.59  1,148.10  1,084.73  
1. รายไดจากการเชาซื้อ       
   รถยนตน่ังสวนบุคคล   41.33 6.87  41.80 7.18 27.61 4.82
   รถกระบะ 431.74 71.74 408.34 70.11 383.99 67.13 

รวมรายไดจากการเชาซื้อ 473.07 78.61 450.14 77.29 411.60 71.95 

2. ดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ืน       
    -  ดอกเบี้ยรับ 38.98 6.48 44.91 7.71 63.05 11.02
    - รายไดคาโอนทะเบียน 13.81 2.29 11.82 2.03 9.99 1.75
    - รายไดคานายหนาประกัน 17.75 2.95 12.14 2.08 14.40 2.52
    - รายไดคาเบี้ยปรับ 19.80 3.29 19.21 3.30 18.70 3.27
    - หน้ีสูญรับคืน 7.02 1.17 8.52 1.46 10.05 1.76
    - รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 8.49 1.41 9.76 1.68 7.95 1.39 
    - รายไดคาติดตาม 7.05 1.17 6.35 1.09 4.37 0.76
    - รายไดคาขนสงรถยึด 2.11 0.35 2.34 0.40 1.76 0.31
    - กําไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย 0.00 0.00 0.26 0.05 0.00 0.00
    - อื่นๆ 13.71 2.28 16.96 2.91 30.16 5.27

รวมดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน 128.72 21.39 132.27 22.71 160.43 28.05 

รวมรายไดท้ังหมด 601.79 100.00 582.41 100.00 572.03 100.00 
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รายไดของบริษัทจําแนกตามประเภทรถยนต 

       รายไดจากการเชาซื้อ 
2561 2562  2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
-  รถยนตใหม 5.55 1.17 4.71 1.05 2.57 0.63 
-  รถยนตมือสอง 467.52 98.83   445.43 98.95   409.03 99.37 
รวมรายไดจากการเชาซื้อ 473.07 100.00 450.14 100.00 411.60 100.00 

 

3. การประกอบธุรกิจตามสายผลิตภัณฑ 

   ลักษณะของบริการ 

 1. บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเช่ือ  แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังน้ี 

 1) การใหบริการสินเช่ือเชาซื้อรถยนต  
 2) การใหบริการสินเช่ือแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา 

สินเช่ือ Floor Plan 
3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท 

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

2. บริษัทประกอบธุรกิจบริหารหน้ีดอยคุณภาพ 

 รายไดหลักของบริษัทจะมาจากการใหบริการสินเช่ือเพ่ือเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวน
น้ี ตอรายไดรวม ต้ังแตป 2561 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 71.95 ถึง  78.61 
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4.ภาวะการแขงขัน 

 รถยนตใหม : อุตสาหกรรมรถยนตป 2563 มีการปรับลดการจําหนายลงจากป2562 ที่ 21.40%อันเปนผลจากการแพร
ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก กระทบใหการจําหนายรถยนตลดลง  อยางไรก็ตาม การผลิตและจําหนาย
รถยนตมีแนวโนมฟนตัวในป 2564จากกําลังซื้อที่ทยอยฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับอุตสาหกรรมยังไดแรงหนุน
จาก ความตองการเปล่ียนรถใหมจากผูบริโภคที่คาดวายังคงมีอยู  
                 รถยนตมือสอง : จากการจําหนายที่ลดลงในป 2563 แตคาดวาจะกระเตื้องขึ้นในป 2564 จากผูบริโภคท่ีตองการ
รถยนตมือสองที่มีมากจากราคาขายท่ีตํ่ากวารถยนตใหมและคุณภาพรถยนตที่ผูประกอบการเต็นทรถมือสองมีการปรับปรุง
สภาพรถยนตใหใชงานไดดีและคาดวาในป 2564จะมีผูประกอบการรายใหมที่มีเพ่ิมขึ้น และผูประกอบการเต็นทรถยนตมือ
สองมีการปรับเปล่ียนชองทางการซื้อขายรถยนตมือสองเปนแบบออนไลนมากขึ้น  
 สําหรับยอดขายรถยนตรวมในประเทศไทยป 2563 ที่ผานมา อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไดรับผลกระทบอยางมาก
จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหยอดจําหนายลดลง 21.4% โดยมียอดขายอยูที่ 792,146 คัน 

สถิติการขายรถยนตในประเทศ ป 2563 

สถิติการขายรถยนตในประเทศ ป 2563 ยอดขายป 2563        เปล่ียนแปลงเทียบกับป 2562
- ปริมาณการขายรวม 792,146 คัน -21.4% 

- รถยนตน่ัง 274,789 คัน -31.0% 

- รถเพื่อการพาณิชย 517,357 คัน -15.1% 

- รถกระบะ 1 ตัน ( รวมรถกระบะดัดแปลง ) 409,463 คัน -16.8% 

-รถกระบะ 1 ตัน ( ไมรวมรถกระบะดัดแปลง ) 364,887 คัน -15.5% 

 
สําหรับแนวโนมตลาดรถยนตของป 2564 คาดการณวา ในปน้ีจะยังคงเปนปที่ทาทายอีกครั้งสําหรับอุตสาหกรรม

ยานยนตของประเทศไทย เน่ืองจากยังคงตองเผชิญกับหลายปจจัย จากสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจน
แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งรวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทั้งหมดน้ีจะสงผลตอทิศทางอุตสาหกรรม
ยานยนต นอกจากน้ี ความเคล่ือนไหวตางๆ ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต เชน การออกผลิตภัณฑใหม กิจกรรมทางการตลาด 
และกิจกรรมสงเสริมการขาย จะมีบทบาทสําคญัตอการกระตุนยอดขายรถยนต 

เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆ เหลาน้ีแลว จึงคาดการณวายอดขายรถยนตในป 2564 จะอยูที่ประมาณ 850,000 – 900,000 
คัน เพ่ิมขึ้น 7-14% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

 

ประมาณการยอดขายรถยนตในประเทศป 2564 ยอดขายประมาณการป 2564       เปล่ียนแปลงเทียบกับป 2563 

- ปริมาณการขายรวม 850,000 – 900,000 คัน +7-14% 

- รถยนตน่ัง 290,000 – 318,000 คัน +5-15% 

- รถเพื่อการพาณิชย 560,000 – 582,000 คัน +8-13% 
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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 2563 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 572.03 ลานบาท  ซึ่งรายไดดังกลาวลดลงจากป 2562 ซึ่งมีจํานวน 582.41 ลาน
บาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 1.78 โดยการลดลงเปนผลจากการปลอยสินเช่ือลดลงในป 2563 เมื่อเทียบกับยอดปลอยสินเช่ือ
ในป 2562 สงผลใหรายไดดอกผลเชาซื้อลดลง โดยในป 2563 มีจํานวนสัญญาที่ปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหม 6,503 สัญญาในป 
2562 มีจํานวนสัญญาที่ปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหม 7,265 สัญญา  คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 10.49 และในป 2563 บริษัทมีจํานวน
สัญญาปลอยสินเช่ือคงเหลือจํานวน 25,641 สัญญา ในป 2562 มีจํานวนสัญญาปลอยสินเช่ือคงเหลือจํานวน 27,095 สัญญา คิด
เปนอัตราลดลงรอยละ 5.37 

รายการ 
2561 2562 2563 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหม 1,441.59 (0.48) 1,148.10 (20.36) 1,084.73 (5.52) 
รายไดดอกผลเชาซื้อ 473.07 6.75 450.14 (4.85) 411.60 (8.56) 

 บริษัทไดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหมลดลงรอยละ 5.52 ในป 2563 รายไดดอกผลเชาซื้อลดลงจาก  450.14 ลานบาทใน
ป 2562 เปน 411.60 ลานบาทในป 2563  คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 8.56 ทั้งน้ีรายไดจากดอกผลเชาซื้อในป 2563 จะมาจาก
ยอดปลอยสินเช่ือทั้งหมดของป 2559 – 2562 และบางสวนของยอดสินเช่ือใหมที่เกิดขึ้นป 2563 

 สําหรับดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น ซึ่งประกอบดวย รายไดคาโอนทะเบียน รายไดคานายหนาประกัน  รายไดคาปรับ 
รายไดจากการใหสินเช่ือ Floor Plan และ อื่นๆ ในป 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 160.43 ลานบาท โดยรายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 
2562  ซึ่งมีจํานวน 132.27 ลานบาทคิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.29 เปนผลมาจากรายไดการสินเช่ือ Floor Plan เพ่ิมขึ้น 

 คาใชจาย 

                ในป 2563  บริษัทฯมีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 447.20 ลานบาท โดยลดลงจากป 2562 ที่มีจํานวน 
454.82  ลานบาท       ซึ่งคาใชจายของบริษัทฯประกอบไปดวย  3  สวนคือ  คาใชจายในการขายและการบริหาร ,  หน้ีสูญและ
หน้ีสงสัยจะสูญและตนทุนทางการเงิน 

  คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2563 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและการบริหารรวมท้ังสิ้น 269.86 ลาน 

     บาท โดยลดลงจากป 2562 ที่มีจํานวน 312.35 ลานบาท       

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ในป 2563 บริษัทมียอดรวมทั้งสิ้น 71.07 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2562 ซึ่งมี
จํานวน 49.17 ลานบาท   

 ตนทุนการทางเงินในป 2563 บริษัทมีตนทุนทางการเงินรวมทั้งสิ้น 106.27 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2562 ที่มี
จํานวน 93.30 ลานเพ่ิมขึ้นจํานวน 12.97 ลานบาทเปนผลมาจากการอัตราดอกเบี้ยหุนกูเพ่ิมขึ้นจากป 2562 
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กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได  ในป 2563 จํานวน 98.67 ลานบาท โดยลดลงจากป 2562 ที่มีจํานวน 98.91  
ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 0.24   

จากผลประกอบการของบริษัทจะเห็นไดวาบริษัทมีรายไดหลักจากดอกเบี้ยรับจากการปลอยสินเช่ือ ซึ่งคํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) อัตราดอกเบี้ยรับในป 2562 -2563 บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยรับรอยละ  15.22 และ 15.00 ตามลําดับ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยรับที่ลดลงเปนผลมาจากการลดลงของรายไดดอกผลเชาซื้อเปนผลมาจากการปลอยสินเช่ือเชาซื้อลดลง โดย
รายไดดอกผลเชาซื้อในป 2562 -2563 มีจํานวน  450.14 ลานบาทและ 411.60 ลานบาทตามลําดับ  และยอดปลอยสินเช่ือเชา
ซื้อในป 2562 -2563 มีจํานวน 1,148.10 ลานบาทและ 1,084.73 ลานบาทตามลําดับ 

ดอกเบี้ยจายของบริษัทประกอบดวย ตนทุนการกูยืมของบริษัทสวนใหญมาจากการออกหุนกูโดยมีอัตราดอกเบี้ยจาย
คงที่  โดยในป 2562 บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยหุนกูคงที่ระหวาง 4.30% - 6.00% ตอป และในป 2563 บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยหุนกู
คงที่ระหวาง 5.75% - 6.50% ตอป  เน่ืองจากราคาตลาดของหุนกูมีการปรับตัวสูงขึ้น  ซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  ทําใหตนทุนดอกเบี้ยจายเพ่ิมขึ้น โดยในป 2562 -2563  บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยจายรอยละ  5.37  และ 
6.28 ตามลําดับ ทําใหบริษัท ฯ มีสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจายอยูที่  9.85 และ 8.72 ตามลําดับ จาก
ผลกระทบการลดลงของดอกเบี้ยรับและการเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ยจาย ทําใหสวนตางอัตราดอกเบี้ยของบริษัทลดลง  

 โดยอัตราดอกเบี้ยรับที่ลดลงบริษัทจะขยายพอรทสินเช่ือใหเพ่ิมมากขึ้น และลดอัตราดอกเบี้ยจายใหลดลงโดยการ
จัดหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนดอกเบี้ยตํ่ากวาตนทุนปจจุบันของบริษัทและมีระยะเวลาการชําระหน้ีใหใกลเคียงกับอายุเฉล่ีย
ของพอรตที่ใหสินเช่ือ 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแต
ละป   ทั้งน้ีการจายเงินปนผลจะตองนําปจจัยตางๆ มารวมพิจารณาซึ่งไดแก ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท   
การขยายธุรกิจและปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท  

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยรวม 

สําหรับป 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 4,127.04 ลานบาท  และ 3,694.92 ลานบาทซึ่งมีมูลคาเพ่ิม
ขึ้นจากป 2562 จํานวน 432.12 ลานบาท เปนผลมาจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเงินสดคงเหลือในป 2563 มีจํานวน 
338.98 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจาก 43.18 ลานบาท ณ สิ้นป 2562  

คุณภาพลูกหนี้และความเหมาะสมในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

                บริษัทมีอัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม ในป 2562 -2563 เทากับรอยละ 3.07 และรอยละ 2.48  ของ
ยอดลูกหน้ีเชาซื้อตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงโอกาสที่บริษัทจะไดรับชําระหน้ีคืนจากลูกหน้ีและจากการขาย
ทรัพยที่ยึดไดแลว  บริษัทเช่ือวาการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายดังกลาวขางตนมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
กิจการ 
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หน้ีสินรวม 

 ในป 2563 บริษัทมีหน้ีสินรวม 2,146.09 ลานบาท  โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2562 ซึ่งมีจํานวน 1,798.92 ลานบาท คิดเปน
อัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.30  การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินในป  2563 เน่ืองจากในป 2563 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 320.00 
ลานบาท  โดยหน้ีสินสวนใหญของบริษัทจะอยูในรูปของหุนกู  เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการออกหุนกูใหสอดคลองกับ
ระยะเวลาการใหสินเช่ือเชาซื้อเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ  และเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน 

สวนของผูถือหุน 

                บริษัทมีสวนของผูถือหุนในป 2563 เทากับ 1,980.95 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากป 2562 ซึ่งมีจํานวน 1,896 ลานบาท คิด
เปนอัตราเพ่ิมรอยละ 4.48  เปนผลมาจากกําไรจากการประกอบกิจการของบริษัท 

สภาพคลองและโครงสรางเงินทุน 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจการใหเชาซื้อรถยนตน้ัน รายไดหลักของบริษัทจะมาจากรายไดดอกเบี้ยรับจากการใหกูยืม
เพ่ือเชาซื้อรถยนตจากลูกคาและเน่ืองจากบริษัทมิไดเปนสถาบันการเงินจึงไมสามารถระดมเงินทุนจากการรับฝากเงินจาก
ประชาชนท่ัวไปได  แหลงเงินทุนของบริษัทที่จะนํามาใชเปนเงินใหกูยืมจึงมีเพียง 3 ประเภทเทาน้ันคือเงินทุนจากผูถือหุนการ
กูยืมเงิน และการออกหุนกู 

ในป 2563 และ 2562 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนอยูที่  1.08 และ 0.95 ตามลําดับ    

โครงสรางและแหลงที่มาของเงินทุนในป 2562 และ 2563 

 
 2562 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สวนของผูถือหุน 1,896.00 52.88 1,980.95 46.21 
เงินกูระยะสั้น 
เงินกูยืมระยะยาว 
- ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
- เงินกูยืมระยะยาว 
หุนกู 

39.88 
 

12.81 
18.00 

1,618.54 

1.11 
 

0.36 
0.50 

45.15 

340.00 
 

138.67 
414.49 

1,412.65 

7.93 
 

3.24 
9.67 

32.95 

รวมเงินกูยืม 1,689.23 47.12 2,305.81 53.79 
รวม 3,585.23 100.00 4,286.76 100.00 

 
    ณ 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีคางวดที่ครบกําหนดชําระในอนาคตจากพอรตลูกหน้ี  ที่ไมรวมหน้ีคางชําระรวม
ทั้งสิ้น 3,306.18 ลานบาท  แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวงปดังน้ี 
                                                                                                                                      (หนวย:ลานบาท) 

สวนที่รับชําระภายใน 1 ป   1,377.74 
สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป       1,928.44   
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      เงินกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 2,305.81 ลานบาทน้ัน เปนหน้ีที่ครบกําหนดจายคืนในป 2564 จํานวน 138.67 
ลานบาท และหุนกูจํานวน 697.02 ลานบาท จะเห็นไดวากระแสเงินสดในอนาคตจากคางวดที่ครบกําหนดชําระเปนจํานวน
เงินที่เพียงพอในการชําระหน้ีที่มี    
  

นอกเหนือจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่บริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะสั้นที่สามารถเบิกใช
กับสถาบันการเงินไดอีกเปนจํานวนมากและไดรับการอนุมัติเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมท้ังยังสามารถออกหุนกู
และต๋ัวแลกเงินเพ่ือระดมทุนไดอยางตอเน่ือง จึงจัดไดวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินการหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย : 

        จากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีโนวแนมปรับตัวสูงขึ้น คาดวาความตองการของลูกคาตองการซื้อรถยนตจะลดลง
ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามยังตองคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันดวย ในสวนของบริษัทการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ไมมีผลกระทบตอมูลคาพอรตของสินเช่ือเดิม แตจะมีผลในสวนของตนทุนเงินกูใหม ที่มีการกูจากธนาคารพาณิชย
จะทําใหทางบริษัทมีตนทุนเงินกูที่สูงขึ้น  

ผลกระทบจากการขยายสาขาตางจังหวัด :  

  ฝายบริหารของบริษัทมีนโยบายที่จะขยายพอรตสินเช่ือในตางจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งน้ีเปนเพราะสภาวะการแขงขัน
ในตางจังหวัดมีนอยกวาในกรุงเทพฯ และผูประกอบการรายอื่นยังไมขยายไปยังตางจังหวัดมากนัก  จึงทําใหบริษัทสามารถ
ขยายฐานลูกคาในตางจังหวัดไดอยางตอเน่ืองและสามารถเขาถึงฐานลูกคาใหมได    อยางไรก็ตามภาวะการแขงขันใน
ตางจังหวัดอาจมีความรุนแรงขึ้นหากคูแขงโดยทางออมของบริษัทหันมาจับสวนแบงของตลาดสินเช่ือรถยนตมือสองใน
ตางจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต 

ในป 2563 ที่ผานมา จะพบวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตกตํ่าถึงขั้นติดลบซึ่งเปนผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรัส COVID-19  และไดสงผลกระทบกับตลาดรถยนตและสินเช่ือเชาซื้อรถยนตในระดับหน่ึงรวมถึงคุณภาพลูกคาที่มาใช
บริการสินเช่ือ  อยางไรก็ดี บริษัทฯ เห็นวาภายใตวิกฤตดังกลาวนาจะเปนโอกาสที่ดีของตลาดรถยนตมือสองมากขึ้น เพราะ
จากยอดขายรถยนตใหมป 2563  จํานวน 792,146 คัน นอยกวาป 2562 ที่มียอดขาย 1,007,552 คัน ลดลง 215,406 คันหรือรอย
ละ 21.38%  แตในขณะเดียวกันความตองการรถยนตมือสองคงมีอยูอยางตอเน่ือง โดยมีปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1. การที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวตํ่าหรือติดลบ  แตความตองการใชรถเพ่ือนํามาใชในการประกอบอาชีพคงเปน
สิ่งจําเปน   ทําใหลูกคาหันมาใชรถยนตมือสองซึ่งใชเงินลงทุนที่นอยกวารถยนตใหม   ทําใหการซ้ือขายรถยนตมือสองจึงคงมี
อยูตอเน่ือง 

2. ตลาดรถยนตมือสองในปจจุบันใชชองทางการขายผานสื่อออนไลนมากขึ้น  ทําใหกลุมลูกคารุนใหมที่ตองการใช
รถยนตสามารถเขาถึงการซื้อขายไดงายและรวดเร็วขึ้น 

3. ในชวงไตรมาส 3 ป 2563 พบวาราคารถยนตมือสองมีราคาเพิ่มสูงขึ้น 5-10% เน่ืองจากปริมาณรถยึดของสถาบัน
การเงินลดลงซึ่งเปนผลจากมาตรการใหความชวยเหลือลูกหน้ีตลอดจนการหยุดพักชําระหน้ี    สงผลรถยนตมือสองหมุนเวียน
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ในระบบนอยลง และผูประกอบการขายรถยนตมือสอง (เต็นทรถ) เรงหารถเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการ
เพ่ิมขึ้น 
       จากเหตุปจจัยดังกลาวขางตน  ในป 2564 บริษัทฯ จึงมุงเนนการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถกระบะยี่หอหลักที่มีสภาพ
คลองทางการตลาดสูง เชน TOYOTA ISUZU NISSAN MITSUBISHI      โดยรวมทํางานกับเต็นทรถยนตมือสองที่เปน
พันธมิตรกับบริษัทฯมานานและใกลชิดกวา 2,000 ราย   สวนการใหบริการทางการเงินในปน้ีจะเนนการใหบริการกลุมลูกคา
โดยตรง (DIRECT MARKETING) ทั้งในสวนลูกคารายเกา และการรวมมือกับพันธมิตรที่ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทน
ใหบริการสินเช่ือ MIDA AGENT ที่มีอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการของบริษัทฯ พรอมทั้งเรงขยายตัวแทนใหบริการสินเช่ือให
เพ่ิมขึ้น    สําหรับการใหบริการสินเช่ือบริษัทฯ จะมุงเนนการใหบริการสินเช่ือโดยตรง (DIRECT MARKETING) เพ่ิมขึ้นใน
อัตรารอยละ  50  ของยอดรวมการปลอยสินเช่ือเชาซื้อรถยนต   สําหรับผลิตภัณฑทางการเงินที่ใหบริการแกลูกคา
ประกอบดวย 

1.สินเช่ือ “MIDA OK” เปนการใหสินเช่ือเงินสดแกลูกคาเกาของบริษัทฯ ที่มีประวัติการผอนชําระที่ ดี  โดย
ใหบริการแบบ “ONE STOP SERVICES” ผานการแนะนําของพนักงาน หรือลูกคาที่อยูระหวางการผอนชําระและตองการใช
วงเงินโดยไมตองโอนทะเบียนใหม  

2. สินเช่ือ “MIDA AUTO FOR CASH”หรือ “MAFC” เปนการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนต และสินเช่ือเงินสด 
รถยนตมือสองโดยตรงจากการแนะนําของพนักงานบริษัทฯ หรือตัวแทนใหบริการสินเช่ือ (MIDA AGENT) 

นอกจากผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวขางตน   บริษัทฯ ไดใหบริการสินเช่ือในรูปแบบเงินกู (LOAN)   ซึ่งเปน 
สินเช่ือภายใตการกํากับจากธนาคารแหงประเทศไทย  ประกอบดวย  

1. สินเช่ือรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (NANO FINANCE)  บริษัทไดรับในอนุญาตจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อป  2558    ปจจุบันใหสินเช่ือแกลูกคารายเกาที่มีประวัติดี  ซึ่งจะเนน
ใหบริการแกลูกคารายเกาและรายใหมที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมขึ้น    

2. สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ (PERSONAL LOAN)  บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ  เมื่อวันที่   9 ตุลาคม 2561   ซึ่งจะใหบริการทางการเงินแกกลุมลูกคา
รายเกาและรายใหมที่ตองการนําเงินมาใชในการซื้อสินคาหรือบริการตลอดจนการประกอบอาชีพ      

3. สินเช่ือที่มีทะเบียนรถเปนประกัน  เปนสินเช่ือที่พัฒนาตอยอดมาจากสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่
บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตฯ  โดยบริษัทฯ จะเนนรถยนตที่มีสภาพคลองในตลาดสูง ทั้งรถยนตสวนบุคคล
และรถกระบะ   สวนกลุมลูกคาจะเนนทั้งลูกคารายเกาและรายใหมที่ตองการนําเงินไปตอยอดธุรกิจหรือ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน  ที่มาจากการแนะนําของพนักงานบริษัทฯหรือลูกคาที่เขามาติดตอโดยตรง 
ตลอดจนตัวแทนใหบริการสินเช่ือ(MIDA AGENT)  
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ปจจัยความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ 

 จากลักษณะของธุรกิจการใหบริการดานสินเช่ือเชาซื้อรถยนต ปจจัยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัท มีดังน้ี 

ความเส่ียงจากการปลอยสินเชื่อรถยนตมือสอง 

       ธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถยนตมือสองจะมีความเสี่ยงทั้งดานคุณภาพของลูกหน้ีและคุณภาพของรถยนตที่ เปน
หลักประกัน แตผลตอบแทนที่ไดรับจะสูงกวาการใหสินเช่ือรถยนตใหม  ทั้งน้ีบริษัทมีสัดสวนรายไดจากการปลอยสินเช่ือเชา
ซื้อรถยนตมือสอง และรถยนตใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในสัดสวนรอยละ 99.37 : 0.63 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 บริษัทฯจะบอกเลิก

สัญญาและยึดรถยนตกลับคืนมา รถยนตที่บริษัทฯยึดคืนมาจะถูกนํามาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูล และในกรณีที่ขาย
ประมูลรถยึดแลวไมพอชําระหน้ี บริษัทฯยังสามารถเรียกรองสวนที่เหลือจากลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันได อยางไรก็ตามความ
เสี่ยงจากการขาดทุนอันเกิดจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมา ในกรณีของรถยนตมือสองนั้นโดยทั่วไปจะนอยกวากรณีของ
รถยนตใหม เน่ืองจากการลดลงของราคารถยนตตามอายุการใชงานแตละปน้ันจะมีอัตราสูงในชวงปแรกๆหรือในกรณีของ
รถยนตใหม และมีอัตราชะลอลงในชวงที่รถยนตมีอายุการใชงานมากขึ้น 
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ความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากการระดมทุนจากตราสารหน้ี 
 ในปที่ผานมาบริษัทมีการออกหุนกูเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนหลักของบริษัท เพ่ือใชสําหรับการลงทุนสนับสนุน
ในธุรกิจของบริษัท โดยราคาตลาดของหุนกูน้ันอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ระดับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟอ ดังน้ันหากมีความ
ผันผวนในตลาดตราสารหน้ีและบริษัทไมสามารถขอตออายุของตราสารหนี้ที่ครบกําหนดได (Rollover) อาจสงผล
กระทบตอบริษัทในการชําระเงินตนและดอกเบี้ยได 

 ป 2563 บริษัทมีหน้ีสินที่เปนหุนกูคงคางจํานวน 1,142.65 ลาน บาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.13 ของหน้ีสิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด 2,035.81 ลานบาท  

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงเหลือหุนกู มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
    (หนวย : พันบาท) 
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

เฉพาะของบริษทั หุนกู อายุหุนกู วันทีอ่อกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบี้ย 

    (รอยละตอป)  
1 2 ป  13 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2564 5.75 697,026
2 1 ป 6 เดอืน  7 ตุลาคม 2563 7 เมษายน 2565 6.50 445,626 

รวม     1,142,652 
หัก สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (697,026) 

หุนกู – สุทธิ  445,626 

 โดยในป 2564 บริษัทมีหุนกูครบกําหนดจํานวน 697.03 ลานบาท โดยบริษัทมีแผนจะชําระคืนหุนกูบางสวน และ
ออกหุนกูใหมเพ่ือทดแทนหุนกูชุดเดิมที่ครบกําหนด    อยางไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะลดการพ่ึงพิงแหลงเงินทุนที่มาจากการ
ระดมเงินทุนจากตราสารหน้ี โดยการขอวงเงินสนิเช่ือกับสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมแหลงเงินทุนที่มาจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว   และเมื่อบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานเพียงพอจะทยอยชําระคืนหน้ีหุนกูใหลดลง 
เพ่ือใหระดับหน้ีสินตอทุนอยูในระดับตํ่า  

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทมีรายไดหลักจากดอกเบ้ียรับจากการปลอยสินเช่ือเชาซื้อ ซึ่งคํานวณอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) อัตรา
ดอกเบี้ยรับจะขึ้นอยูกับยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อ ระยะเวลาการใหสินเช่ือ ปรถที่ปลอยสินเช่ือ ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยจายของ
บริษัทสวนใหญมาจากการออกหุนกูโดยมีอัตราดอกเบี้ยจายคงที่  ราคาตลาดของหุนกูน้ันอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
อัตราเงินเฟอ  

 ดังน้ันหากอัตราดอกเบี้ยหุนกูในทองตลาดมีความผันผวนมากโดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ย
รับยังไมสามารถปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยหุนกูที่ปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลกระทบตออัตราสวนตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจายใหมีอัตราลดลง จากความเสี่ยงดังกลาวบริษัทจะพยายามเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยรับใหมากขึ้น โดย
จะเพ่ิมรายไดของบริษัทใหมากขึ้น โดยการที่จะขยายสาขาไปในตลาดตางจังหวัดใหมากขึ้น  ทั้งน้ีความรุนแรงของการ
แขงขันในตลาดตางจังหวัดน้ันยังถือวานอยกวาตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งบริษัทเช่ือวายังมีโอกาส และ
ชองทางในการขยายสินเช่ือเชาซื้อรายใหมไดมากกวา ซึ่งในตลาดตางจังหวัดน้ันบริษัทสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยไดในอัตรา
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สูงกวาตลาดในกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันบริษัทพยายามที่จะรักษาสวนแบงการตลาดของบริษัทในตลาดเดิมไวดวยการ
ใหบริการที่ดีและรวดเร็วเปนที่ประทับใจของลูกคาเพ่ือใหลูกคากลับมาใชบริการอีกหรือแนะนําลูกคาคนอื่นใหมาใชบริการ
ของบริษัท  นอกจากน้ีบริษัทพยายามรักษาความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูประกอบการเต็นทรถมือสองดวยการใหสินเช่ือ Floor 
Plan   สินเช่ือดังกลาวทําใหผูประกอบการดังกลาวมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการและเปนการสรางฐานลูกคาใหกับ
บริษัทอีกทางหน่ึง และบริษัทจะลดอัตราดอกเบี้ยจายใหลดลง โดยบริษัทจะจัดหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินที่ตํ่า  
เพ่ือรักษาระดับผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจายใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนซื้อหน้ีดอยคุณภาพมาบริหาร 

 บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อหน้ีดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาดําเนินการจัดเก็บและติดตามหน้ีดวยตนเอง   โดยใน
การกําหนดราคาประมูลซื้อหน้ี บริษัท ฯ จะพิจารณาจากประเภทหน้ี คุณภาพของหนี้แตละประเภท ระยะเวลาที่คางชําระ      
การรับซื้อหน้ีดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ   รายไดหลักจะมาจากการนําสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) 
มาบริหารจัดเก็บหน้ีใหไดตามเปาหมาย  ตลอดจนการนําเอาทรัพยมาจําหนายโดยการประมูลออกไปน้ัน  ความเสี่ยงจะมา
จากคุณภาพของสินทรัพยเปนหลัก หากคุณภาพของสินทรัพยลดลง จะสงผลตอการสรางรายไดและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท   

 โดยในป 2558 บริษัทรับซื้อลดลูกหน้ีดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน โดยซื้อพอรตสินเช่ือเชาซื้อ มาดําเนินการ
จัดเก็บหน้ี บริษัท ฯ ไดวางแนวทางการบริหารจัดการหน้ีดอยคุณภาพ ในกรณีที่ลูกหน้ีประสพปญหา เชน ผลกระทบจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่า  ปญหาภัยแลง  เปนตน ทําใหลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทฯจะมีการประนอมหน้ีบน
พ้ืนฐานของความรวมมือกันระหวางเจาหน้ีและลูกหน้ี (Voluntary basis Restructuring)และใหการชวยเหลือลูกหน้ีที่
ประสบปญหาดานตาง ๆ ทําใหไมสามารถชําระหน้ี รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือใหลูกหน้ีที่มีปญหาสามารถกลับมา
เปนลูกหน้ีปกติ และในกรณีที่ลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีและมีความประสงคจะคืนหลักประกัน บริษัทฯ ก็จะนํา
หลักประกันออกประมูลขายทอดตลาด โดยมูลคาของสินทรัพยที่เปนหลักประกัน หรือสินทรัพยที่ถือครองเพ่ือจําหนาย 
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการถือครองทรัพยสินดังกลาวเปนระยะเวลานาน ซึ่งจะ
สงผลตอรายไดของบริษัท หากมีการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิภาพ เชน ราคาทรัพยเปล่ียนแปลงอัน
เกิดภาวะเศรษฐกิจ  และบริษัทกําหนดราคาจําหนายทรัพยที่ไมสอดคลองกับภาวะตลาด   จะทําใหโอกาสในการจําหนาย
ทรัพยไดยากขึ้นหรือไดราคาตํ่ากวาที่บริษัทฯ ตองการ เปนตน  จากกรณีดังกลาวบริษัทฯ จึงพยายามควบคุมถึงระยะเวลาท่ี
จะสามารถจําหนายทรัพยออกไปใหไดรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ        และกําหนดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงจากการถือครองทรัพยสินเปนระยะเวลานาน 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญดานการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางานโดยพิจารณาถึงขั้นตอน
การ  Re-Process  เริ่มต้ังแตการซื้อพอรตสินทรัพยเพ่ือเขามาบริหารจัดการที่เช่ือมโยงไปถึงความตองการของลูกคา  รวมทั้งให
ความสําคัญกับการจัดการองคความรู (Knowledge Management) จากประสบการณดานธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
ไดแก การทํา Due Diligence, การประเมินราคาสินทรัพย และการแกไขและติดตามหน้ี รวมทั้งการจัดการและจําหนาย
ทรัพยสินรอการขาย เปนตน นอกจากน้ีบริษัทยังมีจุดแข็งที่สําคัญที่ไดเปรียบคูแขงขัน คือบริษัทมีสานักงานใหญและสา
นักงานสาขา 16 แหง ครอบคลุมพ้ืนที่สําคัญทั่วประเทศ มีบุคลากรที่มีประสบการณในแตละพ้ืนที่ทั้งดานกายภาพและ
พฤติกรรมของลูกคา ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบในการบริหารจัดการ PORT ลูกหน้ีตลอดจนการบริหารสินทรัพยจัดการหน้ีดอย
คุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
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ความเส่ียงดานการบริหาร  การจัดการ การถือหุนในบริษัท โดยกลุมผูถือหุนรายใหญ 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนจํานวน 500,214,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุน
ละ 0.50 บาทคิดเปนรอยละ 46.98  ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว   ซึ่งโดยลักษณะเชนน้ี จึงอาจทําใหวาระที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมผานการลงมติ หากบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) งดออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยในวาระดังกลาว แต
ถาเปนการพิจารณาการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน กําหนดใหตองไดรับคะแนนไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง ดังน้ันผูถือหุน
รายยอยสามารถตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่สําคัญและเรื่องทีเก่ียวของกับผูถือหุนใหญของบริษัทได อยางไรก็มีบริษัทมี
นโยบายตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

 
ความเส่ียงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเชื่อและระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน 

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเชาซื้อสวนใหญจะตองประสบกับความเสี่ยงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการให
สินเช่ือและระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน  โดยบริษัทมีการใหสินเช่ือแกลูกคาเปนชวงระยะเวลา 1 - 5 
ป ในขณะที่การจัดหาเงินทุนของบริษัทสวนใหญอยูในรูปของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและ ตราสารหน้ี มีชวงระยะเวลาใน
การกูยืม 1 - 3 ป จึงอาจมีความเสี่ยงจากความแตกตางดานระยะเวลา (Duration Gap) และอาจสงผลใหเกิดภาวะของรายรับ
และรายจายไมสอดคลองกันอันจะนําไปสูการเกิดความเสี่ยงการขาดสภาพคลองในการดําเนินงานได ทั้งน้ีบริษัทไดตระหนัก
ถึงความเสี่ยงดังกลาวและทําการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการแบงช้ันลูกหน้ีสัญญาเชาซื้อใหมของบริษัทออกเปนระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงปรับระยะเวลาการใหสินเช่ือเพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการจายชาระคืนเงินกูยืมจากแหลงตาง ๆ 
อีกทั้ง เพ่ิมสัดสวนเงินกูยืมจากแหลงตาง ๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะ เวลาการใหสินเช่ือ ซึ่งจะชวยลดความแตกตาง
ดานระยะเวลาลงและสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมมากข้ึน อีกทั้งจะชวยลดความเสี่ยงจากการขาด
สภาพคลองในการดําเนินงานลงใหอยูในระดับที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองมั่นคงตอไป  

 
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทตองอาศัยบุคลากรดานสินเช่ือ ที่มีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณในการ
ตรวจสอบสภาพ และราคาตลาดของรถยนตมือสองไดเปนอยางดี รวมท้ังตองอาศัยบุคลากรดานการเรงรัดสินเช่ือที่มี
ความสามารถในการติดตามลูกคา ในป 2563 บริษัทมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานฝายสินเช่ือ จํานวน 65 คนและบุคลากรที่มี
ความชํานาญดานการเรงรัดสินเช่ือ จํานวน 42 คน ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง ประกอบกับบุคลากรของ
บริษัทเปนผูมีความรูความเขาใจและประสบการณในการทําตลาด และการดูแลลูกคา โดยมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัด
จําหนายรถยนตหลายรายอยางตอเน่ือง รวมถึงการเอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขายอยางตอเน่ือง บริษัทจึงสามารถ
รักษาฐานลูกคาเดิมได และสามารถขยายไปยังกลุมลูกคาใหมเพ่ิมมากขึ้น 

ดังน้ัน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานในระยะสั้นของบริษัทได อยางไรก็
ตาม บริษัทมีนโยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความชํานาญเหลาน้ี โดยการจูงใจใหบุคคลเหลาน้ันทํางานอยูกับบริษัท
ในระยะยาวในรูปผลตอบแทนตาง ๆ รวมถึงการจัดใหมีการพัฒนาความรูแกบุคคลเหลาน้ันเปนประจําอยางตอเน่ือง 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยในรอบปบัญชี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 4  
ครั้ง  เพ่ือพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี  

1)     สอบทานและใหความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 
        ประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบัญชีและการเงิน และ 
        ฝายตรวจสอบภายใน    
2) สอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 2563 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 2563 และ 2562 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียน
เลขท่ี 48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 17 สาขา  
 
บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2547 
 
ผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย 
(ถือหุนของบริษัทรอยละ 46.98) 
 
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตท่ีใชแลว 
บริการสินเชื่อประเภทอื่นๆ และบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา
และนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยจัดทําเปนทางการ
เปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่นใหยึดถืองบการเงินท่ีจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่น
เปนการเฉพาะ 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีท่ี
สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ
ไปถือปฏิบัติ การเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือขอสมมติฐานและประมาณ
การท่ีมีนัยสําคัญตองบการเงินรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4.1 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

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

ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับ            
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 
 
 สินทรัพยรวมของบริษัทยอย รายไดรวมของบริษัทยอยคิดเปน
 คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพยรวม อัตรารอยละในรายไดรวม 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

ยอดคงคางและรายการระหวางกันของกลุมบริษัทท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหักกลบออก
จากงบการเงินรวมแลว 
 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันสําหรับการจัดทํา            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
 

2.3 ในระหวางป 2563 มีรายการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 

2.3.1 ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 
 

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

2.3.2 มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีกลุมบริษัทเลือกใช 
 

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

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใหมและมีการ
เปล่ียนแปลงที่เริ่มในหรือวันท่ี 1 มกราคม 2563 
 
2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับกลุม “เครื่องมือทางการเงิน” 

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

การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
    หนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับท่ี 19 

การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

 
โดยมีการกําหนดหลักการใหมเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้ สินทางการเงิน วิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีปองกัน           
ความเส่ียง แทนการใชมาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ี
เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเคยมีผลบังคับใช 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับกลุม
เครื่องมือทางการเงินตองบการเงิน ดังนี้ 
 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงิน  
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบงการจัดประเภทรายการและวัดมูลคาเปน 3 วิธี ไดแก             
(1) วิธีราคาทุนตัดจําหนาย (2) วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และ (3) วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงิน และ
ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ  
 
สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย การคํานวณดอกเบ้ียรับท่ีเกี่ยวของใชวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงและบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุนตองวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน            
โดยกลุมบริษัทเลือกรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ได โดยไมสามารถโอนไปเปนกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
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หนี้สินทางการเงิน  
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ใหคํานวณดอกเบ้ียจายท่ี
เกี่ยวของโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงและบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 
หนี้สินอนุพันธจัดประเภทและวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ยกเวน สัญญาอนุพันธท่ี
ใชสําหรับการบัญชีปองกันความเส่ียง จะวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
การจัดประเภทการวัดมูลคาภายใตมาตรฐานเดิมและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 รวมถึง
การ กระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทของกลุม
บริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปนี้ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

รายการ 

การจัดประเภท
ตามมาตรฐาน
เดิม ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2562 

การจัดประเภทตาม
มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี 9  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
- กอนปรับปรุง 

การจัดประเภท
ตามมาตรฐาน
เดิม ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2562 

การจัดประเภทตาม
มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับท่ี 9  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
- กอนปรับปรุง 

มูลคาตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรม
ผานกําไร
หรือขาดทุน

ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

- สุทธิ มูลคาตามบัญชี 

มูลคา
ยุติธรรมผาน
กําไรหรือ
ขาดทุน 

ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

- สุทธิ 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทา 

เงินสด 43,179      - 43,179
 

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

เกี่ยวของและดอกเบี้ยคางรับ  215,862      -  215,862 
 

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

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

       
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 39,878      - 39,878
 

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

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

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

- ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้อ่ืน ไดปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการวัด
มูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ท้ังหมด 
 

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

 
การถือปฏิบัติดังกลาวขางตนสงผลใหกลุมบริษัทมีคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาลดลง ณ วันท่ี            
1 มกราคม 2563 ดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

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

 138,188 
  
กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สําหรับ  

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

  
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 115,414 

 
โดยกลุมบริษัทเลือกท่ีจะรับรูการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ 
วันท่ี 1 มกราคม 2563 
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2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง “สัญญาเชา” 

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

 (หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะ 

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

 
7,565 

  
ประกอบดวย  

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

รวม 7,565 
 

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

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  รายการปรับปรุง  

 
ตามนโยบายการ

บัญชีเดิม 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 9 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง   

การเงิน ฉบับที่ 16 ปรับปรุงใหม 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยหมุนเวียน     
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือท่ีจะถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 
 

1,022,110 
 

22,327 
             

                  - 
 

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

 
ตามนโยบายการ

บัญชีเดิม 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 9 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง   

การเงิน ฉบับที่ 16 ปรับปรุงใหม 
หน้ีสินหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีจะถึง

กําหนดชําระภายในหน่ึงป 
                

               - 
                

               - 
 

2,695 
 

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

     
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร  

(งบการเงินรวม) 1,133,083 18,219 
                

               - 1,151,302 

กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร  
(งบการเงินเฉพาะ) 1,167,652 18,219 

                
               - 1,185,871 

 
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใหมและมีการ

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

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

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

ประเมินวารายการที่ซื้อมานั้นเปนสินทรัพยหรือการรวมธุรกิจ 
 
- มีการปรับปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม ซึ่งกําหนดใหการไดมาซึ่งธุรกิจตองรวมถึงขอมูลปจจัย

นําเขาและกระบวนการที่สําคัญเปนอยางนอยซึ่งเมื่อนํามารวมกันมีสวนอยางมีนัยสําคัญทําใหเกิด
ความสามารถในการสรางผลผลิต รวมท้ังปรับปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยใหความสนใจในตัว
ของสินคาและบริการท่ีใหกับลูกคา และตัดเรื่องการอางอิงความสามารถในการลดตนทุนออกไป 
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2.5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
 
มีการปรับเปล่ียนขอกําหนดการบัญชีปองกันความเส่ียงโดยเฉพาะ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
ความไมแนนอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง เชน อัตราดอกเบ้ียอางอิงท่ีกําหนดจาก
ธุรกรรมการกูยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงไดกําหนดใหกิจการใหขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของการปองกันความเส่ียงท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากความไมแนนอน
ใด ๆ นั้น 
 

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

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

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
การรับรูรายได 
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อเปนดอกผลท่ียังไมถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิดรายการ 
และรับรูรายไดตามจํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละ
งวดใชตามเกณฑคงคาง (บันทึกในวันท่ีครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรู
รายไดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา แตถามี          
ขอบงชี้วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ได บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที 
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รายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ท่ีคาดวาจะ
ไดรับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดท่ีไดรับจริงสูงกวารายไดท่ีคํานวณได สวนท่ีเหลือจะนําไปตัด
จําหนายมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้แตละงวด ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ถูกตัดจําหนายหมดแลว กลุมบริษัทจะรับรู
กระแสเงินสดรับท่ีไดรับจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดท้ังจํานวน และจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลงอยางมีสาระสําคัญ 
 
รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว 
 
รายไดดอกเบ้ีย 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุมบริษัทรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคางดวยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงิน เมื่อสินทรัพยทางการเงินถูกพิจารณาวามีการดอย
คาดานเครดิต กลุมบริษัทคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (มูลคาตามบัญชี
ขั้นตนหักดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยทางการเงิน หากสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวไมดอยคาดานเครดิตแลว กลุมบริษัทจะคํานวณรายไดดอกเบ้ียบนมูลคาตามบัญชีขั้นตนดังเดิม 
 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคํานวณจากยอดเงินตนท่ีคงคาง 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมมี      
ขอจํากัดในการใช) และพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดท่ีแนนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง      
มูลคานอย 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2563 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหน้ีตามสัญญาหักดวยดอกผลเชาซื้อรอ
ตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนดานเครดิตโดยกลุมบริษัท
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการวัดมูลคาของ
ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท้ังหมด โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอ
บงชี้หรือเกิดเหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน และใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ ซึ่งในการประมาณการ
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากเหตุการณในอดีตจนถึงปจจุบัน 
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นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชกอน 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักดวยดอกผลเชาซื้อรอ
ตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน ความสามารถในการชําระหนี้และการวิเคราะห
อายุลูกหนี้ อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี้ 

 
อายุลูกหนี้ อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

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

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

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

 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึก         
ในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด           
ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 
 
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจาก
การตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ              
เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
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ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
 
ราคาทุนท่ีใชรวมตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสราง
เอง รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยนั้น
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ ต้ังของ
สินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด
จากการซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท้ังนี้ การซื้อ
ซอฟแวรท่ีเปนสวนควบของอุปกรณซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากซอฟแวรนั้นใหถือวา ซอฟแวรดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของตนทุนของอุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีสาระสําคัญและมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน 
บันทึกบัญชีแยกจากกันแตละสวนประกอบ 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีเกิดจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเปนรายไดอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 
 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ จะถือเปนคาใชจายลงทุนและจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 
คาเส่ือมราคา 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ตนทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 

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

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
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วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะถูกทบทวนอยางนอยทุกส้ินรอบ             
ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
สินทรัพยสิทธิการใช 
ตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.4.2 กลุมบริษัทเลือกแนวทางการบัญชีสําหรับมาตรการวิธีผอน
ปรนชั่วคราวสําหรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาปฏิบัติใชครั้งแรก ซึ่งขอมูลทางการเงินท่ี
แสดงเปรียบเทียบไมไดมีการปรับปรุงใหม ดังนั้น ขอมูลเปรียบเทียบยังคงถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชต้ังแต 1 มกราคม 2563 
สัญญาเชา - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีเริ่มตนตามสัญญา และเมื่อกลุมบริษัทสามารถ
เขาถึงสินทรัพยตามสัญญาเชา สินทรัพยสิทธิการใชจะรับรูดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวยจํานวนท่ีรับรูเริ่มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น ประมาณการตนทุนในการปรับสภาพสินทรัพยและคาเชาจายท่ี
ไดชําระกอนเริ่ม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจท่ีไดรับตามสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยสิทธิการใชตามวิธีเสนตรงตามอายุท่ีส้ันกวาระหวางอายุสินทรัพยและระยะเวลา
การเชา รวมถึงประเมินการดอยคาของสินทรัพยสิทธิการใชเมื่อมีตัวบงชี้ 
 
ณ วันท่ีเริ่มตนสัญญา กลุมบริษัทรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชา 
กลุมบริษัทจะคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไมสามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได กลุมบริษัทจะคิด
ลดดวยอัตราการกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชา 
 
คาเชาท่ีรวมในมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่ (รวมถึงการจายชําระคงท่ีโดยเนื้อหา) คาเชาผัน
แปรที่อางอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลคาท่ีคาดวาจะตองจายจากการรับประกันมูลคาคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซื้อหาก
มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมบริษัทจะใชสิทธิ 
 
ภายหลังการวัดมูลคาเริ่มแรก หนี้สินตามสัญญาเชาจะลดลงจากการจายชําระ และเพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียจาย เรื่อง
ดังกลาวเปนการวัดมูลคาเพ่ือสะทอนการประเมินใหม หรือ การปรับเปล่ียน หรือ มีการเปล่ียนแปลงคาเชาคงท่ีอยางมี
สาระสําคัญ เมื่อหนี้สินตามสัญญาเชาถูกวัดมูลคาใหมจะสงผลใหตองปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชเชนเดียวกัน และถา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยแลวผูเชาตองรับรูจํานวนท่ีเหลือของการวัดมูลคาใหม
ในกําไรหรือขาดทุน 
 
คาเชาท่ีจายตามสัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาสินทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่าจะรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง สัญญาเชา
ระยะส้ันคือสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชานอยกวาหรือเทากับ 12 เดือน สินทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่าประกอบดวย สัญญาเชา
อุปกรณสํานักงานขนาดเล็ก 
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สัญญาเชา - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 

นโยบายการบัญชีภายใต TFRS 16 “สัญญาเชา” ในกรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา ไมมีการเปล่ียนแปลงจากปกอน 
 
เมื่อกลุมบริษัทเปนผูใหเชากลุมบริษัท จะพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาไดโอนอํานาจควบคุมในสินทรัพยและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยอางอิงไปใหแกผูเชาหรือไม หากมี สัญญา
เชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุน หากไมมี สัญญาเชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ี
จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้ท่ียังไมไดคิดลดกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรูเปน
รายไดทางการเงินโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีรวมอยูในการวัด
มูลคาลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทรับรูคาเชาท่ีไดรับจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดคาเชาดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา และแสดง
เปนสวนหนึ่งของรายไดอ่ืน ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการไดมาซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานจะรวมเปนมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยท่ีใหเชา และรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายได
คาเชา คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดรับ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชกอน 1 มกราคม 2563 
สัญญาเชา - กรณีท่ีบริษัทเปนผูเชา 
การเชาอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของท้ังหมดไดโอนใหบริษัทแลวเปนสัญญา
เชาการเงิน กลุมบริษัทจะบันทึกมูลคาของสินทรัพยเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ีเชาหรือ
มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะ
แบงเปนสวนของหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพ่ือใหจํานวนเงินท่ีตองจายในแตละงวดมีจํานวนคงที่ คาเชาซึ่งตอง
จายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน สวนดอกเบ้ียจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน จะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุ
ของการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น  
 
การเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอด
อายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตองจายให
ผูใหเชา จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการยกเลิกสัญญา 
 
สัญญาเชา - กรณีท่ีบริษัทเปนผูใหเชา 
สินทรัพยท่ีใหเชาภายใตเง่ือนไขสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนสินทรัพยภายใตหัวขอ “อสังหาริมทรัพยเพ่ือ
การลงทุน” ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยดังกลาวตามอายุการใชงานโดยประมาณ        
ในหลักการเดียวกับสินทรัพยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชา 
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อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ท่ีดินท่ีไมไดมีไวใชงานโดยบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน ซึ่งรวมตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาตอมาดวยราคาทุนหักคา
เผื่อการดอยคา (ถามี) 
 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ีย           
จะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหน้ีเมื่อครบกําหนดไถถอน           
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอน
กําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 
 
ผลประโยชนของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
เงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑคงคาง 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงิน
ท่ีบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินท่ี
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานคํานวณโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงไวภายใตกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
การวัดมูลคายุติธรรม 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทในหลายหัวขอ กําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรม ท้ังสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน 
 
ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถอางอิงไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได มูลคา
ยุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี้ 
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• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน

อยางเดียวกัน 
• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง

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

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

 
กลุมบริษัทจัดประเภทรายไดและคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยทางการเงินแสดงเปนกําไรหรือขาดทุนในตนทุน
ทางการเงิน รายไดทางการเงิน หรือ รายการทางการเงินอื่น ยกเวนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้       
ซึ่งแสดงเปนรายการแยกตางหาก 

 
การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 
สินทรัพยทางการเงินจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายเมื่อเขาเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

ก. กิจการถือครองสินทรัพยทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยทาง
การเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

ข. ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตน
และดอกเบี้ยจายจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว (SPPI)  
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สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (FVTPL) 
สินทรัพยทางการเงินท่ีไมไดถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพ่ือขายสินทรัพยทางการเงิน ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากน้ีหากไม
คํานึงตามโมเดลธุรกิจ สินทรัพยทางการเงินท่ีมีขอกําหนดตามสัญญาไมทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียง
เงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว (SPPI) จะตองวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุน รวมถึงอนุพันธทางการเงินท้ังหมด 
 
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) 
สินทรัพยทางการเงินตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเขาเง่ือนไขท้ังสองขอ 
ดังตอไปนี้ 

ก. กลุมบริษัทถือครองสินทรัพยทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และเพ่ือขายสินทรัพยขายสินทรัพยทางการเงิน และ 

ข. ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตน 
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตน (SPPI) ในวันท่ีกําหนดไว 

 
กําไรหรือขาดทุนท่ีบันทึกอยูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (OCI) จะถูกจัดประเภทใหมเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย
ทางการเงิน 
 
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทไดพิจารณาดอยคาของสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัด
จําหนาย และวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI)  
 
กลุมบริษัทใชวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการรับรูการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญและสินทรัพยตามสัญญา ตามประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย
ดังกลาวตั้งแตวันท่ีกลุมกิจการเริ่มรับรู และวิธีการทั่วไป (General approach) สําหรับสินทรัพยทางการเงินอื่นท่ีมี
องคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญในการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให
พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน หรือตลอดอายุสินทรัพย ขึ้นอยูกับวามีการเพิ่มขึ้นของความ
เส่ียงดานเครดิตอยางมีนัยสําคัญหรือไม และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาต้ังแตเริ่มรับรูสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาว 
 
ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ผูบริหารไดจัดกลุมตามประเภทของลูกหนี้ และพิจารณา
ความเสี่ยงดานเครดิตท่ีมีลักษณะรวมกัน อัตราผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจาย
ชําระในอดีต ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปจจัยภายนอก รวมท้ังขอมูลและปจจัยในอนาคตที่
อาจมีผลกระทบตอการจายชําระของลูกหนี้  
 
กลุมบริษัทประเมินความเส่ียงดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน วามีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญหรือไม 
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กลุมบริษัทพิจารณาและรับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงประสบการณในอดีตรวมกับการ
คาดการณในอนาคต โดยผลขาดทุนดานเครดิตท่ีรับรูเกิดจากประมาณการความนาจะเปนของผลขาดทุนดานเครดิต
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก โดยจํานวนเงินสดท่ีคาดวาจะไมไดรับคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเมื่อแรกเร่ิมของสัญญา 
 
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการแยกตางหาก 
 
การจัดประเภทและการวัดมูลคาเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน 
กลุมบริษัทจะจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินท่ีกลุมบริษัทเปนผูออกเปนหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดย
พิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาท่ีตองสงมอบสินทรัพยทางการเงินใหกับบุคคลหรือกิจการอื่น 
 
หนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทไดรวมถึงเงินกูยืม เจาหนี้การคา เจาหนี้อ่ืน 
 
กลุมบริษัทวัดมูลคาเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมและปรับปรุงดวยตนทุนการทํารายการซึ่ง
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น 
 
การวัดมูลคาภายหลังของหน้ีสินทางการเงิน 
หนี้สินทางการเงินถูกวัดมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย โดยคํานวณดอกเบ้ียจายท่ีเกี่ยวของโดยใชวิธี
อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงและบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  
 
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยาง
สมเหตุสมผล 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
บริษัทจะบันทึกเงินรับท่ีเกินกวามูลคาท่ีจดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุนใน
การออกหุนและผลประโยชนทางภาษีท่ีเกี่ยวของ  
 
การจายเงินปนผล 
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท               
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
 
ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของ          
ผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินไดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผล
แตกตางชั่วคราวท่ีคาดวาจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ 
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผู
ถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางป  
 
การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและ                  
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน และการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนที่ไดประมาณ
การไว 
 
ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหน้ีสินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
เปนภาระผูกพันท่ีคอนขางแนนอนท่ีมีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนที่ตองชดใชดังกลาวสามารถ
ประมาณไดอยางสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะ
ไดรับคืนแนนอน 
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4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การดอยคาของลูกหนี้การคาและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 

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

4.1.2 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ โดยจะ
ทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการประมาณการ          
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 
 

4.1.3 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 
กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว
ลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของฝายบริหาร 
 

4.1.4 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 
 
กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยเพ่ือเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีไดบันทึกไว ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของฝายบริหาร 
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4.1.5 สัญญาเชา 

 
การกําหนดอายุสัญญาเชา 
กลุมบริษัทกําหนดอายุสัญญาเชาก็ตอเมื่อสัญญาเชานั้นมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีระยะเวลา
การเชาจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก โดยกลุมบริษัทพิจารณาจากขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดท่ีทําใหเกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเชา ในการใชสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเชาหรือไมใช
สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทจะปรับปรุงอายุสัญญา เมื่อมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาท่ีบอกเลิกไมไดของสัญญาเชา โดย
อาจจะเกิดจากกลุมบริษัทใช (หรือไมใช) สิทธิ หรือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการใช (หรือไมใชสิทธิ) 
การประเมินความแนนอนอยางสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ ท่ีมีนัยสําคัญหรือการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการประเมินอายุสัญญาเชาและอยูภายใต
การควบคุมของกลุมกิจการ 
 
การกําหนดอัตราการคิดลดของหน้ีสินตามสัญญาเชา 
กลุมบริษัทประเมินอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชา โดยใชขอมูลท่ีการจัดหาเงินทุนจากบุคคลท่ี
สามของแตละกิจการที่เปนผูเชาและปรับปรุงขอมูลท่ีไดรับใหสะทอนกับการเปล่ียนแปลงในปจจัย
ทางดานการเงินของผูเชาหากเปนไปได 
 

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

4.1.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือ
ความไมแนนอนของกฎหมายภาษีอากร 
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4.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

 
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัท เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไว            
ซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกู          
เพ่ือปรับโครงสรางหน้ี หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี้ 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562  2563  2562 
   
เงินสด 1,028  1,027  1,028  1,027 
เงินฝากระหวางทาง 19,091  23,340  19,091  23,340 

เงินฝากออมทรัพย 312,535  13,495 312,524  13,458 

เงินฝากกระแสรายวัน 6,330  5,317 6,330  5,317 

รวม 338,984  43,179 338,973  43,142 

 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 - 0.25 ตอป (31 ธันวาคม 2562 : 
รอยละ 0.10 - 0.38 ตอป) 
 

6. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

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

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

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

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                           
 

  -53- 

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

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 
อัตรารอยละของคาเผ่ือ 

หนี้สงสัยจะสูญ 
คาเผ่ือผลขาดทุนจาการ

ดอยคา 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ- 

สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ      
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,531,786 1,662,755 0.33 1 5,071 16,671 1,526,715 1,646,084 
คางชําระ       

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

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

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

  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

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

  
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

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

สุทธิ  69,465  64,330 
 

8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการท่ีเกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกัน ดังนี้ 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ
    
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  ขายและใหบริการเชาซื้อเครือ่งใชไฟฟาและ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
 บริษัทใหญ 

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด  บริหารจัดการทรพัยสินที่ไดรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน

 บริษัทยอย 

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

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   
ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.50 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ตนทุนทางการเงิน  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป 
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รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562      
มีดังนี้ 
 

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

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

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     
ดอกเบ้ียรับ     -      - 6.93  7.68

     รายไดอ่ืน     -      - 0.18  0.18
      
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน      

คาใชจายอ่ืน 0.06  0.05 0.06  0.05
     

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ    
ผลประโยชนระยะส้ัน 14.30  15.61 14.30  15.61
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.41  0.39 0.41  0.39

รวม 14.71  16.00 14.71  16.00
 
ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563  2562  2563  2562 
        
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ        

บริษัทยอย     -     - 998  815
   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของและดอกเบี้ยคางรับ 

บริษัทใหญ 464,568 215,862 464,568  215,862

บริษัทยอย       -       - 55,624  123,488

รวม 464,568 215,862 520,192  339,350
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     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563  2562  2563  2562 
        

เจาหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ   

บริษัทใหญ 43 40  43  40

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ    

   คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน 4,844 4,435  4,844  4,435

โบนัสคางจาย         - 563  
        -  563

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

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม 

2563 
      
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

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

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

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม

2563 
     
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ     

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

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

รวม 339,350  646,533  (465,691)  520,192 
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9. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น – สุทธิ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
   
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 304,982  243,289 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (7,086)  (4,783) 
คงเหลือ 297,896  238,506 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (221,381)  (207,361) 
สุทธิ 76,515  31,145 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม 

2563 

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

 (หนวย : ลานบาท)  
 เงินตน   
 งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

 2563 2562 หลักประกัน 

1) 159.03 137.83 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง และ
โฉนดท่ีดินไวเปนประกันตอบริษัท 

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

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
  2563  2562 
     
ยานพาหนะ 43,220  64,802 
หัก คาเผื่อการดอยคาของยานพาหนะ (12,966)  (22,681) 

สุทธิ 30,254  42,121 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยรอการขายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม

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

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

12. เงินลงทุนในลูกหน้ี - สุทธิ 
 

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

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

เงินลงทุนในลูกหนี้   (2,050)    (1,911) 
สุทธิ   433    3,195 
 
ในระหวางป 2559 บริษัทยอยไดรับโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํานวนเงินรวม 180 ลานบาท ซึ่งมีท่ีดินวางเปลา
จํานวน 3 แปลงเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระ
ใหตีราคาท่ีดินดวยวิธเีปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยคิดเปนมูลคา 506.40 ลานบาท โดยในระหวาง
ป 2562 บริษัทยอยไดรับชําระเงินบางสวนจากลูกหนี้ดังกลาว จํานวน 65.20 ลานบาท และไดย่ืนฟองบังคับจํานอง
โฉนดที่ดินดังกลาวตอศาลแพง ในวงเงินจํานองค้ําประกัน 120 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป เปน
เวลา   5 ป หรือคิดเปนดอกเบ้ีย 114 ลานบาท รวมเปนเงินฟองบังคับจํานอง 234 ลานบาท ปจจุบันคดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลชั้นตน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยเชื่อวามูลคาทรัพยสินท่ีค้ําประกันสูงกวาเงินใหสินเชื่อ จึงไมได
ต้ังคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา 
 
ในระหวางป มีรายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้ 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม  

2563 

สัดสวนท่ี 
ลดลงจากการ 
รับชําระเงิน 

คาเผื่อการ 
ดอยคา 
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

31 ธันวาคม
2563 

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

สุทธิ 117,991 (2,623) (139) 115,229 
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13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

ทุนชําระแลว 
สัดสวนเงินลงทุน 

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

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

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

 
14. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

 
      (หนวย : พันบาท)

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตง 
ติดต้ังและอุปกรณ

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

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 76,336 26,206 19,291 24,286 146,119
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      (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ 
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตง 
ติดต้ังและอุปกรณ

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

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

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

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

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

   
คาเสื่อมราคาป 2562   

- คาใชจายในการบริหาร   4,629

   
คาเสื่อมราคาป 2563   

- คาใชจายในการบริหาร   4,150

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



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                           
 

  -62- 

 
15. สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ 

 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 อาคาร 
ราคาทุน  
1 มกราคม 2563 - กอนปรับปรุง - 
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16  7,565 
1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 7,565 
เพ่ิมขึ้น - 
31 ธันวาคม 2563 7,565 
  

คาเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2563 - กอนปรับปรุง - 
รายการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 - 
1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง - 
คาเส่ือมราคาสําหรับป (2,502) 
31 ธันวาคม 2563  (2,502) 
  

มูลคาสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2563 5,063 
  

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2563  
คาใชจายในการบริหาร 2,502 

 

16. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทไดแกท่ีดินและที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิได
ระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุน 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
    

ราคาทุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 36,168  45,228 
รับโอนสินทรัพยระหวางป 49,575                 - 
จําหนายระหวางป (2,000)  (9,060) 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 83,743  36,168 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา 137.52 ลานบาท และ 
61.52 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระซ่ึงมีประสบการณและคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 73.58 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 19 และ 22 (31 ธันวาคม 
2562 : 14.00 ลานบาท) 
 

17. สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 
 

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

18. ภาษีเงินได 
 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 55,774  56,726 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี                    -  (345) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 55,774  56,381 
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การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกใน  

 
1 มกราคม 2563
- หลังปรับปรุง 

กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม 
2563 

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

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

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกใน  

 
1 มกราคม 

2562 
กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม 
2562 

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

ผลประโยชนพนักงาน 6,074 (1,600)  (1,013)  3,461
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรบัเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา (17) 17       -       - 
รวม 54,881 2,858   (1,013)  56,726
      
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี       
จากผลตางคาเสื่อมราคาทางภาษีกับทางบัญชี (245) (100)       -  (345)
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คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 2562 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    

สําหรับปปจจุบัน 30,114  31,439 
    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว    (3,948)  (2,758) 
    
รวมภาษีเงินได 26,166  28,681 

 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 

 
กอน 

ภาษีเงินได
คาใชจาย
ภาษีเงินได

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได  

กอน 
ภาษีเงินได  

คาใชจาย
ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได

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

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

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
 

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

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

ในปกอน (345)  745  (345)  745 
จํานวนภาษีของผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรู 
     เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดการตัดบัญชี 1,469  2,013         -         - 
ภาษีเงินได 26,166  28,681  26,166  28,681 
อัตราภาษีที่แทจริง (รอยละ)  20.96  22.48  19.79  20.84 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้   
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563  2562 2563  2562
     
ขาดทุนสะสมทางภาษีไมเกิน 5 ป 41,720 34,375        -        - 

 
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2563 2562 
     
เงินเบิกเกินบัญชี                       -  19,878 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 340,000  20,000 
รวม 340,000  39,878 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 

 2563  2562 
เงินเบิกเกินบัญชี    
วงเงิน (หนวย : ลานบาท) 20  20 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR   MOR - 0.5 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 15  18 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน    
วงเงิน (หนวย : ลานบาท) 405  20 
อัตราดอกเบี้ย MLR - 0.85, MMR  MLR - 1.25 

 
วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดทะเบียนจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัทใหญ ตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และ 16 
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20. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563 2562 2563 2562
        

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

รวม 67,918 76,517 67,818  76,417

 
21. หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิ 

 
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2563 
  

หนี้สินตามสัญญาเชา 5,686
หัก ดอกผลเชาซือ้รอตัดบัญชี (433)
 5,253
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,357)
สุทธ ิ 2,896

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชา โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีตองจายชําระดังนี้ 
 

                                                   (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 

 เงินตน
ดอกเบ้ียจาย 
รอตัดบัญชี  สุทธิ

      

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,605 (248)  2,357
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 3,081 (185)  2,896
รวม 5,686 (433)  5,253
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ในระหวางป 2563 กลุมบริษัทรับรูตนทุนทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับหนี้สินสัญญาเชาจํานวน 0.38 ลานบาท 
 
การชําระคาเชาท่ีไมไดรับรูเปนหนี้สินตามสัญญาเชา 
 

กลุมบริษัทเลือกไมรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาระยะส้ัน (สัญญาเชาท่ีมีระยะเวลาสัญญาไมเกิน             
12 เดือน) และ/หรือ สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาตํ่า การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดังกลาวถือเปนคาใชจายแบบวิธี
เสนตรง นอกจากนี้คาเชาผันแปรไมไดรับอนุญาตใหรับรูเปนหนี้สินตามสัญญาเชาและจะบันทึกเปนคาใชจาย           
เมื่อเกิดขึ้น 
 
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินท่ีไมไดรวมอยูในการวัดมูลคาตามหนี้สินสัญญาเชามีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
 2563 
  
สัญญาเชาระยะส้ัน 611
สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาตํ่า 623
รวม 1,234
 

22. เงินกูยืมระยะยาว 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 2562 
    
เงินกูยืมระยะยาว 553,161  30,813 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (138,668)  (12,809) 

สุทธิ 414,493  18,004 

 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวในระหวางป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 2562 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  30,813  42,904 
บวก กูเพ่ิม 596,000  - 
หัก   จายคืนเงินกู (73,652)    (12,091) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 553,161  30,813 
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เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ลานบาท   
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะ 
ของบริษัท 

  

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

 
 

9.44 อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ    
รอยละ 0.50 ตอป 

ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียทุกเดือนไมนอยกวา
เ ดื อ น ล ะ  610,000 บ าท  ภ า ย ใน วั น ที่  2 
กรกฎาคม 2564 
 

วงเงิน 30 ลานบาท - 
 

 

21.37 อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ    
รอยละ 1.50 ตอป 

ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียทุกเดือนไมนอยกวา
เดือนละ 570,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2566 
 

วงเงิน 340 ลานบาท 297.16 -
 

 

อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ    
รอยละ 0.85 ตอป 

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

วงเงิน 256 ลานบาท 256.00 
 
 

- 
 
 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 
2.00 ตอป 

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

รวม 553.16 30.81   

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระ 
        ภายในหนึ่งป 

 
(138.67) 

 
(12.81) 

  

สุทธิ 414.49 18.00   

 
บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เงินกูยืมดังกลาว               
ค้ําประกันโดยการจดทะเบียนจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัทใหญ ตามหมายเหตุขอ 14 และ 16 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแบบไมเจาะจงลูกหนี้แหงสิทธิ และสินทรัพยรอการขาย ประเภทรถยนต รถกระบะ รถบรรทุก 
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทุกรายท่ีมีอยูแลวในปจจุบันหรือท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนา ในจํานวนท่ีไมเกินวงเงินกูตอ
เดือน 
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23. หุนกู 

 
31 ธันวาคม 2563     
    (หนวย : พันบาท) 
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

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

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

 
31 ธันวาคม 2562     
    (หนวย : พันบาท) 
   วันที่ครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 
    (รอยละตอป)  
1 2 ป 27 กันยายน 2561 27 กันยายน 2563 5.25 159,459 
2 1 ป 6 เดือน 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2563 6.00 765,353 
3 2 ป  13 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2564 5.75 693,727 

รวม     1,618,539 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป   (924,812) 
หุนกู - สุทธิ    693,727 

 
รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังตอไปนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,618,539  1,627,207
ออกจําหนายหุนกู 450,000  1,470,000
ไถถอนคืนระหวางป (930,000)  (1,470,000)
คาใชจายในการออกหุนกู (5,344)  (14,880)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 9,457  6,212
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,142,652  1,618,539
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บริษัทออกหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลท่ัวไปและ
สถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูคร้ังนี้ไปใชในการชําระ
หนี้เดิม และหรือ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการทั่วไป             
ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จายเงินปนผลและจํากัดในการกอภาระหนี้สินใหมของบริษัท 
 

24. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 

     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563  2562  2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม         

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 134  10,230  134  10,230 

    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 16,153  16,420  16,153  16,420 

ตนทุนบริการในอดีต       -  2,590        -  2,590 

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,566  2,585  1,566  2,585 

ตนทุนทางการเงิน 476  551  476  551 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัยที่
รับรูเพิ่มเติมภายใตสวนของผูถือหุน       - 

 
 (5,069)       -  (5,069) 

จายผลประโยชนพนักงาน       -  (10,001)        -  (10,001) 

จัดประเภทผลประโยชนพนักงานคางจาย (134)  (1,019)  (134)  (1,019) 

รวม 18,195  16,287  18,195  16,287 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (370)  (134)  (370)  (134) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 17,825  16,153  17,825  16,153 

ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนทั้งหมด 18,195  16,287  18,195  16,287 

 
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 
 
อัตราคิดลด รอยละ 2.66 ตอป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 6.05 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
เกษียณอายุ 60 ป 
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การวิเคราะหความออนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน             
ท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
เพ่ิมขึ้น  

รอยละ 0.5 
ลดลง  

รอยละ 0.5 
อัตราคิดลด   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (604) 640 

   
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 793 (754) 
   
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (850) 904 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท)

    
งบการเงินรวมและ 

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

รวม    29,000
 
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดประกาศพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562           
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งใหสิทธิแกลูกจางท่ีทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 และสงผลใหภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานรวมถึงตนทุนบริการในอดีตในกําไรขาดทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 2.59 ลานบาท ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25. ทุนเรือนหุน 
 

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

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
จํานวนหุนสามัญ 

(หุน) 

ทุนเรือนหุนท่ีออกและ 
รับชําระเต็มมูลคาแลว 

(พันบาท) 
สวนเกินมูลคาหุน 

 (พันบาท) 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 1,064,796,636 532,399 165,220
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ            627                  -                  2

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,064,797,263 532,399 165,222

 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มีผูใชใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 570 หนวย ในการซื้อหุนสามัญจํานวน 627 หุน 
บริษัทไดรับชําระคาหุน จํานวนเงินรวม 1,995 บาท และบริษัทบันทึกทุนเรือนหุนตามมูลคาท่ีตราไวจํานวน 313.50 
บาท และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 1,681.50 บาท โดยวันท่ีใชสิทธิแปลงหุนครั้งสุดทายคือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท้ังหมดอีกจํานวน 483,978,710 หนวย ยังไมไดใชสิทธิและหมดอายุแลว 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไมมีการคํานวนกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทอาจตอง
ออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาการใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 
 

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

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

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

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

30. รายไดอ่ืน 
 

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

รวม 97,380 87,351 97,560  87,531 
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31. คาใชจายตามลักษณะ 

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

 
32. รายไดและขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
กลุมบริษัทดําเนินกิจการหลักในสามสวนงาน คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนต บริหารสินเชื่อประเภทอื่น และบริหาร
หนี้ดอยคุณภาพ แตรายไดจากสวนงานบริหารหนี้ดอยคุณภาพไมมีสาระสําคัญจึงยังไมไดเสนอขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงาน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ดังนั้นรายได และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามท่ี
แสดงไวในงบการเงิน จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
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ลู
ก
ลูกคารายใหญ  
บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเสี่ยงเรื่องที่จะเสียลูกคารายใหญ

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

 
ธุรกิจขายและใหเชาซื้อ

รถยนต ธุรกิจบริหารสินเชื่ออื่น รายไดอื่น 
การตัดรายการบัญชี 

ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจากภายนอก           
- ภาคเหนือ 114.53 124.39 0.07 0.07 0.31 0.32       -        - 114.91 124.78 
- ภาคกลาง 33.54 40.20 37.14 42.19 53.76 18.35 (7.11) (7.85) 117.33 92.89 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 171.32 193.94 0.13 0.12 2.50 0.46      -       - 173.95 194.52 
- ภาคตะวันออก 30.07 31.98 0.02 0.03 0.10 0.08       -        - 30.19 32.09 
- ภาคตะวันตก 32.90 35.37 0.04 0.02 0.10 0.09       -        - 33.04 35.48 
- ภาคใต 101.54 102.42 0.02 0.02 1.05 0.21        -        - 102.61 102.65 

รวม 483.90 528.30 37.42 42.45 57.82 19.51 (7.11) (7.85) 572.03 582.41 

           
รายไดแยกตามการรับรูรายได   
   ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 72.29 78.16       -       - 25.11 8.91        -        - 97.40 87.07 
   ตลอดชวงเวลาหนึ่ง 411.61 450.14 37.42 42.45 32.71 10.60 (7.11) (7.85) 474.63 495.34 

รวม 483.90 528.30 37.42 42.45 57.82 19.51 (7.11) (7.85) 572.03 582.41 

           
ตนทุนทางการเงิน         106.27 93.30 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย         6.65 4.63 
   

กําไรกอนภาษีเงินได         124.84 127.59 

           

รวมสินทรัพย         4,128.27 3,694.93 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การบริหารความเส่ียง 
เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด             
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู กลุมบริษัทมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว 
และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม ฝายบริหาร
ควบคุม    ความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ การให
สินเชื่อของกลุมบริษัท ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย 
ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอยคาท่ีบันทึกไวแลวในบัญชี 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงิน
กูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมี
อัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความ
เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ
วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2563 

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

       
หนี้สินทางการเงนิ   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงนิ 

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

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

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2562 

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

    -     - 39.88   - 39.88 MLR - 0.50, 
MLR - 1.25

เงินกูยืมระยะยาว     -     - 30.81   - 30.81 MLR - 0.50, 
MLR - 1.50

หุนกู 924.81 693.73         -     - 1,618.54 5.25 - 6.00 
 924.81 693.73 70.69     - 1,689.23 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 

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

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

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

      
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562 

 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา  ปรับข้ึนลง ไมมีอัตรา  ที่แทจริง 
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    -    - 13.46 29.68 43.14 0.10 - 0.38 
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 1,022.11 1,704.03          -       - 2,726.14 17.43 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 333.75    -          -       - 333.75 5.75 – 6.50 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 207.36 31.15          -       - 238.51 12.00 - 24.00 
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช     - 0.11          -       - 0.11 0.90 
 1,563.22 1,735.29 13.46 29.68 3,341.65  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 

   -    - 39.88       - 39.88 MLR - 1.25 

เงินกูยืมระยะยาว    -   - 30.81      - 30.81 MLR - 0.50,
MLR - 1.50 

หุนกู 924.81 693.73           -       - 1,618.54 5.25 - 6.00 
 924.81 693.73 70.69       - 1,689.23  
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น            
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูมีอัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาด ฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 

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

สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม   
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  115,229  115,229 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม   
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  433  433 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม   
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  117,991  117,991 

 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2562 
 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม   
    เงินลงทุนในลูกหนี้        -         -  3,195  3,195 
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35. การปรับกระทบหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงตอหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้ 
  

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ัน
จากธนาคาร 

เงินกูยมื
ระยะสั้นจาก
บริษัทใหญ หุนกู 

เงินกูยมื 
ระยะยาว 

 
หนี้สินตาม
สัญญาเชา รวม 

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

 
7,565 1,696,795 

   
รายการที่เกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:  
การจายคืน (137,692)       - (930,000) (73,652) (2,312) (1,143,656)
เงินสดรับ 437,814        - 450,000 596,000        - 1,483,814
คาใชจายในการออกหุนกู             -           - (5,344)       -        - (5,344)
ตัดจําหนาย             -           - 9,457       -        - 9,457

31 ธันวาคม 2563 340,000         - 1,142,652 553,161 5,253 2,041,066 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงนิกูยมืระยะ
ส้ันจากธนาคาร

เงินกูยมืระยะ
ส้ันจากบริษัท

ใหญ หุนกู
เงินกูยมื   
ระยะยาว  รวม

   
1 มกราคม 2562 39,597 78,000 1,627,207 42,904  1,787,708
   
รายการที่เกิดข้ึนจากกระแสเงินสด: 
การจายคืน (132,609) (78,000) (1,470,000) (12,091)  (1,692,700)
เงินสดรับ 132,890    - 1,470,000     -  1,602,890
คาใชจายในการออกหุนกู             -    - (14,880)     -  (14,880)
ตัดจําหนาย             -    - 6,212     -  6,212
31 ธันวาคม 2562 39,878    - 1,618,539 30,813  1,689,230
 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 
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. การจัดการ          

9. 

9.1 โครงสรางการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

สวนตรวจสอบภายใน 
คุณสายชล หยกมณีรัตนากร 

สํานักงานเขต 2 
คุณสุนทร พุทธรักษ 
 ชุมพร   
 สุราษฎรธานี 
 กระบี่  
 หาดใหญ 

สวนพัฒนาระบบงาน 
      คุณเพ็ชร  ชางคํา  
 
 

สํานักงานเขต 4 
คุณอํานาจ อุดมผล 
 นครปฐม    
 ระยอง 
 เพชรบุรี 

สํานักงานเขต 1 
คุณพรชัย ประสิทธิ์พร  

 นครสวรรค 
 พิษณุโลก 
 เชียงใหม 
 เชียงราย 

ฝายสินเชื่อภูมิภาค 2 
คุณมานพ ศรีพิพัฒนกุล 

สํานักงานเขต 3 
คุณปรีชา พวงสุวรรณ 
 นครราชสีมา 
 อุดรธานี 
 อุบลราชธานี 
 ขอนแกน 
 สุรินทร 

ฝายสินเชื่อภูมิภาค 1 
คุณสุวัตร  เขียวรัตน 

 สวนควบคุมหนี้ 
คุณปพิชญา ทองเกิดพะเนา 
 สวนบริหารสินทรัพย 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 
สวนกฎหมาย 
คุณวารุณี ธิราชัย 
สวนบังคับคดี 
คุณนนทธวัช มากไมตรี

สวนอํานวยการสินเชื่อ 
    คุณจําเนียร ทิชัย 
 
 สวนบุคคลและธุรการ 
    คุณจําเนียร ทิชัย 
 

ฝายสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

คุณเพ็ชร  ชางคํา 

ฝายบัญชีและการเงิน 
คุณจินดา บุษบาศรี 

ฝายปฏิบัติการ 
คุณจําเนียร ทิชัย 

ฝายควบคุมและบริหารสินเชื่อ 
คุณกิตติวัชร  ไตรเวทยวรกุล 

ฝายสินเชื่อและการตลาด 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 

 

กรรมการผูจัดการ 
คุณธีรวัฒน  เกียรติสมภพ 

สํานักกรรมการผูจัดการ 
คุณสิริวรรณ สุวัฒนวนิช 

ประธานกรรมการบริหาร 
คุณวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล 

สวนสนิเชือ่และการตลาด 
สํานกังานใหญ 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 
สวนสนิเชือ่เงินกูและเชาซือ้
ลูกคารายใหญ สํานักงานใหญ 
คุณวชิัย เหลืองวรกุลชยั 
สวนบริหารหนี้ สํานักงาน
ใหญ 
คุณสมชาย สีบุหงา 

  สวนบัญชี 
      คุณจารุณี พลวชิัย 
 สวนการเงิน 
      คุณนรญา จิตติธาดา 
 
 

 

กรรมการบริหาร 
คุณสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                           
 

-83- 
  

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 รายช่ือผูถือหุนของบริษัท 10 ลําดับแรก ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 

ลําดับ รายชื่อ 
จํานวนหุนท่ีถือ 

 (หุน) 
สัดสวนการถือหุน 

1 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 500,214,000 46.98
2 นายสุวัฒนชัย ปญญาจิรวุฒิ 53,955,570 5.07
3 นายนิพนธ ณัฐวุฒิ 52,050,300 4.89
4 นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล 44,608,234 4.19
5 นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 29,110,627 2.73 
6 นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล 19,488,581 1.83
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 19,069,310 1.79
8 นายวัชริวัติ เอี้ยวศิวิกูล 15,825,370 1.49
9 นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร 12,691,296 1.19
10 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 11,249,800 1.06 

 รวม 758,263,088 71.22

หมายเหตุ : มูลคาท่ีตราไว  0.50 บาท/หุน 

  โครงสรางการบริหารและการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร และผูบริหารโดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีรายช่ือและอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย  

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

                   โดยมี นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
    ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน โดยเปนกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนใหญจํานวน 5 

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

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 2563  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 

 เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 2 ทาน ประกอบดวย 

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

        โดยมี นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดมีการมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหารใหเปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท มีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัท ในกิจการตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

1) มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ 

2) มีอาํนาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท 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 หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
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ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผูบริหารจํานวน  7  ทาน ประกอบดวยรายช่ือดังตอไปน้ี 
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

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

นายเพ็ชร ชางคํา  
นายโสภณ กรรณโอภาส 

ผูจัดการฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ผูจัดการฝายสินเช่ือและการตลาด

   

อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

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

 กรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจน
ใหอํานาจกรรมการผูจัดการในการมอบหมายใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทน
กรรมการผูจัดการในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ   

 ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทและไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่ไดรับการมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือ
บริษัทยอย  

 

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 
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1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ 
2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป  
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ก.คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
กรรมการ 

   คาตอบแทนกรรมการ ป 2563    
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง บําเหน็จกรรมการ คาเบี้ยประชุม

1 นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 200,000.00 20,000.00 

2 นายสมศักด์ิ ศักด์ิสุธาพร กรรมการ 100,000.00 20,000.00 

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

คาตอบแทน ป 2561 ป 2562 ป 2563 

(บาท) 

จํานวน (คน) 9 8 8

- เงินเดือน 13,787,662 13,771,174 13,016,952

- โบนัส 5,747,594 4,386,446 637,975

- อื่นๆ ไดแก คาเบี้ยประชุม  คาพาหนะ และคาโทรศัพท 752,165 119,066 110,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 274,551 250,847 181,612

รวม 20,561,972 18,527,533 13,946,539 

 
ข.คาตอบแทนอื่น 

กรรมการ 

- ไมมี- 

ผูบริหาร 
   - ไมมี-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด  (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         

-90- 
  

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายวิสูตร เอี้ยวศวิิกูล ประธานกรรมการ
และประธาน

กรรมการบริหาร 
 

61 ปริญญาตรี 
สาขาพัฒนาชุมชน 
สถาบันราชภัฎ นครปฐม 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
16/2004 

นองชาย 
นางสาวทิพวรรณ 
เอี้ยวศิวิกูล 
พี่ชาย 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล  
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิูล 

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

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

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

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2. นายสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 
 
 
 
 

กรรมการบริหาร 67 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สายวิทย สีตบุตรบํารุง 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
50/2006 

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

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

3. นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษ
ไพฑูรย 

กรรมการและ
เลขานุการบริษัท 

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

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจ.ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป  
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บจ.เอ็มดี รีสอรท 
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา แอด 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น 
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด  ดีเวลลอปเมนท 
บจ. ไมดา โฮเทล แอนดรีสอรท 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 

4. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ 56 ประกาศนียบัตร 
- วิชาชีพ สาขาการบัญชี 
 พณิชยการพระเชตุพน 
- อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
16/2004 

นองชาย 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิุล 
นางสาวทิพวรรณ 
เอี้ยวศิวิกูล 

- 2562-ปจจุบัน 
ม.ค.61 – ปจจุบัน 
พ.ย.58 – ปจจุบัน 
พ.ค. 58 – ปจจุบัน 
2557  - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ.เอ็มดี รีสอรท 
บจ.ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป  
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.เอ็มดี อะรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2552 - ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจัดการ 

บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ. เดอะ รีทรีท หัวหิน 
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส 
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท 

5. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ  59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบริการธุรกิจและ
การตลาด  
ทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
 
 

นองชาย 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นางสาวทิพวรรณ 
เอี้ยวศิวิกูล 
พี่ชาย 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล 

0.01 เม.ย.60 - ปจจุบัน 
พ.ย. 58 - ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2558- ปจจุบัน 
2558- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556- ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
 
2555 - ปจจุบนั 
2547- ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการ 
 

บจ. รักษาความปลอดภัย ไมดา 
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.ภูเก็ตเบียร(ไทยแลนด) 
บจ.เอ็มดี รีสอรท 
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส 
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท 
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้ 
บจ. ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ 
 คอรเปอเรชั่น 
บจ.ไมดา แอด 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

6. นางสาวทิพวรรณ 
 เอี้ยวศิวิกูล 

 
 

กรรมการ 63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี
นครปฐม 
 
 
 
 
 
 

พี่สาว 
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิูล 
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศวิิกูล 
นายเอกชัย เอี้ยวศวิกิูล 

2.74 ก.ค.63 - ปจจุบัน 
ก.ค.63 -ปจจุบัน 
ม.ค.61 – ปจจุบัน 
2561 – ปจจุบัน 
เม.ย.60 - ปจจุบัน 
2559-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2557-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2556-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2548-ปจจุบัน 

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

บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท 
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส 
บจ.ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป  
บจ.อิงนที 
บจ. รักษาความปลอดภัย ไมดา 
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
บจ.เอ็มดี รีสอรท  
บจ.ภูเก็ต เบียร(ไทยแลนด) 
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น 
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) 
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท 
บจ.แมกซ โฮเทล 
บจ.ไมดา แอด 
บจ.ไมดาพร็อพเพอรตี้ 
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 

7. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ 63 ปริญญาโท 
EX-MBA มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย  ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประกาศนียบัตร 
อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 
16/2004  

 
 

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

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

8. พลตํารวจโทฉลอง  สนใจ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

72 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 

- 
 
 
 

ธ.ค. 58- ปจจุบัน 
 
2554 - 2557 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงมหาดไทย 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 

9. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

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

 - พ.ค. 58 –ปจจุบัน 
 
2551 -2556 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการและ กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ.กรีน รีซอรสเซส  (เดิมชื่อ 
 บมจ.ไมดา เมดดาลิสท  
 เอ็นเธอรเทนเมนท) 

10. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล 
 
 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

52 ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 - 
 

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

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

บมจ.กรุงเทพ ประกันสุขภาพ 
 
บมจ.ฟลเตอร วิชัน 
 
 
บจ. มาลาคี 
บมจ.ฟลเตอร วิชัน 
 
บมจ.โรงพยาบาลปยะเวท 
บมจ.ไมดาลิสซิ่ง 
 
สํานักงานบัญชีไฟนเนอร 
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ชื่อ-สกลุ ตําแหนง อายุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

11.นายกิตติวัชร  
ไตรเวทยวรกุล 

ผูจัดการฝายควบคุม
และบริหารสินเชื่อ 
 

56 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 

12.นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล ผูจัดการฝายสินเชื่อ 
ภูมิภาค 2 

69 ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

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

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

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

13. นายสุวัตร เขียวรัตน ผูจัดการฝายสินเชื่อ 
ภูมิภาค 1 

58 ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 - 2560 - ปจจุบัน 
2555- 2559 
 

ผูจัดการฝายสินเชื่อ ภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายควบคุมและ
บริหารสินเชื่อ 
 
 
 
 
 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

14. นางสาวจินดา บุษบาศรี ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน 

49 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ เอกบัญชี 
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

 - พ.ค.63- ปจจุบัน 
 
เม.ย.39 –ปจจุบัน 
 
 
 

ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 
ผูอํานวยการฝายบัญชี 

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง 
 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
 
 
 

15. นายเพ็ชร ชางคาํ ผูจัดการฝายอาวุโส
ฝายสารสนเทศและ

เทคโนโลยี 

54 ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 

 - 2553 – ปจจุบัน 
 
 
 

ผูจัดการฝายอาวุโส ฝาย
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง 
 

 *** สัดสวนการถือหุนคํานวณจากทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุม คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
การซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 ดาน คือ 
องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  มีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือ ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวขางตน    อยางเพียงพอแลว  

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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาปจจุบันบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทวาสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหาร
นําไปใชโดยไมชอบหรือโดยไมมีอํานาจได 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

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

รวม 2 7 3 3

 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน  2 ทาน   

 กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 7 ทาน  คิดเปน 2 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 

 กรรมการท่ีเปนอิสระ 3 ทาน โดยเปนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 

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

9. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เปนจํานวนรวมไมเกิน 2 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหาร ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะชักนํา
และรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทได 
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10. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยการ
ประชุมในแตละครั้ง บริษัทไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
รายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน และไดมีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้ง  เพ่ือใหคณะกรรมการและผูที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบได ทั้งน้ีในป 2563 คณะกรรมการมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 22 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 1/2563 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 2563 
บริษัทไดนําอุปกรณการศึกษา ไปมอบใหกับโรงเรียนบานหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 15.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม 
และผูมีสวนไดเสีย 
 การประกอบธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตของบริษัท มีความเก่ียวของกับการพัฒนาสังคม โดยมีสวนสงเสริมในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมโดยการสนับสนุนการเงินใหประชากรมีโอกาสไดซื้อรถ ดวยความสามารถใน
การผอนชําระของตน  เพ่ือความสะดวกสบาย เพ่ือการประกอบอาชีพ   และยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทไดทบทวน
กระบวนการทํางาน และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันภัยรถยนตซึ่งเปนคูคา  
สนับสนุนใหลูกคา ที่เชาซื้อรถยนตทุกคันทําประกันภัยรถ เพ่ือคุมครองรถ ซึ่งจะไดรับการซอมแซมหรือเงินทดแทนเมื่อรถ
เกิดอุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนคูคา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถทุกราย ทําประกันชีวิต เพ่ือเปน
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การคุมครองสินเช่ือรถยนต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระหน้ีเชาซื้อที่เหลือทั้งหมดแทนลูกคา เมื่อลูกคาเกิด
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  บริษัทรวมทํางานกับธนาคาร ลดการใชเช็คโดยใชวิธีโอนเงินทางอีเล็กทรอนิกส ซึ่งกระบวนการ
ทํางานเหลาน้ี ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปนนวัตกรรมที่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการท่ีมีคุณคาตอสังคม และเพ่ิมมูลคาใหกับบริษัท 
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รายการระหวางกัน 

 

1. สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในป 2561  ป 2562 และป 2563 
    (1.1)รายไดและคาบริการ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ(หนวย:บาท) 

2561 2562 2563 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.63 

1.บมจ.ไมดา   แอสเซ็ท 
 
 

เปนผูถือหุนใหญของบริษัท 
มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน* ถือหุน 46.98% 

1. คาที่พัก คาอาหาร โดยบริษัทจัด
อบรมสัมมนาที่พักดังกลาวใกลกับ
ที่ตั้งสนญ.ของบริษัท 
2. คาเชาจัดเก็บเอกสาร โดยโกดัง
เก็บเอกสารใกลกับที่ตั้งสนญ.ของ
บริษัท 
3. คาวัสดุอุปกรณสํานักงาน คา
เบี้ยประกันอาคาร บริษัททํา
รายการผานบมจ.ไมดา แอสเซ็ท 
เนื่องจากมีการสั่งซื้อในปริมาณ
มากกวาบริษัทและมีอํานาจตอรอง
ทางดานราคา  โดยบริษัทจะได
ราคาที่ต่ํากวาการทํารายการ
โดยตรงกับ  Supplier 
 

เปนราคาเดียวกับที่ทํากับ
บุคคลภายนอกและเปนราคา
ตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,088,299 
 
 

18,000 
 
 

91,281 
 
 
 

1,255,920 
 
 

18,000 
 
 

75,588 
 
 
 

512,809 
 
 

18,000 
 
 

41,798 
 
 
 

43,409 
 
 

- 
 
 

- 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ(หนวย:บาท) 

2561 2562 2563 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.63 

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

 คาที่พัก 
บริษัทไดจัดอบรมสัมมนา โดยที่
พักดังกลาวไมไกลจากสถานที่จัด
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนราคาเดียวกับที่ทํากับ
บุคคลภายนอกและเปนราคา
ตลาด 
 

80,953 47,252 56,776 - 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ(หนวย:บาท) 

2561 2562 2563 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.63 

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

1.รายไดคาธรรมเนียมที่ปรึกษา 
บริษัทเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดูแลจัดการดานสินทรัพย 
เนื่องจากมีความชํานาญในงาน
ดังกลาว  
2.รายไดคาเชาอาคาร บริษัทไดให
เชาอาคารเลขที่ 56/8 ซ.แจงวัฒนะ 
14 เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของ บจ. 
บริหารสินทรัพย ไมดา  ที่ตั้งใกล
สนญ.บริษัท 
 
 
 
 
 

เปนราคาที่สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
เปนราคาที่สมเหตุสมผล เงื่อนไข
อื่นๆ ในสัญญาเทียบเทาสัญญา
เชารายอื่น 

120,000 
 
 
 
 

60,000 

120,000 
 
 
 
 

60,000 

120,000 
 
 
 
 

60,000 

660,000 
 
 
 
 

330,000 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา 

มูลคาของรายการ(หนวย:บาท) 

2561 2562 2563 
ยอดเจาหนี้ / 
ลูกหนี้คงคาง 
ณ 31 ธ.ค.63 

4.บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน 
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 

คาที่พัก 
บริษัทไดจัดอบรมสัมมนา โดยที่
พักดังกลาวไมไกลจากสถานที่จัด
อบรม 

เปนราคาเดียวกับที่ทํากับ
บุคคลภายนอกและเปนราคา
ตลาด 

6,729 3,327 - - 

 
                     รายไดและคาใชจายดังกลาวไดผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะ
ธุรกิจการคาปกติทั่วไปและเปนสนันสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการดังกลาวไดมีกําหนดเงื่อนไขโดยคํานึงถึงราคาตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
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 2563 
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(1.2) เงินใหกูยืม 
บริษัทไดใหเงินกูยืมแกบริษัทที่เก่ียวของกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

บุคคลที่เก่ียวของและ
ความสัมพันธ ความสัมพันธ 

มูลคารายการ (หนวย : ลานบาท) 
 

01-ม.ค.-
63 เงินใหกู ชําระคืน 31-ธ.ค.-

63 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

ดอกเบ้ียรับ
ระหวางป 

2563 

ดอกเบ้ีย
คางรับ ณ 
31 ธ.ค.
2563 

บมจ ไมดา แอสเซ็ท 
เปนผูถือหุนใหญของบริษัท 
มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน ถือหุน 46.98% 

 215.00 614.00 (369.20) 459.80 6.50% 25.40 4.77 

บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา 
เปนบริษัทยอย ถือหุน 
99.99% 118.75 0.21 (64.04) 54.92 6.50% 6.93 0.70

 

บุคคลที่เก่ียวของและ
ความสัมพันธ ความสัมพันธ 

มูลคารายการ (หนวย : ลานบาท) 
 

01-ม.ค.-
62 เงินใหกู ชําระคืน 31-ธ.ค.-

62 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

ดอกเบ้ียรับ
ระหวางป 

2562 

ดอกเบ้ีย
คางรับ ณ 
31 ธ.ค.
2562 

บมจ ไมดา แอสเซ็ท 
เปนผูถือหุนใหญของบริษัท 
มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน ถือหุน 46.98% 

 -    253.00 ( 38.00)  215.00 5.75%-
6.50% 

 2.31  0.86 

บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา 
เปนบริษัทยอย ถือหุน 
99.99% 155.39 0.75 (37.39) 118.75 5.75% 7.67 4.74 

 
รายการเงินใหกูยืมเงินดังกลาวไดผานการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อพิจารณาถึงนโยบายราคาอัตราดอกเบ้ียรับ เปนอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร และการออกหุนกู  โดยบริษัท ฯ มี
สภาพคลองสวนเกินจากการดําเนินงาน จึงนําเงินสดไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานวณถึงอัตราผลตอบแทนมีความ
เหมาะสม รวมท้ังไดพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาววามีสามารถในการชําระหน้ีได  
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(1.3) เงินกูยืม 
บริษัทมีเงินกูยืมบริษัทที่เก่ียวของกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

บุคคลที่เก่ียวของและ
ความสัมพันธ ความสัมพันธ 

มูลคารายการ (หนวย :ลานบาท) 
 

01-ม.ค.-
62 กูเพิ่ม ชําระคืน 31-ธ.ค.-

62 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

ดอกเบ้ีย
จายระหวาง
ป 2562 

ดอกเบ้ีย
คางจาย 
ณ 31 
ธ.ค.
2562 

บมจ ไมดา แอสเซ็ท 
เปนผูถือหุนใหญของบริษัท 
มีผูบริหารและกรรมการ
รวมกัน ถือหุน 46.98% 

 78.00  -    (78.00)  -   5.75%  1.17  -   

 
รายการเงินกูยืมดังกลาวไดผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย

คํานึงถึงนโยบายราคาอัตราดอกเบี้ยจายเปนอัตราเทียบเทากับอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัท ฯไดรับจากสถาบันการเงินอื่น 
เพ่ือเสริมสภาพคลองใหกับบริษัท และเปนการกูยืมเงินในระยะสั้น 

 

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 
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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 มีสวนไดเสียหรืออาจมี
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 :          0107547000532 
โทรศัพท :          0-2574-6901 
โทรสาร :          0-2574-6902  
ทุนจดทะเบียน :          ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 

           1,064,797,263 หุน  เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,064,797,263    หุน    เปน
เงิน 532,398,631.50 บาท ราคาพารหุนละ 0.50 บาท 

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

          กรุงเทพมหานคร  10400 
ผูสอบบัญชี :         นายนรินทร จูระมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593  
  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  
  ช้ัน 18 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  
  เลขท่ี 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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รายละเอียดชื่อและท่ีอยูสาขา 

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

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

สาขาชุมพร ที่ต้ัง :      21  หมู1   ต.วังไผ  อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร  86000 
  โทรศัพท :      (077) 658-757,658-741  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.พษิณุโลก 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 :     448/1 หมู 12 ถนนเลี่ยงเมืองอบุล-ตระการ ต.ไรนอย  อ.เมือง  จ.อบุลราชธานี  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 :      88/5 หมูที่ 2  ถ.เพชรเกษม  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบี ่ 81000 
 โทรศัพท :  (075) 650-606  แฟกซ  (075) 650-607 
สาขาหาดใหญ ที่ต้ัง :      142/29 หมู 7 ถ.ลพบุรีราเมศวร ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  90110 
  โทรศัพท :       (074) 536-581-2  แฟกซ  (074) 536-580 
สาขาเชียงราย ที่ต้ัง :      8/37 หมู 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

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

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

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