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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
 

1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต โดยเนนประเภทรถยนต
มือสอง และรุนของรถยนตที่มีสภาพคลองสูงในตลาด ไดแก โตโยตา อีซูซุ นิสสัน มิตซูบิชิ และ ฮอนดา ทั้งรถยนตสวนบุคคล
และรถกระบะ  โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัดสวนลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะประมาณรอยละ 14.00 
และ รอยละ 86.00 ของลูกหนี้เชาซ้ือรวมตามลําดับ  ซึ่งบริษัทจะกระจายพ้ืนที่การใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือทั้งตลาดในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัดผานสาขาของบริษัทจํานวน 18 สาขา บริษัทสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ไดถึง 74 จังหวัด 

 บริษัทมีการขยายพอรตการใหบริการสินเช่ือดวยการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหมกับรถยนตประเภทรถแท็กซ่ี
มิเตอรกับผูประกอบการที่เปนเจาของอูแท็กซ่ีมิเตอรซึ่งเปนการเพ่ิมรายไดใหกับบริษัทและบริษัทยังมีการใหบริการสินเช่ือ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ใหกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการ
ของผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองซึ่งจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการดังกลาวและเปนการสรางฐาน
ลูกคาใหกับบริษัทในอนาคตอีกดวย นอกจากน้ีบริษัทมีการ ใหบริการสินเช่ือรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภทสําหรับลูกคาที่มี
รถยนตและมีความตองการใชเงิน สามารถที่จะนํารถยนตมา ขอสินเช่ือรีไฟแนนซกับบริษัทไดโดยตองมีการระบุวัตถุประสงค
ของการใชเงินไวชัดเจน 

 นอกจากการใหบริการดานสินเช่ือเชาซ้ือแบบครบวงจรดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการใหบริการหลังการขายโดย
การใหบริการรับตอทะเบียนรถยนต กรมธรรมประกันภัย และ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต ซึ่งเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกลูกคา และยังเปนการเสริมรายไดใหกับบริษัท ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากการรับโอนและตอทะเบียน
รถยนต และรายไดคานายหนาประกันคิดเปนรอยละ 1.83 และ รอยละ 2.70 ของรายไดรวม 

 โดยปจจุบันและในอนาคตบริษัทใชนโยบายท่ีมุงเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตมือสอง (รถยนตทุกประเภท
ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถบรรทุกทุกขนาด ทั้งนี้รถยนตขางตนไมรวมถึงรถจักรยานยนต) อยางไรก็ตามบริษัท ไมดา 
แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญ และบริษัทแม จะเปนหนวยงานที่กําหนดนโยบายในอนาคต รวมถึงการกําหนด
ขอบเขตการแบงการดําเนินธุรกิจของธุรกิจอื่นๆ  โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของแตละบริษัท ทั้งนี้เพื่อไมให
บริษัททั้งสองมีการดําเนินธุรกิจที่อาจทับซอน หรือแขงขันกันเอง แตจะประกอบกิจการในลักษณะที่สามารถเก้ือหนุนซึ่งกันและ
กัน โดยมีการแบงกลุมในการดําเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน 
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1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ในการดําเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน (Vision) เปนผูนําในการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาใหครอบคลุม                      
ทั่วประเทศ 

      พันธกิจ (Missions) 

พันธกิจตอลูกคา  
        ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ ดวยการบริหารงานอยางรอบรู  และบริการลูกคาอยางเปนธรรม 
พันธกิจตอผูถือหุน 
  ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน 
พันธกิจตอสังคม 
        ดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต เพื่อเปนการสรางแบบอยางการเปนองคกรที่ดีตอสังคม 
พันธกิจตอพนักงาน 
  พัฒนาความสามารถของพนักงานใหมีความเปนมืออาชีพ ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม 

        เปาหมาย สรางผลการดําเนินงานใหเติบโตตอเนื่อง  พัฒนาบริการสินเช่ือใหมีมีมาตรฐาน เพื่อใหไดรับความไววางใจ
จากลูกคา 

1.1.2     การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
                     การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมามีดังนี้ 

เมษายน 2562 ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน วันที่ 26 เมษายน 2562 ไดอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. งดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561  
2. มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยมอบอํานาจ 

ใหกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทและ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก กรรมการผูมี
อํานาจทําการแทนเปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 

กรกฎาคม 2563 ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ไดอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนเงินสดจากกําไรสุทธิสําหรับป 2562 ใหแกผูถือหุนใน
อัตราหุนละ 0.03 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 31.94 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลใหผู
ถือหุนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จากเดิม 798,596,741 บาท เปน 532,398,631.50 บาทโดยตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่ไมไดรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯครั้งที่ 2 (ML-W2) จํานวน 532,396,219 หุน และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

3. มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยมอบอํานาจ 
ใหกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทและ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก กรรมการผูมี
อํานาจทําการแทนเปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 
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เมษายน 2564 ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน วันที่ 28 เมษายน 2564 ไดอนุมัติเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนเงินสดจากกําไรสุทธิสําหรับป 2563 ใหแกผูถือหุนใน
อัตราหุนละ 0.05 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 53.24 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลใหผู
ถือหุนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

2. มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยมอบอํานาจ 
ใหกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทและ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก กรรมการผูมี
อํานาจทําการแทนเปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 

1.1.3 การใชเงินระดมทุนเปนไปตามวัตถุประสงคตามแบบแสดงรายการขอมูล  

 ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัท ฯ ไดเสนอขายหุนกูจํานวนไมเกิน 800 ลานบาทไปใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 

วัตถุประสงค
การใชเงิน 

จํานวนเงินที่ใช
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. นําไปชําระคืน
หุนกูที่จะครบ
กําหนดไถถอน 

800 ลานบาท 

พฤศจิกายน 2564 
1. นําไปชําระคืนหุนกู วงเงิน 700 ลานบาท 
(MDL 21 NA) ครบกําหนดวันที่ 13 พ.ย. 2564 จํานวน 700 
ลานบาท 

เมษายน 2565 
2. นําไปชําระคืนหุนกู วงเงินกู 450 ลานบาท ( MDL224 A)
ครบกําหนดวันที่ 7 เม.ย. 2565 จํานวน 100 ลานบาท 

   

บริษัท ฯ สามารถจําหนายหุนกูได 724.60 ลานบาท โดยไดนําเงินจํานวน 700 ลานบาทชําระคืนเงินกูที่ครบกําหนดในวันที่ 
13 พ.ย.2564 และสวนที่เหลือนําไปชําระคืนเงินกูวงเงิน 450 ลานบาท จํานวน 24.60 ลานบาทในเดือนม.ค.65 
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     1.1.4 ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท                                :     บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ช่ือยอหลักทรัพย                          :      “ ML” 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ        :     การใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ                  :     48/1-5  ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
      กรุงเทพฯ  10210 
เลขทะเบียนบริษัท                   :     0107547000532 
โทรศัพท                                :     0-2574-6901 
โทรสาร                                 :     0-2574-6902  
ทุนจดทะเบียน                        :      ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 
     1,064,797,263  หุน  เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,064,797,26 หุน 
                                                             เปนเงิน 532,398,631.50 บาท ราคาพารหุนละ 0.50 บาท 

สาขาของบริษัทและพ้ืนที่ครอบคลุม ณ เดือน ธันวาคม 2564 

สาขา เดือนปที่
เปด 

พ้ืนที่ครอบคลุม 

สํานักงานใหญ  ต.ค.2543 กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ /  นนทบุรี / ปทุมธานี /  อยุธยา / สระบุรี / นครนายก 
1. นครปฐม ต.ค. 2544 นครปฐม / ราชบุรี / กาญจนบุรี / สมุทรสาคร / สุพรรณบุรี  
2. นครสวรรค พ.ค. 2545 นครสวรรค / กําแพงเพชร / ตาก / อุทัยธานี / ชัยนาท / เพชรบูรณ / ลพบุรี / สิงหบุรี / 

อางทอง 
3.นครราชสีมา ม.ค. 2546 นครราชสีมา / ชัยภูมิ  
4. ระยอง มี.ค. 2546 ระยอง / ชลบุรี / จันทบุรี / ตราด  
5. ชุมพร มิ.ย. 2546 ชุมพร / ประจวบคีรีขันธ /  ระนอง  
6. อุดรธานี ต.ค. 2546 อุดรธานี / หนองคาย / สกลนคร / นครพนม / หนองบัวลําภู  / เลย / บึงกาฬ 
7. พิษณุโลก ธ.ค. 2546 พิษณุโลก / สุโขทัย / พิจิตร / อุตรดิตถ / แพร / เพชรบูรณ / ตาก 
8. เชียงใหม ม.ค. 2547 เชียงใหม / ลําพูน / ลําปาง  / แมฮองสอน 
9. อุบลราชธานี ก.พ. 2547 อุบลราชธานี / อํานาจเจริญ / ยโสธร / ศรีสะเกษ / มุกดาหาร 
10. ขอนแกน มี.ค. 2547 ขอนแกน / มหาสารคาม / รอยเอ็ด / กาฬสินธุ  
11. สุราษฎรธานี พ.ค. 2547 สุราษฎรธานี / นครศรีธรรมราช  
12. กระบี่ มิ.ย. 2547 ภูเก็ต / พังงา / กระบ่ี / ตรัง 
13. หาดใหญ พ.ย. 2547 สงขลา / สตูล / พัทลุง 
14. เชียงราย 
15. เพชรบุรี 
16. สุรินทร 
17.พนมสารคาม 

พ.ย. 2552 
ธ.ค.2557 
เม.ย.2558 
ธ.ค.2564 

เชียงราย/พะเยา/นาน  
เพชรบุรี / ประจวบคีรีขันธ ( ปราณบุรี , หัวหิน ) / สมุทรสงคราม 
สุรินทร/บุรีรัมย/ศรีสะเกษ (ราศีไศล/อุทุมพรพิสัย) 
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแกว 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสรางรายไดของบริษัท 
โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินป 2562 – ป 2564 

รายได 
2562 2563 2564 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดสัญญาเชาซ้ือใหม 1,708.08  1,599.63  1,612.76  
ยอดปลอยสินเช่ือ 1,148.10  1,084.73  1,090.62  
1. รายไดจากการเชาซื้อ 
   รถยนตนั่งสวนบุคคล 41.80 7.18 27.61 4.82 46.54 8.28 
   รถกระบะ 408.34 70.11 383.99 67.13 341.42 60.77
รวมรายไดจากการเชาซื้อ 450.14 77.29 411.60 71.95 387.96 69.05
2. ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน       
    -  ดอกเบี้ยรับ 44.91 7.71 63.05 11.02 84.60 15.06
    - รายไดคาโอนทะเบียน 11.82 2.03 9.99 1.75 10.28 1.83 
    - รายไดคานายหนาประกัน  12.14 2.08 14.40 2.52 15.14 2.69 
    - รายไดคาเบี้ยปรับ 19.21 3.30 18.70 3.27 16.91 3.01 
    - หนี้สูญรับคืน 8.52 1.46 10.05 1.76 10.12 1.80 
    - รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 9.76 1.68 7.95 1.39 6.37 1.13 
    - รายไดคาติดตาม 6.35 1.09 4.37 0.76 4.59 0.82 
    - รายไดคาขนสงรถยึด 2.34 0.40 1.76 0.31 1.67 0.30 
    - กําไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย 0.26 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
    - อื่นๆ 16.96 2.91 30.16 5.27 24.19 4.31 
รวมรายไดอ่ืน 132.27 22.71 160.43 28.05 173.87 30.95
รวมรายไดทั้งหมด 582.41 100.00 572.03 100.00 561.83 100.00

 
รายไดของบริษัทจําแนกตามประเภทรถยนต 

รายไดจากการเชาซื้อ 
2562 2563 2564 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
-  รถยนตใหม 4.71 1.05 2.57 0.63 2.54 0.66
-  รถยนตมือสอง 445.43 98.95 409.03 99.37 385.42 99.34
รวมรายไดจากการเชาซื้อ 450.14 100.00 411.60 100.00 387.96 100.00 
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รายไดของบริษัทจําแนกตามภูมิภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร 

ภาค 
2562 2563 2564 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 92.89 15.95 117.33 20.51 130.20 23.17

ภาคตะวันตก 35.48 6.09 33.04 5.78 32.36 5.76
ภาคเหนือ 124.78 21.42 114.91 20.09 107.46 19.13

ภาคตะวันออก 32.09 5.51 30.19 5.28 28.65 5.10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 194.52 33.40 173.95 30.40 161.42 28.73

ภาคใต 102.65 17.63 102.61 17.94 101.73 18.11
รวมรายไดทั้งหมด 582.41 100.00 572.03 100.00 561.82 100.00 

 
หมายเหตุ :  บริษัทมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร  
                   สาขาภาคตะวันตก ประกอบดวย สาขานครปฐม  
                   สาขาภาคเหนือ ประกอบดวย สาขาพิษณุโลก,สาขานครสวรรค ,สาขาเชียงใหม,สาขาเชียงราย 
                   สาขาภาคตะวันออก ประกอบดวย สาขาระยอง,สาขาฉะเชิงเทรา 
                   สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย สาขานครราชสีมา, สาขาอุดรธานี, สาขาอุบลราชธานี,สาขาสุรินทร 

                                                                    สาขาขอนแกน 
                    สาขาภาคใต ประกอบดวย สาขาเพชรบุรี,สาขาชุมพร,สาขาสุราษฎรธานี,สาขากระบ่ี,สาขาหาดใหญ 

1.2.2    ลักษณะของธุรกิจ 

 1.2.2.1 บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเช่ือ  แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้ 
 1) การใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต  
 2) การใหบริการสินเช่ือแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่ 
               เรียกวาสินเช่ือ Floor Plan 
 3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท  
       4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรม 
                ประกันภัย / พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต   

  รายไดหลักของบริษัทมาจากการใหบริการสินเช่ือเพื่อเชาซ้ือรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซ้ือในสวน
นี้ ตอรายไดรวม ต้ังแตป 2562 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 69.05 ถึง 77.29  

  บริษัทดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเช่ือเพื่อเชาซ้ือรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพ
คลองสูงในตลาด ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต ย่ีหอ อายุรถยนต 
สภาพคลองในการปลอยตอ และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเส่ียงของลูกคาที่ขอเชาซ้ือโดยเนนกลุมบุคคลที่มี
รายไดประจําหรือเปนเจาของกิจการและเกษตรกร โดยบริษัทจะกระจายพ้ืนที่การใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือทั้งตลาดในกรุงเทพ
และเนนการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือในตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีเครือขายสาขาทั้งหมด 18 สาขา จึงสามารถใหบริการ
ลูกคาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไดถึง 74 จังหวัด  โดยในป 2564 ยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหมที่เปนรถยนตสวนบุคคล
และรถกระบะในพอรตสินเช่ือของบริษัท  มีสัดสวนรอยละ 16.02  และ 83.98  และในป 2563 มีสัดสวนรอยละ 14.36 และรอย
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ละ 85.64   ตามลําดับ   ทั้งนี้ในยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหมดังกลาวในป 2564  รถยนตใหมและรถยนตมือสองมีสัดสวนรอยละ 
3.51 และ 96.49 และในป 2563 มีสัดสวนรอยละ 0.47 และ 99.53 ตามลําดับ    

ตารางแสดงยอดปลอยสินเชาซื้อใหมแยกตามประเภทของรถยนต (สุทธิดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี) 

 
2562 2563 2564 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหม  

- รถยนตนั่งสวนบุคคล 100.04 8.71 155.76 14.36 174.67 16.02
- รถกระบะ 1,048.06 91.29 928.97 85.64 915.95 83.98

รวม 1,148.10 100.00 1,084.73 100.00 1,090.62 100.00 
ยอดปลอยสินเช่ือเชาซื้อใหม       

- รถยนตใหม 8.22 0.72 5.05 0.47 38.26 3.51
- รถยนตมือสอง 1,139.88 99.28 1,079.68 99.53 1,052.36 96.49

รวม 1,148.10 100.00 1,084.73 100.00 1,090.62 100.00 

  

ตารางแสดงยอดรายไดแยกตามประเภทของรถยนต 

 
2562 2563 2564 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการเชาซื้อ       
-           รถยนตนั่งสวนบุคคล 41.80 9.29 27.61 6.71 46.53 11.99
-           รถกระบะ 408.34 90.71 383.99 93.29 341.42 88.01

รวม 450.14 100.00 411.60 100.00 387.96 100.00
รายไดจากการเชาซื้อ  
-         รถยนตใหม 4.71 1.05 2.57 0.63 2.54 0.66
-         รถยนตมือสอง 445.43 98.95 409.03 99.37 385.42 99.34

รวม 450.14 100.00 411.60 100.00 387.96 100.00

ยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม ซึ่งแบงประเภทออกเปน 2 ลักษณะ 1. รถยนตนั่งสวนบุคคล  2. รถกระบะ ซึ่งวิธีแบงประเภท
ดังกลาว ทางบริษัทจะจัดประเภทรถยนตนั่ง 4 ประตู เปนรถยนตนั่งสวนบุคคล ที่เหลือจะจัดเปนประเภทรถกระบะ ซึ่งรถ
ดังกลาวประกอบดวย รถบรรทุก รถกระบะตอนเดียว รถกระบะสองตอน รถตู รถเครน และอื่น ๆ  

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นไดวาในป 2564 รถยนตนั่งสวนบุคคลมียอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม จํานวน 174.67 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 16.02 ของยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม ทําใหมีรายไดจากการใหเชาซ้ือจํานวน 46.53 ลานบาทคิดเปนรอย
ละ 11.99 ของรายไดจากการใหเชาซ้ือทั้งป และรถกระบะมียอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหมจํานวน 915.95 ลานบาทคิดเปนรอย
ละ 83.98 ทําใหมีรายไดจากการใหเชาซ้ือในปจํานวน 341.42 ลานบาทคิดเปนรอยละ 88.01 จะเห็นวารายไดจากการใหเชาซ้ือ
สวนใหญมาจากรถกระบะ 
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 ยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม ซึ่งแบงประเภทออกเปน 2 ลักษณะ 1. รถยนตใหม 2. รถยนตมือสอง ซึ่งวิธีแบงประเภท
ดังกลาว ทางบริษัทมีการปลอยสินเช่ือรถยนตใหมเพียงประเภทเดียว คือรถแท็กซ่ี ที่เหลือจะปลอยเปนรถยนตมือสองท้ังหมด 
จากตารางเปรียบเทียบจะเหน็ไดวาในป  2564 บริษัทมีรถยนตใหมปลอยสินเช่ือจํานวน 38.26 ลานบาทคิดเปนรอยละ 3.51 ทํา
ใหบริษัทมีรายไดจากการใหเชาซ้ือจํานวน 2.54 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.66 ของรายไดจากการเชาซ้ือทั้งส้ิน และรถยนตมือ
สองมียอดปลอยสินเช่ือจํานวน 1,052.36 ลานบาทคิดเปนเปนรอยละ 96.49 ทําใหบริษัทมีรายไดจากการใหเชาซ้ือจํานวน 
385.42 ลานบาทคิดเปนรอยละ 99.34 ของรายไดจากการเชาซ้ือทั้งส้ิน จะเห็นวารายไดจากการใหเชาซ้ือสวนใหญมาจาก
รถยนตมือสอง 

 การใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตมือสองนี้ เม่ือลูกคาตกลงซ้ือรถยนตจากผูจําหนายรถยนต ซึ่งสวนใหญจะเปน
รถยนตมือสอง ลูกคาจะวางเงินดาวนจํานวนหน่ึง สวนที่เหลือลูกคาจะทําสัญญาเชาซ้ือกับบริษัท ลูกคาที่ตกลงทําสัญญาเชา
ซื้อกับบริษัทจะจายชําระคางวดรายเดือนใหบริษัท โดยสามารถครอบครองและใชรถยนตที่ทําการเชาซื้อนั้นได ซึ่งการ
บํารุงรักษาจะอยูในความรับผิดชอบของลูกคา สวนกรรมสิทธิ์ในรถยนตจะถูกโอนใหแกลูกคาตอเม่ือลูกคาไดชําระคางวด
ครบถวนตามสัญญาแลว ในกรณีที่ลูกคาผิดสัญญาไมสามารถนําสงคางวดหรือคางคางวดต้ังแต 3 งวดติดตอสัญญาเชาซ้ือจะ
ถูกยกเลิกกอนครบกําหนดอายุสัญญาและลูกหนี้ตองคืนรถยนตใหกับบริษัท 

 การใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือของบริษัทนั้น บริษัทจะมีเจาหนาที่สินเช่ือจํานวน 63 คนที่คอยใหบริการและติดตอกับผู
จําหนายรถยนตมือสองที่มีเต็นทอยูในกรุงเทพฯและอยูในสาขาตางจังหวัดรวมทั้งส้ิน 1,400 เต็นท ซึ่งเต็นทเหลานี้จะมี
ความสัมพันธที่ดีกับบริษัท เม่ือมีลูกคามาซ้ือรถยนตจากเต็นทรถยนตมือสอง เจาหนาที่สินเช่ือของบริษัทจะเปนผูใหบริการ
สินเช่ือเชาซ้ือแกลูกคา โดยจะเปนผูพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูขอสินเช่ือ และจะดําเนินการตามขั้นตอน
เพื่อขออนุมัติสินเช่ือตอไป 

 ในการพิจารณาการอนุมัติการใหสินเช่ือเชาซ้ือนั้น บริษัทจะใหความสําคัญตอการพิจารณาความสามารถในการชําระ
หนี้ของลูกคาเปนหลัก โดยบริษัทจะมีการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนวาลูกคารายนั้นๆ เปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีดําของบริษัท
หรือไม (โดยบริษัทมีฐานขอมูลของบุคคลที่มีชื่อเปนบุคคลลมละลาย คดีแพง และคดีอาญา ที่ไดมีการจัดเก็บเปนเวลาประมาณ
สิบปและมีมากกวาสามหม่ืนรายช่ือ) ในป 2553 บริษัทไดสมัครใชบริการฐานขอมูลกลางของ  Credit Bureau ในการวิเคราะห
สินเช่ือ และ บริษัทยังมีการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลภายนอก เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเชาซ้ือรถยนตอื่นๆ 
และสมาคมเชาซ้ือ เพื่อตรวจสอบลูกคาที่อยูในขายตองสงสัย พรอมกันนี้บริษัทจะมีการสงเจาหนาที่ตรวจสอบเครดิตของบริษัท
ออกไปตรวจสอบขอมูลที่ฝายสินเช่ือเสนอมาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล วาตรงกับขอมูลเบื้องตนที่เจาหนาที่สินเช่ือ
ของบริษัทขออนุมัติสินเช่ือหรือไม   นอกจากนี้บริษัทจะใชระบบ Credit Scoring Model ซึ่งเปนระบบที่บริษัทใชในการพิจารณา
อนุมัติสินเช่ือใหกับลูกคา โดยระบบดังกลาวจะมีการให Rating แกลูกคาของบริษัทวาเปนไปตามเกณฑที่บริษทักําหนดหรือไม 

 สําหรับการติดตอระหวางสํานักงานใหญกับสาขาน้ัน บริษัทจะใชระบบคอมพิวเตอรเปนระบบท่ีเช่ือมโยงและ
ติดตอส่ือสารระหวางสํานักงานใหญกับเครือขายสาขาตางๆ  ทําใหสํานักงานใหญกับสาขาตางๆ ติดตอไดรวดเร็ว   การ
ใหบริการแกลูกคาและการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือจึงทําไดรวดเร็ว โดยระบบคอมพิวเตอรที่บริษัทใชนี้จะออกแบบใหเหมาะสม
กับธุรกิจเชาซ้ือของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งระบบคอมพิวเตอรดังกลาวจะครอบคลุมทั้งในดานการตลาด การปฏิบัติการสินเช่ือ  
ระบบติดตามและเรงรัดหนี้ และระบบรายงานเพ่ือการบริหารและการจัดการ โดยมกีารแบงระบบออกเปน 2 สวนใหญคือ 
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1) ระบบสํานักงานใหญ  บริษัทใชเทคโนโลยี Client Server  เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล 
2) ระบบงานสาขา  บริษัทไดพัฒนาโปรแกรมระบบงานสาขาครอบคลุม การเสนออนุมัติ และ การบริหารยอดเชาซ้ือ   

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการลูกคา  โดยระบบงานสาขาถูกออกแบบเปน Web Application โดยใช
เทคโนโลยี Java ในการพัฒนาและการเช่ือมตอกับสํานักงานใหญจะใชเทคโนโลยี Technology Internet 
Network และใชเทคโนโลยี VPN (Visual Private Network) ในการปองกันความปลอดภัยของขอมูลระหวาง
สาขาและสํานักงานใหญ  สําหรับขอมูลที่ใชรวมกันนั้น บริษัทใช SQL Server 2000 เปนฐานขอมูล 

 การกําหนดวงเงินที่จะใหสินเช่ือเชาซ้ือแกลูกคาขึ้นอยูกับ ประเภทรถยนต ย่ีหอ อายุรถยนต สภาพคลองในการ
จําหนายตอ และคุณสมบัติของผูกู โดยนโยบายการอนุมัติวงเงินสินเช่ือเชาซ้ือที่บริษัทจะใหแกลูกคานั้น บริษัทจะกําหนดให
ลูกคาชําระเงินดาวนประมาณ 20-30% ของราคารถยนต และบริษัทจะใหวงเงินเชาซ้ือประมาณ 70-80% ของราคารถยนต   ซึ่ง
มีระยะผอนชําระสูงสุดไมเกิน 5 ป ทั้งนี้บริษัทยังพิจารณาระยะผอนชําระสูงสุดของแตละวงเงินสินเช่ือรวมอายุรถยนตตองไม
เกิน 15 ป โดยบริษัทมิไดมีเกณฑกําหนดชวงอายุรถยนตที่บริษัทจะใหวงเงินสินเช่ือแตอยางใด ปจจุบันรถยนตที่บริษัทใหสินเช่ือ
เชาซ้ือ ประมาณรอยละ 96 ของจํานวนรถยนตที่บริษัทใหสินเช่ือทั้งหมดจะมีอายุการใชงานเฉล่ียประมาณ 7 ปขึ้นไปโดยมี
ระยะเวลาผอนชําระเฉล่ียประมาณ 36-60 งวด  ซึ่งการใหสินเช่ือเชาซ้ือสําหรับรถยนตในชวงอายุดังกลาวทําใหบริษัทสามารถ
คิดอัตราดอกเบี้ยไดในอัตราท่ีสูงกวาการใหสินเช่ือเชาซ้ือสําหรับรถยนตที่มีอายุการใชงานนอยกวา 

 ในป 2546 บริษัทเร่ิมดําเนินการใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตใหม โดยจะดําเนินการใหสินเช่ือเชาซ้ือกับรถยนตประเภท
แท็กซ่ีมิเตอร บริษัทจะใหสินเช่ือเชาซ้ือกับผูประกอบการท่ีเปนเจาของอูแท็กซ่ีมิเตอร และผูประกอบการอูแท็กซ่ีมิเตอรจะเปน
ผูนํารถแท็กซ่ีมิเตอรไปใหผูขับรถแท็กซ่ีมิเตอรเชาขับเปนรายวันตอไป การใหสินเช่ือกับรถยนตประเภทแท็กซ่ีมิเตอรนี้ บริษัทจะ
คิดอัตราดอกเบี้ยไดอัตราที่สูงกวารถยนตประเภทอ่ืน ในป 2564 บริษัทมีการใหสินเช่ือรถยนตแท็กซ่ีมิเตอรประมาณ 48 คัน 
เปนยอดสินเช่ือเชาซ้ือเทากับ 11.88 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.48 ของสินเช่ือเชาซ้ือทั้งหมดของบริษัท 

 นอกจากนี้บริษัทมีบริการใหสินเช่ือแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองหรือที่เรียกวาสินเช่ือ  Floor Plan ซึ่ง
สินเช่ือดังกลาวจะเปนสินเช่ือที่เปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับผูประกอบการเต็นทรถยนตรถยนตมือสอง กลาวคือเม่ือผูประกอบการ
เต็นทรถยนตมือสองมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนที่จะใชในการประกอบธุรกิจแทนที่จะไปขอกูจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน ผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองสามารถมาขอกูกับบริษัทแทน ซึ่งบริษัทจะพิจารณากําหนดวงเงินใหกับเต็นทรถยนต
มือสองแตละราย โดยผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองจะนําสมุดทะเบียนรถยนตมาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันและตองมี
บุคคลคํ้าประกันดวย เม่ือผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองสามารถขายรถยนตไดก็จะนําเงินมาชําระใหแกบริษัท ใน
ขณะเดียวกันก็จะสงลูกคารายนั้นมาทําสินเช่ือเชาซ้ือกับบริษัทตอไป ซึ่งในการดําเนินการใหสินเช่ือ Floor Plan แก
ผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองนี้เปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการดังกลาวโดยทําใหผูประกอบการดังกลาวมี
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการและเปนการสรางฐานลูกคาใหกับบริษัท โดยปจจุบันบริษัทใหวงเงินสินเช่ือดังกลาว โดย
การพิจารณาจาก ขนาดของเต็นท ปริมาณการซ้ือขายของรถยนต และมูลคารถยนตที่นํามาเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน และ
เพื่อใหบริษัทมีบริการสินเช่ือรถยนตครบทุกประเภท บริษัทจึงไดจัดใหมีบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท กลาวคือถา
ลูกคามีความประสงคที่จะใชเงินกู ลูกคาสามารถที่จะขอกูเงินจากบริษัทไดโดยนํารถยนตของลูกคามารีไฟแนนซกับบริษัท และ
ตองระบุวัตถุประสงคของการรีไฟแนนซใหชัดเจน ซึ่งการใหบริการในลักษณะน้ีบริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาการ
ใหสินเช่ือเชาซ้ือโดยท่ัวไป   นอกจากนี้บริษัทยังจะไดรับคาธรรมเนียมในการใหบริการรีไฟแนนซดังกลาวดวย  

 นอกจากการใหบริการดานสินเช่ือดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการชําระคางวดเชา
ซื้อผานธนาคารโดยปจจุบันลูกคาสามารถใชบริการผานธนาคารใหญ 6 แหง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 

 สวนที่ 1 หนา 10 
 

ไทยพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารกรุงไทยและเคานเตอรเซอรวิสไดทุกสาขาท่ัวประเทศ  บริษัท
ยังมีใหบริการหลังการขายเพื่อเปนการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหอีกดวย เชน การใหบริการตอทะเบียนรถยนต และ
การตอกรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะเปนการเสริมรายไดใหกับบริษัท 

ตารางแสดงมูลคาสินเช่ือลูกหนี้เชาซื้อใหมตามระยะเวลาการชําระคืน (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี) 

           
จํานวนงวดที่ใหสินเช่ือ 

 
2562 2563 2564 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
    

- นอยกวา 12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.01
- 12 - 18 เดือน 0.13 0.01 4.01 0.37 0.55 0.04
- 19 - 24 เดือน 51.19 4.46 41.84 3.86 21.98 2.02
- 25 - 30 เดือน 12.24 1.06 21.64 1.99 14.46 1.33
- 31 - 36 เดือน 167.83 14.62 174.06 16.05 184.83 16.95
- 37 - 42 เดือน 13.54 1.18 22.12 2.04 11.72 1.07
- 43 - 48 เดือน 404.81 35.26 366.33 33.77 361.21 33.12
- 49 - 60 เดือน 491.04 42.77 444.46 40.97 484.14 44.39
 มากกวา 60 เดือน 7.32 0.64 10.27 0.95 11.61 1.07

รวม 1,148.10 100.00 1,084.73 100.00 1,090.62 100.00 

 

ตารางแสดงสัดสวนการใหสินเช่ือเชาซื้อรถยนตแยกตามย่ีหอรถยนต 

ลําดับ ย่ีหอรถยนต 
สัดสวน (%) 

2562 2563 2564 

1. โตโยตา 37.51 37.66 35.74 
2. อีซูซุ 44.68 43.60 45.26 
3. นิสสัน 5.76 4.82 3.73 
4. มิตซูบิชิ 7.00 5.30 4.04 
5. ฮอนดา 0.56 0.94 1.03 
6. อื่นๆ 4.49 7.68 10.20 

 รวม 100.00 100.00 100.00 

  หมายเหตุ : ใชจํานวนคันเปนเกณฑเปรียบเทียบ 
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1.2.2.2 บริษัทประกอบธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ 
บริษัทประกอบธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ โดยบริษัทใชทีมติดตามทวงหน้ีของบริษัทซ่ึงมีฐานทั่วประเทศในการ

ติดตาม โดยในป 2558 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด (บริษัทยอย) โดยประกอบธุรกิจบริหารจัดการ
ทรัพยสินที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินโดยตรง 

 
 รายละเอียดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือแยกตามประเภท     

            
                                  (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทเงินลงทุนในลูกหนี ้
2562 2563 2564 

จํานวน
สัญญา จํานวนเงิน 

จํานวน
สัญญา จํานวนเงิน 

จํานวน
สัญญา  จํานวนเงิน 

ลุกหน้ีเชาซือ้ (บริษัท)                 367            5.10 362             2.48  358         0.89 
ลูกหน้ีเชาซือ้ (บริษัทยอย) - -  -                   -   745           29.28 

ลูกหน้ีท่ีมีหลักประกัน (บริษัทยอย)                     1        114.80 1         114.80  1         114.80 
รวม              368      119.90             363       117.28            1,104       144.97 

หัก คาเผือ่การดอยคาของเงินลงุทนใน
ลูกหน้ี  (1.91)  (2.05)  (0.60) 

สุทธ ิ         117.99          115.23           144.37 
 
 

ในป 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิ จํานวน 117.99 ลานบาท มีสัดสวนที่ลดลงจากการรับชําระจํานวน 
8.49 ลานบาท บริษัทไดต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 1.91 ลานบาท และมีเงินลงทุนในลูกหนี้ (บริษัท
ยอย ) จํานวน 180 ลานบาท จํานวน 1 สัญญา ในระหวางปไดรับชําระหนี้จํานวน 65.20 ลานบาท คงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้
(บริษัทยอย) จํานวน 114.80 ลานบาท 

ในป 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิจํานวน 115.23 ลานบาท ซึ่งในระหวางปมีสัดสวนลดลงจากการ
รับชําระระหวางปจํานวน  2.62 ลานบาท โดยในป 2563 บริษัทไดต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 2.05 
ลานบาท 

ในป 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิจํานวน 144.37 ลานบาท ซึ่งในระหวางปมีสัดสวนลดลงจากการ
รับชําระหน้ีเงินระหวางปจํานวน  1.59 ลานบาท โดยในป 2564 บริษัทไดต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหน้ี
จํานวน 0.60 ลานบาท และในระหวางป 2564 บริษัทยอยไดซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 745 สัญญา จํานวน 29.28 ลานบาท 
ยังไมมีการรับชําระภายในป 2564 
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1.2.3 การตลาดและการแขงขัน 

           ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสวนใหญจะเปนบุคคลธรรมดารายยอยทั่วไปท่ีมีความตองการ
สินเช่ือเพื่อการเชาซ้ือรถยนต โดยบริษัทจะเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดประจํา  เจาของกิจการและเกษตรกร ที่กระจายอยูทั้งใน
ตลาดกรุงเทพและตางจังหวัด  ประกอบกับผูบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทเปนผูมีประสบการณในการทําธุรกิจเชาซ้ือรถยนต
มานานกวา 10 ปจึงเขาใจธุรกิจเชาซ้ือ และเปนที่รูจักและมีความสัมพันธกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเปนอยางดี 
อยางไรก็ตามบริษัทมิไดพึ่งพิงลูกคารายใด หรือกลุมลูกคาใด  นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะมุงเนนการขยายฐานลูกคาใหม
เพิ่มขึ้นโดยจะมีการขยายสาขาในตางจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกป เพื่อใหบริการของบริษัทสามารถครอบคลุมและเขาถึงลูกคาในทุก
จังหวัดของประเทศ ซึ่งสัดสวนของรายไดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตอรายไดในตางจังหวัด สําหรับป 2564 อยูที่ 23.17 
ตอ 76.83 

         ชองทางการจัดจาํหนาย 

 ในการใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือแกลูกคานั้น ลูกคาสามารถติดตอบริษัทได 4 ชองทาง คือ 

 1. ติดตอผานผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองที่เปนคูคากับบริษัท ในปจจุบันบริษัทมีคูคาที่เปนผูประกอบการเต็นท
รถยนตมือสองท่ีอยูในกรุงเทพและสาขาตางจังหวัดรวมทั้งส้ินประมาณ 1,400 ราย และบริษัทมีเจาหนาที่สินเช่ือเชาซ้ือที่
รับผิดชอบ และดูแลผูประกอบการเหลานี้ประมาณ 63 คน ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทจะใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือแกลูกคา
ผานชองทางการจําหนายนี้ประมาณรอยละ 90 

 2. ไดรับการแนะนําจากพนักงานของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด(มหาชน) ที่มีสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่ง
สามารถแนะนําลูกคาใหมาใชบริการของบริษัท  ซึ่งพนักงานขายจะไดรับคาคอมมิสชั่นหรือคานายหนา ในการแนะนําลูกคา 
โดยบริษัทไดเร่ิมใชชองทางการจัดจําหนายนี้ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2547 

 3.  ติดตอผานเขามายังบริษัทหรือตัวแทนในนามบริษัทหรือองคกร โดยปจจุบันบริษัทโดยติดตอลูกคารถยนตประเภท
แทก็ซ่ีมิเตอรผานสหกรณรถแท็กซ่ี ทั้งนี้บริษัทมิไดจายคานายหนาแกบริษัทตัวแทนแตอยางใด 

4.  ติดตอผานเขามายังบริษัทโดยตรง โดยลูกคากลุมนี้จะเปนลูกคาที่เคยใชบริการกับบริษัทมาแลวหรือเปนผูที่ไดรับ
คําแนะนําโดยการบอกตอกันมาของลูกคาเดิมของบริษัทหรือเปนลูกคาที่ไดรับขอมูลมาจากส่ือโฆษณาตางๆของบริษัทไดแก 
ส่ือส่ิงพิมพ  วิทยุ ปายโฆษณา เปนตน 

ทั้งนี้บริษัทใหบริการสินเช่ือผานชองทางที่ 2,3 และ 4 ประมาณรอยละ 10 
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           กลยุทธการแขงขัน  

 1. การขยายสาขาไปยังตางจังหวัด 
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายสาขาไปยังจังหวัดตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเพิ่มฐานลูกคาของบริษัทให

ครอบคลุมและเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากขึ้นและเพื่อเปนการกระจายความเส่ียงของบริษัทใหนอยลง ซึ่งจะทําใหลูกคา
ของบริษัทไมกระจุกตัวอยูในจุดใดจุดหนึ่งมากจนเกินไป ขณะเดียวกันยังเปนการรักษาผลตอบแทนของบริษัทไมใหลดลง  ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเชาซื้อไดสูงกวาในตลาดกรุงเทพ หรับการเปดสาขาตางจังหวัดนั้น บริษัทเลือก
เปดสาขาในจังหวัดใหญ ๆ  ที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง โดยบริษัทจะใชสาขานั้นๆ  เปนฐาน
ในการใหบริการครอบคลุมไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยรอบที่มีอาณาเขตติดตอกับสาขานั้นๆ ซึ่งทําใหบริษัทสามารถประหยัด
คาใชจายในการดําเนินการของบริษัทได  และในการเปดสาขาน้ีบริษัทมีนโยบายที่จะรับคนในพ้ืนที่นั้น ๆ เขาเปนพนักงานของ
บริษัท เพราะคนในพื้นที่จะเปนคนที่มีความชํานาญในพื้นที่  มีความคุนเคยและเขากับคนในทองถ่ินไดดี     จึงทําใหสามารถ
เขาถึงลูกคาไดดีและสามารถที่จะขยายฐานลูกคาใหกับบริษัทไดเพิ่มขึ้น 

 2. การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง 
 บริษัทจะใชกลยุทธในการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง โดยบริษัทจะจัดกิจกรรมตางๆ 

รวมกับผูประกอบการเหลานี้อยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้บริษัทมีการใหสินเช่ือ Floor Plan เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกเต็นท
รถยนต ซึ่งจะเปนการเพิ่มลูกคาและสรางรายไดใหกับบริษัท กลาวคือเม่ือบริษัทปลอยสินเชื่อ Floor Plan ใหกับเต็นทรถยนต 
ผูประกอบการเหลานี้ก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะนําไปลงทุนซื้อรถยนตมือสองมาจําหนาย และเม่ือเต็นทรถยนตเหลานี้มีลูกคา
มาซื้อรถยนตดังกลาว ก็จะสงลูกคาเหลานั้นมาทําสินเช่ือเชาซื้อกับบริษัท  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจะไดลูกคาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง และเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองไดอยางตอเนื่องเพราะผูประกอบการ
เหลานี้มีเงินทุนหมุนเวียนที่จะดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

 3. การใหบริการที่รวดเร็ว 
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะใหบริการแกลูกคาดวยความรวดเร็วและสามารถอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาไดตลอดเวลา 

โดยบริษัทจะมีเจาหนาที่สินเช่ือคอยใหบริการประจําตามเต็นทรถยนตมือสองท่ัวทั้งในกรุงเทพและสาขาในตางจังหวัด  ซึ่ง
เจาหนาที่เหลานี้จะคอยบริการและประสานงานเพื่ออนุมัติสินเช่ือเชาซื้อใหกับลูกคาดวยความรวดเร็ว แมวาบริษัทจะมีสาขาอยู

เครือขายและ 
พนักงาน  MIDA 

บริษัท 

ลูกคา ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคา 

เจาหนาที่สนิเชื่อ 63 คน 
17 สาขา(รวมสํานกังานใหญ)  

ครอบคลุม  74 จังหวัด 

เตนทรถยนตมือสอง 1,400เต็นท
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ในตางจังหวัดในทั่วภูมิภาคของประเทศ บริษัทก็สามารถที่จะใหบริการและสามารถอนุมัติสินเช่ือเชาซ้ือใหกับลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว     ทั้งนี้บริษัทใชระบบการเชื่อมโยงติดตอระหวางสาขากับสํานักงานใหญดวยระบบคอมพิวเตอรผานทาง Internet ทํา
ใหสํานักงานใหญสามารถอนุมัติสินเช่ือเชาซ้ือของลูกคาในสาขาตางๆไดรวดเร็ว 

 4. การอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการเต็นทรถยนตและลูกคา 
 บริษัทเนนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการเต็นทรถยนต โดยบริษัทจะมีเจาหนาที่สินเช่ือคอยใหบริการ

ประจําที่เต็นทรถยนตทุกวัน เพื่ออํานวยความสะดวก รวมทั้งใหคําปรึกษาท่ีดีและนาช่ือถือแกลูกคา    รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการนัดหมายกับลูกคานอกสถานที่เต็นทรถยนต     หรือนัดหมายไปทําสัญญาเชาซ้ือกับลูกคาที่บานหรือที่ทํางานของ
ลูกคา นอกจากน้ีบริษัทยังอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในการผอนชําระคางวด โดยลูกคาสามารถจายชําระคางวดผาน
ธนาคาร 6 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาติ 
ธนาคารกรุงไทยและเคารเตอรเซอรวิสไดทุกสาขาท่ัวประเทศ 

 5. การใหความสําคัญกับบุคลากรของบริษัท 
 บริษัทคํานึงถึงความสําคัญของการมีบุคลากรดานธุรกิจเชาซ้ือรถยนตมือสอง  จะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถและ

ประสบการณในการทําตลาดรถยนตมือสอง     โดยบริษัทจะสรรหาบุคคลเหลานี้มารวมงานกับบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อเปน
การเสริมสรางทีมงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบันบุคลากรของบริษัทที่เปนระดับผูจัดการระดับผูบริหารจะเปนผูที่มี
ประสบการณทางดานธุรกิจเชาซ้ือรถยนตมือสองมามากกวา 10 ปขึ้นไป    นอกจากนี้บริษัทยังมีการเพิ่มพูนความรูทางดาน
ธุรกิจเชาซ้ือใหแกพนักงานอยางสม่ําเสมอ  โดยบริษัทจะจัดใหมีการอบรมแกพนักงานและเจาหนาที่ตางๆ ของบริษัทใหมี
ความรูเพิ่มเติมและเพ่ิมทักษะในการทํางานทางดานธุรกิจเชาซ้ืออยางสม่ําเสมอ   ซึ่งบริษัทจะจัดอบรมใหกับพนักงานท่ีกรุงเทพ
หรือจัดอบรมในสาขาตางๆในแตละภูมิภาค รวมถึงการสงพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัทเชน สมาคมบริษัทเชาซ้ือ หรือ การ
เชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาเปนวิทยากรในการอบรม เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานของบริษัท 

 6.  การใชเครือขายและฐานลูกคาของ บริษัท  ไมดา แอสเซ็ท  จํากัด (มหาชน) 
 เนื่องจาก บมจ. ไมดา แอสเซ็ท ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท มีจํานวนพนักงานขายและสาขาอยูเปนจํานวนมากและ

ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถใชเครือขายของบริษัทแมคือบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด(มหาชน)ในการทํา
ธุรกิจรวมกัน    โดยการใหพนักงานขายแตละสาขาของ บริษัทแม แนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซ้ือรถยนตกับทางบริษัท ซึ่ง
พนักงานขายจะไดรับคาคอมมิสช่ันในการแนะนําลูกคา ทั้งนี้การที่บริษัทไดเครือขายสาขาและพนักงานขายของ บริษัทแม มา
เสริมในการแนะนําลูกคามาใชบริการของบริษัท   จึงทําใหบริษัทมีชองทางในการเสนอบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตไดอีกทาง
หนึ่ง 

       นโยบายราคา 

 บริษัทมีนโยบายในการเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามประเภทรุน และอายุของรถยนตใหกับลูกคา โดยบริษัท
จะตองมีกําไรและสามารถแขงขันกับคูแขงรายอื่นได บริษัทไมมีนโยบายการแขงขันดานอัตราดอกเบ้ีย โดยบริษัทพยายาม
หลีกเล่ียงการแขงขันดวยการกระจายและขยายฐานของลูกคาออกไปสูจังหวัดตางๆ ใหมากขึ้น  ซึ่งการขยายสาขาออกไปตลาด
ตางจังหวัดนี้ทําใหบริษัทสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดสูงกวาคูแขงที่มีตลาดเฉพาะในกรุงเทพ  ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย   
การวางเงินดาวนและการผอนชําระคางวดน้ัน มีปจจัยตางๆ ที่จะตองพิจารณาดังนี้ 

1. ตนทุนทางการเงินและตนทุนการดําเนินงานของบริษัท 
2. คุณสมบัติของผูกูและผูคํ้าประกันวาเปนบุคคลที่มีความเส่ียงในการติดตามหนี้หรือไม 
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3. คุณสมบัติของรถยนตที่ใชเปนหลักประกันในการเชาซ้ือ ไดแก ประเภท ย่ีหอ อายุและสภาพของรถยนตรวมถึง
สภาพคลองในการจําหนายตอของรถยนต 

  
             ภาวะการแขงขัน 
               รถยนตใหม : อุตสาหกรรมรถยนตป 2564 มีการปรับลดการจําหนายลงจากป 2563 รอยละ 4.17 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปที่ผานมา สืบเน่ืองจากภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นทั่วประเทศ สงผลกระทบและเปน
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของประชาชน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจการทองเที่ยว และบริการตางๆ ที่เก่ียวของ ทําใหผูบริโภคยังคงชะลอการตัดสินใจซ้ือ และ
รัดกุมคาใชจายอยางตอเนื่อง เพื่อรอจังหวะการใชจายที่เหมาะสม  อยางไรก็ดี ตลาดรถยนตในเดือนธันวาคมเร่ิมมีแนวโนมดีขึ้น 
เนื่องจากการผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น สงผลดีตอการประกอบธุรกิจตางๆ และประชาชน
สามารถดําเนินชีวิตไดใกลเคียงกับในสภาวะปกติ และเปนการลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่
จะทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟนตัว โดยสถานการณตลาดรถยนตจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น    
 รถยนตมือสอง : ในภาพรวมยอดขายของป 2564 ที่ผานมา ตองถือวาเปนปที่มีความผันผวนของตลาดสูง มีทั้งชวง
ขาขึ้นละขาลง สลับกันไป-มา ตลอดทั้งป   สืบเนื่องมาจากปจจัยหลักจากวิกฤตการแพรระบาดของ COVID-19 ที่ทําใหตัวเลขผู
ติดเช้ือในแตละไตรมาสมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถมือสอง แตมาในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เต็นทรถยนตมือสองกลับมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นจนรถยนตมือสองขาดตลาด เนื่องจากผูบริโภคเร่ิมมีความม่ันใจกับนโยบายการเปดประเทศและการปลดล็อก
มาตรการตางๆ  ทําใหกําลังซื้อที่ชะลอตัวมาต้ังแตกลางปมาขยายตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดทาย   แตในเดือนธันวาคม ยอดขาย
รวมจะลดลงเล็กนอยเนื่องจากขาวการแพรระบาดของสายพันธุโอมิครอน 

สําหรับยอดขายรวมรถยนตมือสองในป 2564  ขยายตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2563 มาจาก 3 ปจจัยหลัก  
  1. กําลังการผลิตรถยนตใหมผลิตไดไมเต็มที่   เนื่องจากมาตรการลดความแออัดในการทํางาน และช้ินสวนอะไหล
บางชนิดขาดแคลน  ทําใหกําลังการผลิตไมเต็ม 100% 
                2. ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทําใหลูกคาที่มีกําลังซื้อ มีทางเลือกที่ประหยัดกวาการซ้ือรถใหม ก็คือซื้อรถมือสองคัด
สภาพ 
                3. ความจําเปนในการเดินทางอยางปลอดภัย โดยหลีกเล่ียงระบบขนสงสาธารณะนั่นเอง 
  แนวโนมป 2565 คาดวารถยนตมือสองของไทยจะมียอดการจําหนายเพิ่มขึ้นเนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคเร่ิมพลิก
ฟนกลับมาท้ังรถยนตนั่งและรถบรรทุก  ตลาดรถมือสองมียอดขายที่ดีกวาตลาดรถยนตใหม เม่ือเผชิญกับการแพรระบาดของโค
วิด-19 ตลาดรถยนตใหมประสบกับปญหาหลากหลายดาน ทั้งอุปสรรคในการผลิต รวมไปถึงกําลังซ้ือที่ลดลง รถมือสอง
กลายเปนทางเลือกที่นาสนใจสําหรับผูที่ตองการลดความเส่ียงในการติดเช้ือจากการเดินทางดวยการขนสงสาธารณะ และผูที่
ตองการซื้อรถเปนของตนเองในราคาที่ตํ่ากวารถยนตใหมปายแดง   
ภาพรวมการจําหนายรถยนตในป 2564 

สําหรับยอดขายรวมรถยนตใหมในประเทศไทยป 2564  ที่ผานมา อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไดรับผลกระทบ
อยางมากจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหยอดจําหนายลดลงรอยละ 4.17  โดยมียอดขายอยูที่ 759,119 
คัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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สถิติการขายรถยนตในประเทศ ป 2564 

สถิติการขายรถยนตในประเทศ  
ป 2564 

(คัน)              
ป 2563 

(คัน) 
เปล่ียนแปลง     รอยละ 

(+/-) 

- ปริมาณการขายรวม 759,119 792,146  -4.17 
- รถยนตนั่ง 251,800 274,789  -8.37 
- รถเพื่อการพาณิชย 507,319 517,357  -1.94 
- รถกระบะ 1 ตัน ( รวมรถกระบะดัดแปลง ) 393,476 409,463  -3.90 
-รถกระบะ 1 ตัน ( ไมรวมรถกระบะดัดแปลง ) 341,452 364,887  -6.42 

 
แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2565 สถานการณโควิด-19 จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยาน

ยนตไทย  อยางไรก็ดีอุตสาหกรรมยานยนตไทยจะเร่ิมกลับคืนสูสภาวะปกติอยางคอยเปนคอยไปพรอมๆ กับการฟนตัวของภาค
เศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมด รวมถึงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ ที่จะสงผลตอทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ 
ความเคล่ือนไหวตางๆ ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต เชน การออกผลิตภัณฑใหม กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมสงเสริม
การขาย จะมีบทบาทสําคัญตอการกระตุนยอดขายรถยนต  จึงคาดวายอดขายรถยนตในป 2565 จะอยูที่ 860,000 คัน หรือ
เพิ่มขึ้น 13.3% เม่ือเทียบกับป 2564  

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยอดขายรถยนตในประเทศ 

 
 

ประมาณการยอดขาย 
ป 2565 (คัน) 

เปล่ียนแปลงรอยละ (+/-) 

- ปริมาณการขายรวม 860,000 +13.3 
- รถยนตนั่ง 290,000 +16.2 

- รถเพื่อการพาณิชย 560,000 +11.9 
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ตารางผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของผูประกอบการอ่ืน  
                                     (หนวย:ลานบาท) 

ป 2564 
 

ML ECL THANI 

รายไดจากการเชาซ้ือรถยนต 388 514 3,385 
รายไดอื่น 89 155 417 
กําไรสุทธิ 103 194 1,709 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือกอนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2,474 4,523 48,842 
สินทรัพยรวม 4,102 4,849 49,223 
หนี้สินรวม 2,073 3,017 37,657 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 532 1,109 5,663 
สวนของผูถือหุน 2,029 1,832 11,566 

1. เปนงบการเงินในป 2564 
2. รายไดที่นํามาแสดง ใชตัวเลขตามที่ปรากฏในหนางบการเงินของแตละบริษัท 

 

บริษัทมิไดใชนโยบายดานราคาหรือการลดอัตราดอกเบี้ยในการแขงขันกับกับคูแขงทางออม แตมุงเนนที่จะใชกลยุทธ
การตลาดในดานการเขาถึงฐานลูกคาโดยเฉพาะลูกคาตางจังหวัด การสรางเครือขายและสรางความสัมพันธที่ ดีกับ
ผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง   และส่ิงสําคัญที่สุดการใหความยืดหยุนขององคกรที่สามารถใหบริการท่ีรวดเร็วและครบ
วงจรแกลูกคา 

1.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

    แหลงที่มาของเงินทนุ 
 บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ต้ังแตป 2562 -  2564 ประกอบดวย 
         

ประเภทเงินทนุ 
2562 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

     เงินกูยืมระยะส้ัน 

      เงินกูยืมระยาว 

      หุนกู 

39.88   

30.81 

1,618.54

1.12 

 0.86 

45.14 

340.00   

553.16 

1,142.65

8.46 

13.77 

28.45 

340.00   

436.90 

1,166.45 

8.56 

11.00 

29.36 

      สวนของผูถือหุน 1,896.00 52.88 1,980.95 49.32 2,029.02 51.08 
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บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุน ในป 2564 มาจากสวนของผูถือหุนจํานวน 2,029.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.08 เงิน
กูยืมระยะส้ันจํานวน 340.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.56 โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 436.90 
ลานบาทคิดเปนรอยละ 11.00 ซึ่งไดมีการคํ้าประกัน โดยการจดทะเบียนจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัท
ใหม และการโอนสิทธิลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือบางสวน เพื่อคํ้าประกันวงเงินกูระยะยาว และมาจากการออกหุนกูจํานวน 
1,166.45 ลานบาทคิดเปนรอยละ 29.36  ในป 2563 มาจากสวนของผูถือหุนจํานวน 1,980.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.32 
เงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 340.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.46 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 553.16 ลานบาทคิดเปนรอยละ 
13.77 และมาจากการออกหุนกูจํานวน 1,142.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.45  โดยในป  2564 มีการออกหุนกูเพื่อทดแทน
วงเงินกูเดิมบางสวน และชําระคืนบางสวน โดยหุนกูที่เสนอขายเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และมี
ผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลทั่วไปและสถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินที่ไดจากการออก
หุนกูคร้ังนี้ไปใชในการชําระหน้ีเดิม ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการท่ัวไป ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการลดทุน ควบรวม
กิจการ จายเงินปนผลและในการกอภาระหนี้สินของบริษัท 

 
 การใหกูยืมเงิน 

 การใหกูยืมประเภทสินเช่ือเชาซ้ือแกลูกคา บริษัทจะใหความสําคัญตอการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลูกคาเปนหลัก ดังนั้นในการพิจารณาการใหสินเช่ือ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเนนคุณภาพของลูกคาเปนสําคัญ โดยจะพิจารณา
จากอาชีพของผูกู ที่มาและความม่ันคงของรายได ตรวจสอบดูประวัติของลูกคาและผูคํ้าประกันอยางละเอียด โดยในแตละ
ขั้นตอนจะมีเจาหนาที่คอยกํากับดูแลและติดตามดวยความระมัดระวัง 
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การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ  
1. ข้ันตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูคารถยนตเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
 
2. ข้ันตอนการพิจารณาสินเช่ือเชาซ้ือเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือ 
 
 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติการทางดานพิธีการสัญญาและการชําระเงิน 
 
 
5. ข้ันตอนการควบคุมสินเช่ือเชาซ้ือ 
 
 
 
 
6. ข้ันตอนการยึดรถ 
 
 
7. การประมูลรถที่ยึดได 
 
 
 

ประมูลทรัพยสิน 

ผูท่ีชนะการประมูล 

โอนกรรมสิทธิ์

ลูกคาผิดนัดชําระ 

สวนควบคุมและบริหารสินเชื่อ 

ทีมยึดรถ 

หากไมสามารถยึดรถคืนไดบริษัทจะดําเนินการสงฟองรองตอศาลเพื่อใหลูกคาคืนรถ 
หรือชําระหน้ีที่คางพรอมเบี้ยปรับจนครบ 

คาง 1-3 งวด 

คางเกิน 3 งวดติดตอกัน

ลูกคาและรถยนตเบ้ืองตน 

สวนการเงิน สวนบัญชี 

กรุงเทพฯ : สวนควบคุมและบริหารสินเชื่อ 

ตางจังหวัด : บริหารหนี้สาขา 

จัดทําหนังสือสัญญาและจัดใหมีการ 
ประกันภัยรถยนต

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ 

เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

เจาหนาท่ีบริษัทตรวจสอบขอมูล 
อยางละเอียดอีกคร้ัง 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

สวนพิธีการสัญญา

ผูคารถยนตท่ีผานการอนุมัติ องคกรและบริษัทตางๆ แนะนํา โดย พนักงาน 
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 

บุคคลท่ีติดตอโดยตรง 

รวบรวมเอกสารและวิเคราะหขอมูล 

มีความประสงคทําเชาซ้ือ 

อนุมัติ 

ปฏิเสธ 

- ชําระคาคอมมิสชั่น 
- ชําระคารถยนตใหเต็นท 

เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

สํารวจจํานวนผูประกอบการเต็นท
รถยนตมือสองในพื้นท่ี 

ตรวจสอบคุณภาพและทําประวัติ
ผูประกอบการ 

ปฏิเสธ 
ผูจัดการสาขา 

ผูจัดการฝายสินเชื่อ 
ภูมิภาค 1 และ 2 

เจาหนาท่ีสินเชื่อ 

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ เสนออนุมัติ 

เสนออนุมัติ
เสนออนุมัติ 
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1) ขั้นตอนการขออนุมัติแตงตั้งผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง 

 บริษัทจะมีขั้นตอนการพิจารณาเพื่อขอเปดตลาดในการที่จะแตงต้ังผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเพื่อเปนคูคากับ
บริษัท โดยในการปฏิบัติงานจะตองดําเนินการดังนี้ 

1. เจาหนาที่สินเช่ือของบริษัทที่อยูตามสาขาตางๆ จะตองทําการสํารวจวาในแตละพื้นที่หรือแตละสาขามีจํานวน
ผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองท้ังหมดจํานวนก่ีเต็นท   และเต็นทใดบางที่จะเปนคูคากับบริษัท โดยเจาหนาที่
สินเช่ือนั้นจะเปนผูคัดเลือกและพรอมทั้งขออนุมัติโดยจะตองกรอกรายละเอียดขอมูลของลูกคานั้นๆ พรอมทั้งทํา
ประวัติและรายละเอียดของผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองแตละเต็นท เชน ชื่อเต็นท ใครเปนเจาของเต็นท 
ในเต็นทนั้นมีรถยนตขายเปนจํานวนเทาใด รวมถึงเอกสารประกอบ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  พรอมทั้งใบอนุญาตประกอบการคาของเกาจากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และรูปถายของเต็นทรถยนตนั้นๆ 

2. เจาหนาที่สินเช่ือจะทําคําขอเปดตลาดเพื่อแตงต้ังผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเปนคูคากับบริษัท โดยจะขอ
อนุมัติผานผูจัดการสาขา และผูจัดการสาขาจะทําเร่ืองขออนุมัติมายังสํานักงานใหญ 

3. หลังจากสํานักงานใหญพิจารณาแลว จะทําการอนุมัติพรอมกําหนดเง่ือนไขที่ตกลงกับคูคานั้น พรอมกับทํา
หนังสือแตงต้ังผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเพ่ือเปนคูคากับบริษัท ทั้งนี้บริษัทมิไดผูกมัดกับคูคาจะตองเปน
คูคากับบริษัทเพียงแหงเดียว 

4. เม่ือสํานักงานใหญอนุมัติใหผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองเปนคูคากับบริษัทแลว ผูจัดการสาขาจะวางแผน
ทางดานการตลาดโดยจะจัดแบงความสําคัญของเต็นทแตละเต็นทวาควรจะใหน้ําหนักของการใหบริการแกเต็นท
ไหน จากนั้นจะจัดแบงเจาหนาที่สินเช่ือของบริษัทเพื่อที่จะดูแลและรับผิดชอบเต็นทรถยนตเหลานั้น เจาหนาที่
สินเช่ือจะทําการออกเย่ียมลูกคาและจัดทําขอมูลประกอบวาเต็นทรถยนตคูคาที่ตนรับผิดชอบนั้นมีรถยนตมา
เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

2) ขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือเชาซื้อเบ้ืองตน 

 เม่ือเจาหนาที่สินเช่ือไดรับการติดตอจากผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองหรือลูกคา เจาหนาที่สินเช่ือจะสอบถาม
ขอมูลจากผูประกอบการเต็นทรถยนตเก่ียวกับรถยนตที่ลูกคาตองการและขอมูลของลูกคา โดยในขั้นตอนนี้เจาหนาที่สินเช่ือจะ
ดําเนินการดังนี้ 

 1. ดานขอมูลเก่ียวกับลูกคา เจาหนาที่สินเช่ือจะนัดเวลากับลูกคาเพื่อจะไดสัมภาษณลูกคาและเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
และเอกสารตางๆ ของลูกคาและผูคํ้าประกัน โดยลูกคาจะตองกรอกรายละเอียดของขอมูลลงในใบคําเสนอขอเชาซ้ือรถยนต ซึ่ง
ขอมูลดังกลาว  ไดแก ขอมูลสวนตัว ประวัติการทํางาน ภาระหนี้สิน ที่อยูตามทะเบียนบาน สถานภาพทางการเงิน ความสัมพันธ
กับผูคํ้าประกัน วัตถุประสงคการใชรถ และการชําระคาเชาซ้ือ พรอมทั้งขอหนังสือรับรองเงินเดือน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูคํ้าประกัน ซึ่งเจาหนาที่สินเช่ือจะตองดูตนฉบับพรอมทั้งจะตองลงนามรับรองวา
ไดเห็นตนฉบับจริง  

 อยางไรก็ตาม เม่ือเจาหนาที่สินเช่ือไดรับขอมูลเก่ียวกับลูกคาแลว เจาหนาที่ของบริษัทจะตองทําการตรวจสอบขอมูล
จากฐานขอมูลของบริษัทวาลูกคารายน้ันเปนลูกคาที่มีรายช่ือในบัญชีดําของบริษัทหรือไม  บริษัทยังมีการตรวจสอบขอมูล
เพิ่มเติมจากแหลงขอมูลภายนอก เชนธนาคารพาณิชย บริษัทเชาซ้ือรถยนตอื่นๆ และสมาคมเชาซ้ือ เพื่อตรวจสอบลูกคาที่อยูใน
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ขายตองสงสัย พรอมกันนี้บริษัทก็จะสงเจาหนาที่ตรวจสอบเครดิตของบริษัทออกไปตรวจสอบท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีประกอบ
อาชีพของลูกคาและผูคํ้าประกัน     พรอมทั้งสอบถามขอมูลจากญาติพี่นองหรือเพื่อนบานของลูกคา      พรอมกับถายรูปที่อยู
อาศัยหรือสถานท่ีประกอบอาชีพของลูกคาและผูคํ้าประกันดวย      โดยเจาหนาที่จะจัดทํารายงานตรวจสอบ พรอมทั้งเขียน
แผนที่ที่อยูอาศัยหรือสถานท่ีประกอบอาชีพของลูกคาและผูคํ้าประกันอยางละเอียด และนําสงใหกับเจาหนาที่สินเช่ือเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

 หลังจากไดรับขอมูลดังกลาวแลว เจาหนาที่สินเช่ือก็จะทําการวิเคราะหสินเช่ือตามหลักเกณฑ Credit Scoring Model 
ของบริษัทวาคะแนนการ Rating ของลูกคารายนั้นผานเกณฑที่บริษัทกําหนดหรือไม    ถาผานตามเกณฑที่บริษัทกําหนดไวก็ถือ
วาเปนการไดรับอนุมัติเบื้องตน และเจาหนาที่จะดําเนินการเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนตอไป 

 2. ดานขอมูลเก่ียวกับรถยนต  เจาหนาที่สินเช่ือของบริษัทจะตองตรวจสอบดูจากเอกสารทะเบียนรถยนตวาทะเบียน
รถยนตตรงกับทะเบียนในตัวถังรถหรือไม พรอมทั้งตรวจสภาพรถยนตที่จะนํามาขอสินเช่ือเชาซ้ือแลวจะออกเปนรายงานการ
ตรวจสอบรถยนตที่จะขอเชาซ้ือ  พรอมทั้งถายรูปรถยนตดังกลาวไวดวย ในขณะเดียวกันจะลอกเลขเคร่ืองยนตจากตัวถังรถยนต
ไวดวย เพื่อประกอบเปนหลักฐานในการขออนุมัติสินเช่ือเชาซ้ือตอไป  

 เม่ือเจาหนาที่สินเช่ือตรวจสอบสภาพรถยนตและออกรายงานการตรวจสอบรถยนตเรียบรอยแลว เจาหนาที่สินเช่ือจะ
ประเมินราคารถยนตดังกลาวโดยเปรียบเทียบกับราคากลางที่บริษัทจัดทําไว และจะกําหนดยอดการจัดสินเช่ือใหกับลูกคา 

3) ขั้นตอนการอนุมัติสินเช่ือ 

 เจาหนาที่สินเช่ือจะทําการขออนุมัติสินเช่ือ โดยจะทําขอมูลทั้งหมดเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติสินเช่ือ ซึ่งวงเงินสินเช่ือ
และผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเช่ือเชาซ้ือ มีดังตอไปนี้ 

 

วงเงินสินเช่ือ (บาท) ผูมีอํานาจอนุมตัิ 

ไมเกิน 1.0 แสนบาท ผูจัดการสํานักงานเขต 

ไมเกิน 2.0 แสนบาท ผูจัดการฝายทานใดทานหนึ่งลงนามอนุมัติ 

ไมเกิน 3.0 แสนบาท ผูจัดการฝายจํานวน  2 ทานลงนามอนุมัติรวมกัน 

ไมเกิน 5.0 ลานบาท กรรมการผูจัดการ 

เกิน 5.0 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทฯ 

4) ขั้นตอนการปฏิบัติการทางดานพิธีการสัญญาและการชําระเงิน 

 เม่ือบริษัทไดอนุมัติสินเช่ือเชาซ้ือใหกับลูกคาแลว สวนของพิธีการสัญญาจะจัดทําหนังสือสัญญาเชาซ้ือรถยนตใหกับ
ลูกคาและผูคํ้าประกันลงรายมือช่ือผูกพันตามสัญญา และบริษัทจะจัดใหมีการประกันภัยรถยนตโดยใหมีการคุมครองทันทีที่มี
การสงมอบรถยนตใหกับลูกคา ซึ่งการประกันภัยดังกลาวบริษัทจะเปนผูรับประโยชน นอกจากนี้แผนกบัญชีลูกหนี้จะดูแลลูกคา
ในการรับชําระคางวดตามอายุสัญญาเชาซ้ือ ซึ่งลูกคาสามารถผอนชําระคางวดผานธนาคารพาณิชย 6 ธนาคาร คือ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงไทย และเคารเตอรเซอรวิสไดทุก
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สาขาท่ัวประเทศ หรืออาจจะชําระท่ีสาขาของบริษัทก็ได หรืออาจจะใหพนักงานไปเก็บคางวดจากลูกคาโดยตรง หรืออาจจะ
ชําระโดยจายเช็คลงวันที่ลวงหนา 
 

5) ขั้นตอนการควบคุมสินเช่ือเชาซื้อ 

 เม่ือลูกคาทําสัญญาเชาซ้ือกับบริษัทไปแลว และลูกคาผิดสัญญาคางชําระคางวด บริษัทจะใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
และเรงรัดดําเนินการติดตามลูกคาที่คางชําระดังนี้ 

1. กรณีลูกคาไมสามารถชําระคางวด 1 เดือน เจาหนาที่ของบริษัทจะออกจดหมายเตือนฉบับที่ 1 โดยสงเปน
ไปรษณียบัตรไปใหกับลูกคา และบริษัทจะเร่ิมคิดเบี้ยปรับทันทีเม่ือผิดนัดชําระงวดที่ 1 ในอัตราดอกเบี้ย MRR 
บวกรอยละ 10 ตอป และดอกเบี้ยคาเบี้ยปรับจะไมเกินรอยละ 15 ตอป ในทางปฏิบัตินั้นเจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน
เช่ือจะโทรศัพทติดตามลูกคาภายในระยะเวลา 2-3 วันหลังเกินกําหนดชําระคางวด ซึ่งเปนวิธีที่คอนขางจะไดผล
มากกวา 

2. กรณีลูกคาไมสามารถชําระคางวด 2 เดือน เจาหนาที่ของบริษัทจะออกจดหมายเตือนฉบับที่ 2 พรอมทั้งแจงให
ทราบเพื่อหาแนวทางแกไข 

3. กรณีลูกคาไมสามารถชําระคางวด 3 งวดติดตอกัน เจาหนาที่ของบริษัทจะออกจดหมายยกเลิกสัญญา พรอมทั้ง
ติดตามทวงถามลูกคา และออกรายงานผลการติดตามลูกคา 

 อยางไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้น บริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการติดตามและเรงรัดดําเนินการตามลูกคาที่
คางชําระ  ตามสถานะของลูกหนี้  

6) ขั้นตอนการยึดรถ 

 เม่ือลูกคามีคางวดคางชําระ 3 งวดติดตอกันขึ้นไป บริษัทจะออกหนังสือขอยกเลิกสัญญาเชาซ้ือและเจาหนาที่ของ
บริษัทจะทําการติดตามความเคล่ือนไหวของลูกคา เพื่อที่จะไดทราบขอมูลปจจุบันของลูกคาใหมากที่สุด เชน สถานท่ีพัก 
สถานที่จอดรถ และผูใชรถเปนตน นอกจากนี้จะตองตรวจสอบสมุดคูมือจดทะเบียนเพื่อตรวจสอบรายละเอียด เชน ภาษีรถยนต
ไดขาดการตออายุหรือไม และตองตรวจสอบกรมธรรมประกันภัยวามีการเคลมกับบริษัทประกันภัยหรือไม เพื่อจะไดดําเนินการ
แจงอายัดการเคลมกับบริษัทประกันภัย หลังจากนั้นเจาหนาที่จะดําเนินการเพื่อขออนุมัติยึดรถยนตตอไป 

 หลังจากที่บริษัทอนุมัติใหยึดรถแลว ทีมยึดรถของบริษัทจะดําเนินการติดตามเพื่อยึดรถ ซึ่งทีมยึดรถของบริษัท จะมี
เวลาในการดําเนินการติดตามและยึดรถยนตกลับมาคืนบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือน  ถาพนระยะเวลา 1 เดือนแลวทีมยึดรถ
ของบริษัทยังไมสามารถยึดรถยนตกลับมาได บริษัทจะใชทีมยึดรถจากภายนอกบริษัทเปนผูติดตามรถยนตจนถึงที่สุด ระหวางที่
ทีมยึดรถจากภายนอกบริษัทดําเนินการยึดรถไปแลว 1 เดือนและยังยึดรถไมได บริษัทจะดําเนินการสงเร่ืองฟองรองตอศาลเพ่ือ
บังคับใหลูกคาคืนรถหรือใหชําระหนี้ที่คางพรอมเบี้ยปรับจนครบถวน 

7) การประมูลรถยนตที่ยึดได 

 เม่ือบริษัทมีการยึดรถยนตมาแลว บริษัทจะแจงใหลูกคามาปดบัญชีภายในเวลาที่กําหนด ถาลูกคาไมติดตอกลับมา
ตามเวลาท่ีกําหนดไว บริษัทจะนํารถยนตดังกลาวไปประมูลขายตอไป  
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สําหรับสัญญาเชาซ้ือที่ทําขึ้นต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2543 ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคนั้น มีขอกําหนดใหบริษัทหรือผูประกอบการใหเชาซ้ือรถยนตทุกราย หากนํารถออกประมูลขายไดราคาเกินกวา
จํานวนหน้ีคงคางตามสัญญา จะตองคืนเงินสวนเกินใหกับผูเชาซ้ือ ในทางกลับกันหากมีสวนขาดทุน ผูเชาซ้ือก็ตองชําระคืนเปน
คาเสียหายใหกับผูใหเชาซ้ือ 

- กรณียึดรถเขาบริษัทและจําหนายแลวเกิดผลขาดทุน สวนกฎหมายของบริษัทจะสงเร่ืองไปยังสํานักงาน
กฎหมายเพื่อดําเนินการฟองรองสวนที่ขาดทุนตอไป 

- กรณียึดรถเขาบริษัทและจําหนายแลวเกิดผลกําไร บริษัทจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินการกอน 
จากนั้นสวนกฎหมายของบริษัทจะนําสงเงินสวนที่เหลือที่เกินจากบัญชีของลูกหนี้ที่คางอยูคืนใหกับลูกคา 

- กรณีที่ไมสามารถติดตามยึดรถเขาบริษัทได ฝายกฎหมายจะดําเนินการสงเร่ืองไปยังสํานักงานกฎหมาย
เพื่อดําเนินคดีกับลูกหนี้และผูคํ้าประกัน 

ในป 2564 บริษัทมีขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 35.27 ลานบาท (จากรถยนตจํานวน 1,136 คัน) และ
ในป 2563 บริษัทมีขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 64.19 ลานบาท (จากรถยนตจํานวน 1,572 คัน)  ทั้งนี้จะเห็น
วาในป 2564  บริษัทมีผลขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยรอการขายลดลงจากปกอนหนา เนื่องจากปจจุบันรถยนตมือสอง
ลูกคามีตองการในตลาดลดเพิ่มขี้น 

การใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

 - ไมมี - 
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1.2.5  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
 1.2.5.1 ลูกหนี้การคา 

บริษัทมีสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ คือ ลูกหนี้การคา โดยยอดลูกหนี้การคาหลังหักดอกเบี้ยเชาซ้ือรอตัด
บัญชี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังนี้  

 2562 2563 2564 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
ลูกหนี้เชาซื้อ       
- รถยนตนั่งสวนบุคคล 305.75 329.86  346.45
-  รถกระบะ 2,537.52 2,314.27  2,128.03

รวม 2,843.27 100.00 2,644.13 100.00 2,474.48 100.00 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (117.14) (4.12) (87.52) (3.13) (46.92) (1.90)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิ 2,726.13 95.88 2,556.61 96.69 2,427.56 98.10
       
จํานวนงวดที่ใหสินเช่ือ       
-  นอยกวา 12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
-  12 - 18 เดือน 3.39 0.12 5.76 0.22 1.02 0.04
-  19 - 24 เดือน 49.76 1.75 39.56 1.50 25.73 1.04
-   25 - 30 เดือน 15.64 0.55 26.88 1.02 25.51 1.03
-  31 - 36 เดือน 326.33 11.48 310.03 11.72 297.70 12.03
-  37 - 42 เดือน 21.55 0.76 32.54 1.23 29.61 1.20
-  43 - 48 เดือน 938.14 32.99 877.13 33.17 811.74 32.80
-  49 - 60 เดือน 1,440.49 50.66 1,313.43 49.67 1,248.09 50.44
-  มากกวา  60 เดือน 47.97 1.69 38.80 1.47 34.98 1.42

รวม 2,843.27 100.00 2,644.13 100.00 2,474.48 100.00 

 

นโยบายการรับรูรายได 
บริษัทบันทึกรายไดจากดอกผลเชาซ้ือตามงวดที่ถึงกําหนดชําระสําหรับสัญญาเชาซ้ือที่ทํากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 

บริษัทฯ เลือกรับรูรายไดโดยวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข(Sum of the digits)จนสัญญานั้นส้ินสุดลง และสัญญาเชาซ้ือที่มีวันเร่ิมตน
ของสัญญาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป บริษัทฯรับรูรายไดทางการเงนิจากสัญญาเชาในแตละงวดซ่ึงไดสุทธิกับ
ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง โดยทั้ง 2 วิธีจะรับรูรายไดโดยรับรูในงวดท่ีถึงกําหนดชําระคางวดไมวาจะ
เก็บคางวดไดหรือไม และจะหยุดรับรูรายไดเม่ือลูกหนี้คางชําระเกิน 4 เดือน นับจากวันที่ครบกําหนดชําระ สวนรายไดอื่นและ
คาใชจาย บันทึกตามเกณฑคงคาง 
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  นโยบายการหยุดรับรูรายไดที่ทางบริษัทใชนั้นไมตรงกับแนวทางของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยซึ่งปจจุบันคือ สภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศในเดือนเมษายน 2547 โดยแนวทางดังกลาวแนะนําใหธุรกิจสินเช่ือเพื่อ
การอุปโภคบริโภค Consumer Finance ควรหยุดรับรูรายไดดอกผลคงคางจากลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวา 3 งวด แตในทาง
ปฏิบัตินั้นบริษัทจัดอยูในธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตซึ่งมีทะเบียนรถเปนหลักประกัน ซึ่งมูลคาของสินเช่ือที่บริษัทใหกับลูกคานั้น
มีมูลคานอยกวาหลักประกัน (ลูกคาจะตองชําระเงินดาวนประมาณ 20-30% ของราคารถ) และมูลคาของดอกผลเชาซ้ือที่จะ
ทยอยรับรูหรือรอตัดบัญชี อีกทั้งสัญญาสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตยังอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
โดยบริษัทจะสามารถยกเลิกสัญญาเชาซ้ือไดเม่ือลูกคามีหนี้คางชําระเกิน 3 งวดติดตอกันและทําเร่ืองติดตามเพื่อยึดรถตอไป    

นโยบายการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
บริษัทต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยใชรายงานอายุลูกหนี้เปนเกณฑโดยคํานวณจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือหักดวย

ดอกผลเชาซ้ือที่ยังไมถือเปนรายได   ทั้งนี้การต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของทางบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งกําหนดหลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการ
ดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยคาเผ่ือขาดทุนจากการดอยคา
สําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ นําการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซ้ือทั้งหมด โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอบงชี้หรือเกิดเหตุการณดานเครดิตกอน และใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปน
เกณฑเพื่อนํามาคํานวณหาอัตราการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 ในป 2564 บริษัทจะกําหนดอัตราการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนรอยละของลูกหนี้เชาซ้ือหลังหักดอกผลเชาซ้ือรอ
การตัดบัญชีแลวดังนี้ 
 

สภาพบัญชีลูกหนี้ อัตราการตั้งสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (%)
ลูกหนี้ปกติ 
ลูกหนี้คางชําระ 1- 3 งวด 
ลูกหนี้คางชําระ 4 งวด 
ลูกหนี้คางชําระ 5 - 6 งวด 
ลูกหนี้คางชําระ 7 - 8 งวด 
ลูกหนี้คางชําระ 9 งวด 
ลูกหนี้คางชําระเกิน 9 งวด 
ลูกหนี้ที่ฟองรองดําเนินคดี 

0.33 
1.35-2.29 

9.38 
22.36-36.26 
52.20-68.65 

83.87 
100 
100 

 

  นโยบายการตัดหนี้สูญ 
บริษัทมีนโยบายการตัดหนี้สูญโดยการพิจารณาจากมูลหนี้ที่ลูกหนี้คางชําระดังนี้ 
1. มูลหนี้ไมเกิน 100,000 บาท ทางบริษัทไดดําเนินการติดตามทวงถามตามสมควรแกกรณีอยางชัดเจนแลวแตไมได

รับชําระหน้ีหากฟองรองจะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับ บริษัทจะสงเร่ืองใหกรรมการหรือกรรมการผูจัดการอนุมัติ
ลูกหนี้รายนั้นใหเปนหนี้สูญ 

2. มูลหนี้ไมเกิน 500,000 บาท จะสามารถตัดเปนหนี้สูญไดก็ตอเม่ือบริษัท ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  2.1 ติดตามทวงถามตามสมควรแกกรณีอยางชัดเจนแลวแตไมไดรับชําระหนี้ 
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  2.2 และดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงและศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองนั้นแลว 
  2.3 หรือดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือย่ืนคําขอรับชําระหน้ีในกรณีที่เจาหนี้รายอื่นฟอง

ลมละลาย 
เม่ือไดดําเนินการติดตามหนี้อยางชัดแจงตามขั้นตอนดังกลาวขางตนแลว บริษัทจะสงเร่ืองใหกรรมการหรือผูเปน

หุนสวนผูจัดการอนุมัติลูกหนี้รายนั้นเปนหนี้สูญไดหลังจากศาลมีคําส่ังรับคําฟองนั้นแลว 
3. มูลหนี้มากกวา 500,000 บาท จะสามารถตัดเปนหนี้สูญไดก็ตอเม่ือบริษัท ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.1  ติดตามทวงถามตามสมควรแกกรณีอยางชัดเจนแลวแตไมไดรับชําระหนี้ 
3.2  และดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงและศาลไดมีคําส่ังรับคําฟองนั้นแลว 
3.3  หรือดําเนินการฟองลูกหน้ีในคดีลมละลายหรือย่ืนคําขอรับชําระหนี้ในกรณีที่ เจาหนี้รายอื่นฟอง  
ลมละลาย 
3.4  ไดรับคําพิพากษา 

เม่ือไดดําเนินการติดตามหนี้อยางชัดแจงตามขั้นตอนดังกลาวขางตนแลว บริษัทจะสงเร่ืองใหกรรมการหรือผูเปน
หุนสวนผูจัดการอนุมัติลูกหนี้รายนั้นเปนหนี้สูญไดหลังจากไดรับคําพิพากษาจากศาล 
 
 1.2.5.2 สินทรัพยรอการขาย (รถที่ยึดมา) 

สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยที่บริษัทยึดคืนจากผูเชาซ้ือ โดยการบันทึกบัญชีนี้บริษัทแสดงตามราคาบัญชีหรือ
ตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

ตารางแสดงจํานวนรถยึดเปรียบเทียบกับจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด 

 
 
ป 

 
จํานวนรถยึด 

(คัน) 

 
มูลคาทรัพยสิน* 

(ลานบาท) 

จํานวนลูกหนี้
ทั้งหมด  

(จํานวนสัญญา/ คัน) 

 
รอยละ 

2562 1,585 242.26 27,095 5.85 
2563 1,432 210.35 25,641 5.58 
2564 1,060 146.10 23,208 4.57 

 
หมายเหตุ : *มูลคาทรัพยสิน = มูลคายอดหนี้คงเหลือ – ดอกผลเชาซ้ือที่ยังไมถือเปนรายได 

             นโยบายการต้ังมูลคารถยึดเพ่ือรอการขาย 
บริษัทมีนโยบายต้ังมูลคารถยึดเพื่อรอการขายโดยใชราคาที่ประเมินจากอนุกรรมการบริหารหนี้ของบริษัท ซึ่งมีการจัด

ประมูลรถยนตในป 2564 จํานวน 10  คร้ัง  โดยจะมีการจัดประมูลที่จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ราคาประเมินจะขึ้นอยูกับสภาพ
ของรถ และภาวะการณการซื้อขายของประเภท อายุ และย่ีหอของรถ หลังจากบริษัทยึดรถจากลูกคา บริษัทจะใชเวลาไมเกิน 2 
เดือน ในการนํารถไปประมูลขาย  
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ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่ยึดคืนและจําหนายไป 
 

 
 

ป 2562 

ทรัพยสินที่ยึดคืน
และจําหนายไป 

(คัน) 

เฉล่ียอายุรถ 
(ป) 

มูลคาทรัพยสิน* 
(มูลคายึดคืน) 

(ลานบาท) 

มูลคา
ทรัพยสินที่
จําหนายไป 
(ลานบาท) 

กําไร (ขาดทุน) 
จากการจําหนาย

ทรัพยสิน 
(ลานบาท) 

สินทรัพยที่ยึดได 
- รถยนตนั่งสวนบุคคล 
- รถกระบะ 

 
75 

1,421 

 
10 - 20 
10– 20 

 
15.06 

204.73 

 
10.28 

131.56 

 
(4.77) 

(73.17) 
รวม 1,496 10 - 20 219.79 141.84 (77.94) 

 
 

 
 

ป 2563 

ทรัพยสินที่ยึดคืน
และจําหนายไป 

(คัน) 

เฉล่ียอายุรถ 
(ป) 

มูลคาทรัพยสิน* 
(มูลคายึดคืน) 

(ลานบาท) 

มูลคา
ทรัพยสินที่
จําหนายไป 
(ลานบาท) 

กําไร (ขาดทุน) 
จากการจําหนาย

ทรัพยสิน 
(ลานบาท) 

สินทรัพยที่ยึดได 
- รถยนตนั่งสวนบุคคล 
- รถกระบะ 

 
43 

1,529 

 
10 - 20 
10– 20 

 
14.79 

217.14 

 
8.58 

159.16 

 
(6.20) 

(57.99) 
รวม 1,615 10 - 20 231.93 167.74 (64.19) 

 
 

 
 

ป 2564 

ทรัพยสินที่ยึดคืน
และจําหนายไป 

(คัน) 

เฉล่ียอายุรถ 
(ป) 

มูลคาทรัพยสิน* 
(มูลคายึดคืน) 

(ลานบาท) 

มูลคา
ทรัพยสินที่
จําหนายไป 
(ลานบาท) 

กําไร (ขาดทุน) 
จากการจําหนาย

ทรัพยสิน 
(ลานบาท) 

สินทรัพยที่ยึดได 
- รถยนตนั่งสวนบุคคล 
- รถกระบะ 

 
35 

1,103 

 
10 - 20 
10– 20 

 
10.30 

152.04 

 
8.90 

118.17 

 
(33.88) 
(1.39) 

รวม 1,138 10 - 20 162.34 127.07 (35.27) 
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 1.2.5.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
                                                                                              (หนวย:บาท) 

 มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ป 2563

มูลคาตามบัญชีสุทธิ  

ป 2564 
ที่ดิน 76,335,477 115,601,078
อาคาร 7,482,889 22,827,693
สวนปรับปรุงอาคาร 209,122 124,638
ยานพาหนะ (กรรมสิทธิ์เปนของบริษัท-ปลอดภาระ) 11,938,422 10,196,301 
เคร่ืองตกแตง,ระบบปรับอากาศ 627,698 597,491 
เคร่ืองใชและระบบคอมพิวเตอร 998,123 820,950 
รวม 97,591,731 150,168,151 

 
บริษัทจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (บางสวน)ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน  

82.88 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยทรัพยสินดังนี้ 
 

                                      (หนวย : บาท) 
 มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ป 2563

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ป 2564 
ที่ดิน 76,335,478 76,335,478 
อาคาร 7,522,274 6,542,463 
รวม 83,857,752 82,877,941 

1.2.5.4 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทไดแกที่ดินและที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่ไมใชในการดําเนินงานและยังมิได 
ระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคาต โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ ป 2564 จํานวน 134.29 
ลานบาท และในป 2563 จํานวน 83.74 ลานบาท โดยบริษัทนําที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่
ไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต (บางสวน)ไปจดจํานองเพ่ือใชคํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือกันสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 73.57 ลานบาท  
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 
        บริษัทยอย 

        เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัท ฯ ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย ชื่อ “บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด “ ดวยทุน
จดทะเบียน 25,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการบริหารจัดการทรัพยสินที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน โดยบริษัท ฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 
100,000,000 บาท 

         การกํากับดูแลบริษัทยอย 

         บริษัทฯ ไดพิจารณาสงกรรมการจํานวน 3 คน เขาเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยกรรมการดังกลาวไดผานการอนุมัติจาก
การประชุมกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากกรรมการรายดังกลาวพนสภาพการเปนกรรมการในบริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาสงคนเขาไปดูแลผลประโยชนเปนคร้ัง ๆ ไป บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมท่ีสําคัญ เชน การทํารายการ
เก่ียวโยงกัน การไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตาง ๆ 

 ผูถือหุน   
 รายชื่อผูถือหุนของบริษัท 10 ลําดับแรก (อางอิงขอมูลปดสมุดทะเบียน XM ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564) 
 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนหุนที่ถือ 
 (หุน) 

สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ) 

1 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 500,214,000 46.98 
2 นายสุวัฒนชัย ปญญาจิรวุฒิ 52,847,790 4.96 
3 นายนิพนธ ณัฐวุฒิ 51,860,300 4.87 
4 นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล 40,608,234 3.81 
5 นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ 29,110,627 2.73 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 25,760,060 2.42 
7 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 16,709,800 1.57 
8 นายวัชริวัติ เอี้ยวศิวิกูล 14,283,770 1.34 
9 นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล 14,044,681 1.32 
10 นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร 12,691,296 1.19 
 รวม 758,130,558 71.19 

หมายเหตุ : มูลคาที่ตราไว  0.50 บาท/หุน 
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รายละเอียดกลุมผูถือหุนนิติบุคคล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,252,047,843.50 บาท และ

ทุนชําระแลว 1,252,047,843.50 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 2,504,095,687 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

                  รายช่ือผูถือหุนบริษัท 10 อันดับแรก (อางอิงขอมูลปดสมุดทะเบียน XM ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564) มีดังนี้  
 

ลําดับ รายช่ือผูถอืหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
1 นายธเนศ  ดิลกศักยวิทูร 281,706,358 11.25
2 นายสุวัฒนชัย  ปญญาจิรวุฒิ 224,593,236 8.97
3 นางสาวชวัลลักษณ  เอี้ยวศิวิกูล 205,746,483 8.22
4 นางสาวจิตวดี  เอี้ยวศิวิกูล 142,857,965 5.70
5 นายวัชริวัติ  เอี้ยวศิวิกูล 121,148,952 4.84
6 นางสาวปฐมา  ณัฐวุฒิ 116,873,658 4.67
7 นางสาวภาวิณี  เอี้ยวศิวิกูล 102,461,432 4.09
8 นายนิพนธ  ณัฐวุฒิ 101,948,400 4.07
9 นางสาวทิพวรรณ  เอี้ยวศิวิกูล 84,097,584 3.36

10 นางสาวนฤมล  แจมกระจาง 77,225,215 3.08
 
 
1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

หุนสามัญ 
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 532,398,631.50 บาท และมีทุนชําระแลว 532,398,631.50 บาท ประกอบ 

ดวย หุนสามัญจํานวน 1,064,797,263 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท  
 

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ืน 
1.5.1 หลักทรัพยแปลงสภาพ 

        -ไมมี- 
1.5.2 หลักทรัพยที่เปนตราสารหน้ี 
         หุนกู 
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รายละเอียดการใชเงินที่ไดจากเสนอขายหุนกูแตละรุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 
    (หนวย : พันบาท) 
   วันที่ครบ อัตรา 

มูลคา หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบี้ย 
    (รอยละตอป)  
1 1 ป 6 เดือน  7 ตุลาคม 2563 7 เมษายน 2565 6.50 448,951 
2 1 ป 6 เดือน  21 ตุลาคม 2563 21 เมษายน 2566 6.35 717,495 

รวม     1,166,446 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (448,951) 
หุนกู – สุทธิ    717,495 

 
บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือหุน ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ใหแกผูลงทุนสถาบัน  

และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ โดยกําหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูคร้ังนี้ไปใชในการชําระหน้ี
เดิม 
 
1.6 นโยบายการจายเงินปนผล 

โดยปจจุบันบริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30.00 ของกําไรสุทธิของงบ 
การเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในแตละป (อยางไรก็ตาม บริษัทอาจ
พิจารณาจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายที่กําหนดไวได โดยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ สภาพคลองทางการเงิน และ
ความจําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ)  ทั้งนี้
บริษัทฯมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอกิจการของบริษัทฯมากที่สุด  
 

ประวัติการจายเงินปนผล 5 ปที่ผานมา เปนดังนี้ 
 

การจายเงนิปนผลของ
ปบัญชี 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) อัตราการเงนิปนผลตอหุน 
(บาท) 

อัตราการจายเงินปนผล
ตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 

2559 118.22 0.06 49.13 
2560 112.52 0.05 47.32 
2561 - - - 
2562 98.91 0.03 31.94 
2563 98.67 0.05 53.24 
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2.การบริหารจดัการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานทุกฝายของบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการนํา
ระบบมาตรฐานการบริหารความเส่ียงมาใชในองคกร โดยกําหนดใหครอบคลุมความเส่ียงในดานตาง ๆ ไดแก ความเส่ียงดาน
กลยุทธ ความเส่ียงดานการตลาด ความเส่ียงดานสภาพคลอง  เพื่อการบริหารจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
ความเส่ียงของบริษัท ฯ อยูในระดับที่ยอมรับได และใหมีการควบคุมภายในที่ดี โดยในดานการติดตามและประเมินผล บริษัทมี
นโยบายใหทุกหนวยงานของบริษัทฯ ตองติดติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายหลังการติดตามผล หนวยงานตองรายงานความคืบหนา ปญหา หรืออุปสรรค
ของการจัดการความเส่ียงใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการทบทวน ปรับปรุงแผนการบริหาร
ความเส่ียง  

2.2 ปจจัยความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

จากลักษณะของธุรกิจการใหบริการดานสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต ปจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัท มีดังนี้ 

ความเส่ียงจากการปลอยสินเช่ือรถยนตมือสอง 

ธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตมือสองจะมีความเส่ียงทั้งดานคุณภาพของลูกหนี้และคุณภาพของรถยนตที่เปนหลักประกัน แต
ผลตอบแทนที่ไดรับจะสูงกวาการใหสินเช่ือรถยนตใหม  ทั้งนี้บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตมือสอง 
และรถยนตใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในสัดสวนรอยละ 99.34 : 0.66 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม  บริษัทพยายามที่จะลดความเส่ียงทางดานนี้ดวยการคัดเลือกทีมงานที่มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญ
ในการประเมินคุณภาพรถยนตและการทําตลาดสินเช่ือรถยนตมือสองโดยเฉพาะ รวมทั้งบริษัทใหความสําคัญในการคัดเลือก
ผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสองท่ีไดมาตรฐานมีฐานะการเงินที่ม่ันคงและเสนอขายรถยนตมือสองท่ีมีคุณภาพในราคาท่ี
เหมาะสม  นอกจากน้ีบริษัทยังมีมาตรการเขมงวดในการอนุมัติสินเช่ือ โดยไดใชระบบการวิเคราะหสินเช่ือเชาซ้ือตามเกณฑ 
Credit Scoring Model  ของบริษัทมาเปนเกณฑในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ ซึ่งจะเปนการชวยลดความเส่ียงดานคุณภาพ
ของลูกหนี้   นอกจากน้ีความเส่ียงจากการขาดทุนที่เกิดจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมาของรถยนตมือสองน้ันโดยท่ัวไปจะ
ขาดทุนนอยกวารถยนตใหม ทั้งนี้เนื่องจากรถยนตใหมมีอัตราการลดลงของราคารถยนตตามอายุการใชงานแตละปนั้นจะมี
อัตราลดลงสูงในชวงปแรกๆเม่ือรถยนตที่มีอายุการใชงานมากขึ้นหรือเปนรถยนตมือสองแลวจะมีอัตราลดลงของราคาที่ตํ่ากวา
รถยนตใหม 

ความเส่ียงจากการดําเนินงานอันเกิดจากสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
       สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนความเส่ียงที่มีควบคูไปกับการประกอบธุรกิจ การที่ผูเชาซ้ือไมสามารถชําระหน้ีไดตามเงื่อนไข
อาจเกิดจากปจจัยภายในของลูกคาเอง เชน การใชเงินเพื่อรักษาสุขภาพ การซอมบํารุงรถยนตที่กําลังผอนชําระอยู ฯลฯ 
ตลอดจนปญหาจากปจจัยภายนอกเชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปญหาจากการถูกเลิกจาง
หรือใหออกจากงาน ปญหาภัยธรรมชาติ ฯลฯ ปญหาเหลานี้ สงผลใหผูเชาซ้ือไมสามารถชําระคางวดไดตรงตามกําหนดและเปน
เหตุใหเกิดสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได    บริษัทจึงมุงเนนและใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเช่ือ การควบคุมประสิทธิภาพใน
การติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปลอยสินเช่ือที่เขมงวด เพื่อจํากัดความเส่ียงจากสินเช่ือที่
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ไมกอใหเกิดรายไดใหอยูในเกณฑที่ไมกระทบกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท   ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการการบริหาร
จัดการความเส่ียงสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได ดังนี้คือ 
             1. การควบคุมคุณภาพตั้งแตการปลอยสินเช่ือ โดยทําการตรวจสอบขอมูลพฤติกรรมการชําระหน้ีของลูกคาจาก 
บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB)  และการนําระบบเครดิต SCORING  มาใชในการประเมินคุณภาพลูกคาที่ขอเชาซ้ือ
รถยนต  
             2. การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ โดยใชขอมูลในการควบคุมจํานวนลูกคาที่คางชําระรายสัญญา
ควบคูไปกับนโยบายการติดตามเรงรัดหนี้ที่เขมงวด  เพื่อใหหนี้ที่คางชําระกลับคืนมาอยูในสถานะปกติใหไดมากและรวดเร็ว
ที่สุด โดยมีมาตรการดังนี้คือ กรณีผิดนัดชําระงวดท่ี 1 เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พรอมกับการสงเจาหนาที่เพื่อ
ติดตามและทวงถามลูกคา  กรณีผิดนัดชําระงวดท่ี 2 และงวดที่ 3 เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือนเพื่อเรงรัดเบื้องตนและ
ตรวจสอบติดตามทวงถามลูกคาและผูคํ้าประกันถาลูกคาไมติดตอหรือชําระคางวด  บริษัทฯ จะมีเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อเขาพบ
ลูกคาทันที      กรณีผิดนัดชําระ 3 งวดขึ้นไป บริษัทฯ จะทําการออกบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือ โดยใหเวลาอีก 30 วัน เม่ือครบ
กําหนดระยะเวลา หากลูกคาไมมาติดตอ บริษัทจะดําเนินการเรงรัดและยึดรถยนตคืน หากบริษัทไมสามารถติดตามยึดรถยนต
คืนมาไดหรือในกรณีที่ขายประมูลรถยึดมาไดแตไดเงินไมเพียงพอท่ีจะชําระหนี้คงเหลือ บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายกับ
ลูกคาและผูคํ้าประกันตอไป โดยจะเปนการฟองรองคดีเพื่อใหไดหนี้คืนมากที่สุด  

 ณ ป 2564  ป 2563 และ ป 2562 บริษัทมีลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing Loan หรือ NPL ) เปน
จํานวน  89.74 ลานบาท , 145.48 ลานบาท และ 176.80 ลานบาท ตามลําดับ  อยางไรก็ตามบริษัทมีการต้ังสํารองผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 27.14 ลานบาท ป 2563  จํานวน 65.14 ลานบาท และป 
2562 จํานวน 80.40 ลานบาท  สาเหตุที่อัตราสวนดังกลาวปรับตัวลดลง เปนผลมาจากบริษัทไดกําหนดนโยบายการบริหาร
จัดการดานการควบคุมคุณภาพสินเช่ือ โดยบริษัทไดเพิ่มความระมัดระวังในการปลอยหน้ีเพิ่มมากขึ้น โดยคํานึงถึงภาวะ
เศรษฐกิจ รวมทั้งวิเคราะหลูกหนี้ในแตละรายท่ีมีการปลอยสินเช่ือ ซึ่งคาดวาจะสามารถลดระดับหนี้เสียได ทั้งนี้ หากบริษัทมี
ลูกหนี้ที่มีการดอยคาเครดิตมากขึ้น (NPL) อาจสงผลใหการดําเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามคาดและอาจสงผลให
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทลดลง 
 

ความเส่ียงจากการจําหนายรถยนตที่ยึดมา 

เม่ือลูกคาผิดสัญญาไมนําสงคางวดหรือคางคางวดสะสมต้ังแต 3 งวดติดตอกันขึ้นไป บริษัทจะดําเนินการบอกเลิกสัญญา
และยึดรถยนตกลับคืนมา รถยนตที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาขายดวยวิธีการประมูลขาย  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทจะ
ใชระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 เดือน โดยบริษัทจะนําเงินที่ไดจากการประมูลขายรถยนตมาชําระหน้ีที่คางอยู หากเงินที่ได
จากการขายรถยึดไมพอที่จะชําระหน้ี บริษัทสามารถที่จะเรียกรองสวนที่ขาดจากลูกหนี้หรือผูคํ้าประกันได แตในกรณีที่บริษัทไม
สามารถเรียกรองสวนท่ีเหลือได บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึด ซ่ึงราคาประมูลขายรถยึดจะขึ้นอยูกับอายุ สภาพ และ
ความนิยมของรถยนต รวมทั้งขึ้นอยูกับสภาพตลาดและความตองการรถยนตในขณะนั้น ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเส่ียงในการ
รับภาระผลขาดทุนจากประมูลขายรถยึดในอนาคตหากคาใชจายในการดําเนินการฟองรองนั้นสูงกวามูลคาที่จําหนายรถยึด 
อยางไรก็ตามความเส่ียงจากการขาดทุนที่เกิดจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมาของรถยนตมือสองนั้นโดยท่ัวไปจะขาดทุนนอย
กวารถยนตใหม ทั้งนี้เนื่องจากรถยนตใหมมีอัตราการลดลงของราคารถยนตตามอายุการใชงานแตละปนั้นจะมีอัตราลดลงสูง
ในชวงปแรกๆและเม่ือรถยนตที่มีอายุการใชงานมากขึ้นหรือเปนรถยนตมือสองแลวจะมีอัตราลดลงของราคาท่ีนอยกวา  
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 ในป 2564 บริษัทมีรถยนตที่ยึดคืนมาจํานวน 1,060 คัน มูลคารวม 146.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.57 ของรถยนต
ทั้งหมดที่มีการทําสัญญาเชาซ้ือกับบริษัท และในป 2563 บริษัทมีรถยนตที่ยึดคืนมาจํานวน 1,432 คัน มูลคารวม 210.35 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 5.58 ของรถยนตทั้งหมดที่มีการทําสัญญาเชาซ้ือกับบริษัท โดยป 2564  บริษัทมีขาดทุนจากการขาย
รถยนตที่ยึดคืนมาจํานวน 35.27 ลานบาท และใน ป 2563 บริษัทมีขาดทุนจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมาเทากับ 69.19 ลาน
บาทอยางไรก็ตาม  บริษัทไดทําการต้ังสํารองผลขาดทุนของรถยึดในป 2564 ไวที่ 30 % ของราคารถยนตยึดคืนสุทธิ (หลังหักคา
ดอกผลที่ยังไมไดรับรู) ซึ่งบริษัทไดมีการเก็บขอมูลเปนสถิติในแตละป เพื่อวิเคราะหการต้ังสํารองผลขาดทุนดังกลาว บริษัทฯ 
เช่ือวาที่ผานมาบริษัทไดมีต้ังสํารองผลขาดทุนดังกลาวอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงแหลงเงินทุนจากการระดมทุนจากตราสารหนี้ 
       ในปที่ผานมาบริษัทมีการออกหุนกูเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนหลักของบริษัท เพื่อใชสําหรับการลงทุนสนับสนุนในธุรกิจ
ของบริษัท โดยราคาตลาดของหุนกูนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ระดับอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟอ ดังนั้นหากมีความผันผวนใน
ตลาดตราสารหน้ีและบริษัทไมสามารถขอตออายุของตราสารหนี้ที่ครบกําหนดได (Rollover) อาจสงผลกระทบตอบริษัทใน
การชําระเงินตนและดอกเบี้ยได 

        ป 2564 บริษัทมีหนี้สินที่เปนหุนกูคงคางจํานวน 1,166.45 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.02 ของหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบ้ียทั้งหมด 1,943.35 ลานบาท  

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดคงเหลือหุนกู มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    (หนวย : พันบาท) 
   วันที่ครบ อัตรา 

ยอดคงเหลือ หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบี้ย 
    (รอยละตอป)  
1 1 ป 6 เดือน  7 ตุลาคม 2563 7 เมษายน 2565 6.50 448,951 
2 1 ป 6 เดือน  21 ตุลาคม 2563 21 เมษายน 2566 6.35 717,495 

รวม     1,166,446 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (448,951) 
หุนกู – สุทธิ    717,495 

     

โดยในป 2565 บริษัทมีหุนกูครบกําหนดจํานวน 448.95 ลานบาท โดยบริษัทมีแผนจะชําระคืนหุนกูบางสวน และออกหุนกู
ใหมเพื่อทดแทนหุนกูชุดเดิมที่ครบกําหนด    อยางไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะลดการพึ่งพิงแหลงเงินทุนที่มาจากการระดมเงินทุน
จากตราสารหน้ี โดยการขอวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มแหลงเงินทุนที่มาจากสถาบันการเงิน เพื่อลดความ
เส่ียงดังกลาว  และเม่ือบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานเพียงพอจะทยอยชําระคืนหนี้หุนกูใหลดลง เพื่อใหระดับ
หนี้สินตอทุนอยูในระดับตํ่า  
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
       บริษัท ฯ มีรายไดหลักจากดอกเบี้ยรับจากการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือ ซึ่งคํานวณอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) อัตรา
ดอกเบี้ยรับจะขึ้นอยูกับยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือ ระยะเวลาการใหสินเช่ือ ปรถที่ปลอยสินเช่ือ ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยจายของ
บริษัทสวนใหญมาจากการออกหุนกูโดยมีอัตราดอกเบี้ยจายคงท่ี  ราคาตลาดของหุนกูนั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
อัตราเงินเฟอ  

ดังนั้นหากอัตราดอกเบ้ียหุนกูในทองตลาดมีความผันผวนมากโดยมีการปรับอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น และอัตราดอกเบ้ียรับยัง
ไมสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยหุนกูที่ปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลกระทบตออัตราสวนตางระหวางอัตราดอกเบ้ียรับ
และอัตราดอกเบี้ยจายใหมีอัตราลดลง จากความเส่ียงดังกลาวบริษัทจะพยายามเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียรับใหมากขึ้น โดยจะเพ่ิม
รายไดของบริษัทใหมากขึ้น โดยการที่จะขยายสาขาไปในตลาดตางจังหวัดใหมากขึ้น  ทั้งนี้ความรุนแรงของการแขงขันในตลาด
ตางจังหวัดนั้นยังถือวานอยกวาตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งบริษัทเช่ือวายังมีโอกาส และชองทางในการขยาย
สินเช่ือเชาซ้ือรายใหมไดมากกวา ซึ่งในตลาดตางจังหวัดนั้นบริษัทสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยไดในอัตราสูงกวาตลาดในกรุงเทพฯ 
ในขณะเดียวกันบริษัทพยายามท่ีจะรักษาสวนแบงการตลาดของบริษัทในตลาดเดิมไวดวยการใหบริการที่ดีและรวดเร็วเปนที่
ประทับใจของลูกคาเพื่อใหลูกคากลับมาใชบริการอีกหรือแนะนําลูกคาคนอื่นใหมาใชบริการของบริษัท  นอกจากน้ีบริษัท
พยายามรักษาความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูประกอบการเต็นทรถมือสองดวยการใหสินเช่ือ Floor Plan   สินเช่ือดังกลาวทําให
ผูประกอบการดังกลาวมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการและเปนการสรางฐานลูกคาใหกับบริษัทอีกทางหน่ึง และบริษัทจะ
ลดอัตราดอกเบี้ยจายใหลดลง โดยบริษัทจะจัดหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินที่ตํ่า  เพื่อรักษาระดับผลตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจายใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 
ความเส่ียงจากการลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหาร 

       บริษัทฯ ไดลงทุนซ้ือหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาดําเนินการจัดเก็บและติดตามหนี้ดวยตนเอง   โดยในการ
กําหนดราคาประมูลซื้อหนี้ บริษัท ฯ จะพิจารณาจากประเภทหน้ี คุณภาพของหน้ีแตละประเภท ระยะเวลาท่ีคางชําระ      
การรับซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ   รายไดหลักจะมาจากการนําสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) 
มาบริหารจัดเก็บหนี้ใหไดตามเปาหมาย  ตลอดจนการนําเอาทรัพยมาจําหนายโดยการประมูลออกไปนั้น  ความเส่ียงจะมา
จากคุณภาพของสินทรัพยเปนหลัก หากคุณภาพของสินทรัพยลดลง จะสงผลตอการสรางรายไดและผลการดําเนินงานของ
บริษัท   

        โดยในป 2558 บริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน โดยซื้อพอรตสินเช่ือเชาซ้ือ มาดําเนินการจัดเก็บ
หนี้ บริษัท ฯ ไดวางแนวทางการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพ ในกรณีที่ลูกหนี้ประสพปญหา เชน ผลกระทบจากภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ตกตํ่า  ปญหาภัยแลง  เปนตน ทําใหลูกหนี้ไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทฯจะมีการประนอมหนี้บนพื้นฐานของ
ความรวมมือกันระหวางเจาหน้ีและลูกหนี้ (Voluntary basis Restructuring)และใหการชวยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปญหา
ดานตาง ๆ ทําใหไมสามารถชําระหน้ี รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใหลูกหนี้ที่มีปญหาสามารถกลับมาเปนลูกหนี้ปกติ 
และในกรณีที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหน้ีและมีความประสงคจะคืนหลักประกัน บริษัทฯ ก็จะนําหลักประกันออกประมูลขาย
ทอดตลาด โดยมูลคาของสินทรัพยที่เปนหลักประกัน หรือสินทรัพยที่ถือครองเพื่อจําหนาย อาจมีการเปล่ียนแปลงตามภาวะ
ตลาด บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการถือครองทรัพยสินดังกลาวเปนระยะเวลานาน ซึ่งจะสงผลตอรายไดของบริษัท หากมี
การบริหารจัดการท่ีไมเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิภาพ เชน ราคาทรัพยเปล่ียนแปลงอันเกิดภาวะเศรษฐกิจ  และบริษัท
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กําหนดราคาจําหนายทรัพยที่ไมสอดคลองกับภาวะตลาด   จะทําใหโอกาสในการจําหนายทรัพยไดยากขึ้นหรือไดราคาตํ่า
กวาที่บริษัทฯ ตองการ เปนตน  จากกรณีดังกลาวบริษัทฯ จึงพยายามควบคุมถึงระยะเวลาท่ีจะสามารถจําหนายทรัพย
ออกไปใหไดรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ        และกําหนดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งเปนการ
ลดความเส่ียงจากการถือครองทรัพยสินเปนระยะเวลานาน 

       อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญดานการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางานโดยพิจารณาถึงขั้นตอนการ  Re-
Process  เร่ิมต้ังแตการซื้อพอรตสินทรัพยเพื่อเขามาบริหารจัดการท่ีเช่ือมโยงไปถึงความตองการของลูกคา  รวมทั้งให
ความสําคัญกับการจัดการองคความรู (Knowledge Management) จากประสบการณดานธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 
ไดแก การทํา Due Diligence, การประเมินราคาสินทรัพย และการแกไขและติดตามหน้ี รวมทั้งการจัดการและจําหนาย
ทรัพยสินรอการขาย เปนตน นอกจากน้ีบริษัทยังมีจุดแข็งที่สําคัญที่ไดเปรียบคูแขงขัน คือบริษัทมีสานักงานใหญและสํานักงาน
สาขา 17 แหง ครอบคลุมพื้นที่สําคัญทั่วประเทศ มีบุคลากรที่มีประสบการณในแตละพื้นที่ทั้งดานกายภาพและพฤติกรรมของ
ลูกคา ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบในการบริหารจัดการ PORT ลูกหนี้ตลอดจนการบริหารสินทรัพยจัดการหนี้ดอยคุณภาพใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ   

 
ความเส่ียงดานการบริหาร  การจัดการ การถือหุนในบริษัท โดยกลุมผูถือหุนรายใหญ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนจํานวน 500,214,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 
0.50 บาทคิดเปนรอยละ 46.98  ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว   ซึ่งโดยลักษณะเชนนี้ จึงอาจทําใหวาระท่ีกฎหมายหรือ
ขอบังคับกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม
ผานการลงมติ หากบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) งดออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยในวาระดังกลาว แตถา
เปนการพิจารณาการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน กําหนดใหตองไดรับคะแนนไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผูถือหุนรายยอย
สามารถตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่สําคัญและเร่ืองทีเก่ียวของกับผูถือหุนใหญของบริษัทได อยางไรก็มีบริษัทมีนโยบายตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

 
 ความเส่ียงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเช่ือและระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลอง

ทางการเงิน 
       บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเชาซ้ือสวนใหญจะตองประสบกับความเส่ียงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเช่ือและ
ระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน  โดยบริษัทมีการใหสินเช่ือแกลูกคาเปนชวงระยะเวลา 1 - 5 ป ในขณะท่ี
การจัดหาเงินทุนของบริษัทสวนใหญอยูในรูปของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและ ตราสารหน้ี มีชวงระยะเวลาในการกูยืม 1 - 3 
ป จึงอาจมีความเส่ียงจากความแตกตางดานระยะเวลา (Duration Gap) และอาจสงผลใหเกิดภาวะของรายรับและรายจายไม
สอดคลองกันอันจะนําไปสูการเกิดความเส่ียงการขาดสภาพคลองในการดําเนินงานได ทั้งนี้บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียง
ดังกลาวและทําการบริหารจัดการความเส่ียงโดยการแบงชั้นลูกหนี้สัญญาเชาซ้ือใหมของบริษัทออกเปนระยะส้ันและระยะยาว 
รวมถึงปรับระยะเวลาการใหสินเช่ือเพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการจายชาระคืนเงินกูยืมจากแหลงตาง ๆ อีกทั้ง เพิ่ม
สัดสวนเงินกูยืมจากแหลงตาง ๆ ที่มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับระยะเวลาการใหสินเช่ือ ซึ่งจะชวยลดความแตกตางดานระยะ 
เวลาลงและสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งจะชวยลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองใน
การดําเนินงานลงใหอยูในระดับที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องม่ันคงตอไป  
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 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ 
        เนื่องจากธุรกิจของบริษัทตองอาศัยบุคลากรดานสินเช่ือ ที่มีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณในการตรวจสอบ
สภาพ และราคาตลาดของรถยนตมือสองไดเปนอยางดี รวมทั้งตองอาศัยบุคลากรดานการเรงรัดสินเช่ือที่มีความสามารถในการ
ติดตามลูกคา ในป 2564 บริษัทมีบุคลากรที่รับผิดชอบดานฝายสินเช่ือ จํานวน 63 คนและบุคลากรที่มีความชํานาญดานการ
เรงรัดสินเช่ือ จํานวน 42 คน ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเม่ือเทยีบกับคูแขง ประกอบกับบุคลากรของบริษัทเปนผูมีความรู
ความเขาใจและประสบการณในการทําตลาด และการดูแลลูกคา โดยมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายรถยนต
หลายรายอยางตอเนื่อง รวมถึงการเอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกคา
เดิมได และสามารถขยายไปยังกลุมลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น 
        ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานในระยะส้ันของบริษัทได อยางไรก็ตาม 
บริษัทมีนโยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความชํานาญเหลานี้ โดยการจูงใจใหบุคคลเหลานั้นทํางานอยูกับบริษัทใน
ระยะยาวในรูปผลตอบแทนตาง ๆ รวมถึงการจัดใหมีการพัฒนาความรูแกบุคคลเหลานั้นเปนประจําอยางตอเนื่อง 
 

ความเส่ียงดานการดํารงอัตราสวนทางการเงินของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิอยูที่ 0.96  เทา ลดลง

จากป 2563 ที่มีอัตราสวนอยูที่  1.03 เทา สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากสิ้นป 
2563 จํานวน  116.26 ลานบาท 

อยางไรก็ดีบริษัทมีหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิที่จะตองดํารงอัตราสวนของ หนี้สิน ตอ สวนของผูถือหุน ( Debt to Equity 
Ratio) ไวไมใหเกิน 3:1 ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันส้ินงวดบัญชีของแตละปตลอดอายุหุนกูทุกชุด 

ทั้งนี้หากบริษัทไมสามารถดํารงอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไดตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและ
ผูถือหุนกูที่กําหนดไวอาจทําใหบริษัทเขาเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิและอาจทําใหหนี้หุนกูทั้งหมดเปนอันถึงกําหนดชําระโดย
พลัน อยางไรก็ดี ที่ผานมาบริษัทไดใหความสําคัญและมีมาตรการในการดูแลใหสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนรวมและ
โครงสรางเงินทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 
ความเส่ียงดานสภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 
 

อัตราสวน ป 2562 ป 2563 ป 2564
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.49 1.67 1.67
อัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR) เทา 2.42 2.24 2.24
อัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบ้ีย (เกณฑเงินสด) เทา 4.02 3.76 3.12
อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยท่ีครบกําหนดภายใน 1 ปตอหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบี้ยท้ังหมด 

รอยละ 57.56 57.72 57.53

 
สําหรับงบการเงินรวม ป 2564 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.67 เทา อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย 

(Interest Coverage ratio : ICR) 2.24 เทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอในการชําระดอกเบ้ีย แตในสวนของ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป นั้นบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 
57.53 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด โดยบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียจํานวน 1,943.35 ลานบาท ซึ่งเปนสวนหนี้สินที่
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ครบกําหนดภายใน 1 ป จํานวน 1,118.02 ลานบาท โดยแบงเปน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
จํานวน 340.00 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาว ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป จํานวน 329.07 ลานบาท และหุนกูที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปจํานวน 448.95 ลานบาท ทั้งนี้หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระดอกเบี้ยภายใน 1 ป สวนใหญของบริษัทเปนหุนกูซึ่ง
บริษัทอาจเกิดความเส่ียงในการผิดนัดชาระหน้ี หากไมสามารถจัดหาสภาพคลองเพ่ือรองรับการชําระหน้ีสินเหลานี้ได โดย
บริษัทมีแผนชําระหนี้หุนกูจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การขอวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการออกหุน
กูเพื่อชําระคืนบางสวน อยางไรก็ดีหากไมเปนไปตามแผนที่บริษัทกําหนดและบริษัทไมสามารถขอวงเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่กลาวขางตนได บริษัทอาจมีความเส่ียงในเร่ืองสภาพคลองและความสามารถในการชําระหน้ีได ซึ่งอาจเปน
สาเหตุใหเขาเหตุผิดนัดชําระหุนกูได 

 
ความเส่ียงที่เกิดจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

       เนื่องดวยสถานการณโรคระบาด COVID-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมในปจจุบัน ทําใหเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรงไปทั่วโลก โดยผลกระทบตอธุรกิจในประเทศไทยไดยกระดับสูความรุนแรงและกระทบตอธุรกิจ
ทุกภาคสวนซ่ึงรวมถึงสถาบันการเงิน ในขณะน้ีการประเมินผลกระทบอยางเต็มรูปแบบเปนส่ิงที่ทําไดยาก เนื่องจากสถานการณ
ยังมีความไมแนนอนสูง โดยยังไมมีสัญญาณวาจะสามารถควบคุมการแพรระบาดไดเม่ือใด ในสวนธุรกิจหลักของบริษัท คือ ให
เชาซ้ือรถยนตโดยเนนเปนรถยนตมือสองไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวไมมากนัก โดยในป 2564 บริษัทมีรายไดรวม
ทั้งส้ิน 561.82 ลานบาท โดยลดลงจากในป 2563 ซึ่งมีจํานวน 572.03 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 1.78 ถึงแมในสวน
ของรายไดจากการใหสินเช่ือเชาซ้ือลดลงจากปกอนซึ่งหากสถานการณโดยรวมยังคงไมคล่ีคลายจะทําใหบริษัทมีความเส่ียงใน
เร่ืองยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหมอาจไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  

จากสถานการณดังกลาวบริษัทจึงไดมีมาตรการเพื่อรองรับความเส่ียงดังกลาว โดยบริษัทไดเร่ิมการปลอยสินเช่ือแบบ 
Direct Marketing เพิ่มขึ้น โดยการแนะนําลูกคามาใชบริการสินเช่ือเงินสด โดยลูกคาใหมใชสินเช่ือโครงการ MIDA AUTO FOR 
CASH : MAFC และลูกคารายเกาใหสินเช่ือโครงการ MIDA OK เพื่อเปนชองทางการตลาดเพ่ิมอีกทางหน่ึง ซึ่งจะเปนเพิ่มยอด
ปลอยสินเช่ือเชาซ้ือของบริษัท ฯ ใหเพิ่มมากขึ้น 
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3.การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
           3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน  
              บริษัทฯ เช่ือวาการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความย่ังยืนเปนรากฐานที่สําคัญที่จะชวยเสริมสรางใหธุรกิจมีการ
เติบโตที่ม่ันคง คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการพัฒนาความย่ังยืนขององคกร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
โดยคํานึงถึงสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม และการใหบริการที่ดีแกลูกคา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม
และสรางประโยชนแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  บริษัทใหความสําคัญกับการปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับ
ส่ิงแวดลอม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ และอยูในกรอบของกฎหมาย 
            3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 
 บริษัท ฯ เนนการสรางคุณคาที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี สงเสริมการแขงขันอยางเปน
ธรรม พัฒนาทักษะความรูดานตาง ๆ รวมทั้งจัดใหมีการอบรมใหแกพนักงาน สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย ตลอดจน การสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความหลากหลายเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน และการสรางคุณคาแกหวงโซ
อุปทานในการดําเนินงานหลักเพื่อสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
                3.2.1 หวงโซคุณคาของธุรกิจ 
     การพัฒนาหวงโซคุณคาเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะสงผลสําเร็จทางธุรกิจของบริษัท ฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงใสใจในทุก
ขั้นตอนและทุกกระบวนการของหวงโซคุณคา เพื่อเสริมสรางความเชื่อม่ัน ในผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการเติบโตรวมกันอยาง
ย่ังยืน                    
                3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 
     บริษัท ฯ กําหนดผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของโดยพิจารณาจากขอบเขตของการมีสวนรวมและคุณลักษณะของผูมี
สวนไดเสียที่เปนกลุมบุคคลหรือบุคคล ที่มีผลกระทบตอบริษัท รวมถึงไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมของ
บริษัททั้งทางตรงหรือทางออม ซึ่งบริษัทไดกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียในเบื้องตนออกเปน  กลุมบุคคลหรือหนวยงานที่มี
ผลกระทบหรือได รับผลกระทบจากการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัทไว ไดแก  
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวัง การมีสวนรวมและวิธีการ
ส่ือสาร 

แนวทางปฏิบัติ
และกลยุทธที่ใชดูแล 

ผูถือหุน - อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
-การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา 
  เทียมกัน 

-แนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
-ทํางานภายใตกฎหมาย 

-การประชุมผูถือหุนประจําป
-รายงานประจําป 
-ใหขอมูลการลงทนุตามชองทาง 
  สื่อสารของบริษัทฯ 
 

-ดําเนินการประชุมผูถือหุนตาม
  มาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยแหง 
   ประเทศไทยกําหนด 
-ขยายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหมเพื่อ 
  เพื่อสรางความยั่นยืนของการดําเนิน 

  ธุรกิจ 
-ดําเนินการอยางเครงครัดภายใต 
  กฎหมายขอบังคับที่เก่ียวของ 

ลูกคา -การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลง
  ตามสัญญา 
- บริการที่รวดเร็ว และเปนธรรม 

 

-ใหขอมูลผานเอกสาร แผนพับ การ
  ประชาสัมพันธและเว็บไซคของ 
   บริษัท 

-การรับฟงขอคิดเห็นและรับขอ 
  รองเรียน 

-สามารถใหขอมูลที่ชัดเจน ถูกตอง
  และโปรงใส 
-มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 
  งานและการบริการเปนประจํา เพื่อให 
  ตอบสนองตรงตอความตองการลูกคา 

คูคา -มีวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ชัดเจน
-การดําเนินงานที่เปนธรรม มีความเปน
 มืออาชีพ 

-มีระบบและข้ันตอนทํางานที่ชัดเจน 

 

-ใชไอทีเพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
  สําหรับธุรกิจที่มีประสิทธิภาพใน 

  การดําเนินงาน 

-การประชุมและติดตามความ 

  ตอเนื่องของแผนงาน รวมท้ังรับฟง 
  และแกไขปญหาอุปสรรครวมกัน 

-สรางความสัมพันธที่ดี เพื่อใหเกิด
  ความมั่นใจ และวางใจในการทําธุรกิจ 
   รวมกัน 

-ปกปองขอมูลที่เปนความลับ 

-การเจรจาหารือรวมกันกับคูคา เพื่อให 
  ขอตกลงการทํางานพึงพอใจทั้งสอง 
  ฝาย 

คูแขง -การแขงขันอยางเปนธรรม -คูมือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ -การแขงขันอยางเปนธรรม
พนักงาน - การไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ

   ที่เปนธรรม จูงใจ และเทียบเคียงได 
   กับธุรกิจเดียวกัน 

- มีโอกาศเติบโต 
- ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ 
  ดีในการทํางาน 

-ใชตัวชีวัดผลงาน เปนเคร่ืองมือใน
  การวัดและประเมินผล 
-เสริมสรางความสัมพันธที่ดี ผาน 
  กิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท 

-ชองการแสดงความคิดเห็นและ 
  รองเรียน 

-การทบทวนโครงสรางและอัตรา 
  ผลตอบแทนเทียบเคียงกับธุรกิจ 
   เดียวกัน 

- จัดอบรมอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่ม 

  ศักยภาพของพนกังาน 

-จัดประชุมพนักงานเปนประจําทุก 
  เดือน เพื่อแจงความคืบหนาและ 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม 

-การดําเนินงานดวยความรับผิดชอบ
 และไมสรางผลกระทบตอชุมชนและ 
 สิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมพัฒนาชุมชน
- กิจการเพื่อสังคม และการรณรงค 
  ตาง ๆ 

- ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานใหการ
  รับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและ 
  สิ่งแวดลอม 

หนวยงานราชการ
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

-ดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมาย 
-มีการกําหนดและปฎิบัติตามนโยบาย 
 กํากับดูแลกิจการที่ดี 
-การใหความรวมมือ และสนับสนุนใน
ดานตาง ๆ  
 

- การติดตอประสานงานผาน
  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

-จัดใหมีการอบรมพนักงานทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อใหทราบ
ถึงการปฏิบัติอยางถูกตอง 

- ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและ
  กฎระเบียบอยางเครงครัด 
-ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย
และขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัท 
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       บริษัทฯ ตระหนักในความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียบริษัทฯ จึงไดประเมินความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอยาง
นอย ปละ 1 คร้ัง ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น การประชุม เพื่อใหทราบผลกระทบและประเด็นที่เก่ียวโยงระหวางบริษัท 

3.3 การจัดการดานความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดลอม 
                 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอม 
 บริษัทฯ มีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภบิาล และการดูแลรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม โดยคํานวณถึงผลประโยชนของผูถือหุน บริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ โดยมุงม่ันในการ
ดําเนินธุรกิจดวยความสุจริต โปรงใส เปนธรรม เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสามารถตรวจสอบได โดยมุงเนนการเจริญเติบโตของ
บริษัท ฯ ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชุน คุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอม  . 
          3.3.2 ผลการดําเนนิงานดานส่ิงแวดลอม 
        บริษัทฯ ปลูกฝงใหพนักงานคํานึงถึงการใชอุปกรณสํานักงาน ทรัพยากรน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท 
เคร่ืองปรับอากาศ กระดาษเอกสาร อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  ปรับปรุงการแตงกาย หรือเคร่ืองแบบพนักงาน ให
เหมาะสมกับภาวะโลกรอน     ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญตอกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม ซึ่งพนักงานของ
บริษัทไดมีสวนรวมรณรงคในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ โดยบริษัทไดจัดทําโครงการและการจัดกิจกรรมดังนี้ 
                      โครงการประหยัดวันละนิดจิตแจมใส saving everyday makes life more beautiful 
                      บริษัทฯ ไดปลูกฝงพฤติกรรมของพนักงานในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรทุกอยาง เชน นโยบายปดไฟ
และเครื่องปรับอากาศทุกพักเที่ยงและเม่ือเลิกใชงาน กําหนดปริมาณการเบิกใชกระดาษและสนับสนุนมีการนํากระดาษใชแลว
มาใชซ้ํา กรณีเอกสารที่ไมเปนทางการ รณรงคลดการใชกระดาษ โดยการสงขอมูลผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแทน แจกกระเปาผา
ใหแกพนักงานเพ่ือสนับสนุนการเลิกใชถุงพลาสติก จํากัดที่จอดรถเพื่อใหพนักงานลดการขับรถสวนตัวเปนการประหยัดพลังงาน
ทางออม เปนตน นอกจากการปลูกฝงพนักงานแลวในรูปของบริษัทเองก็มีการประหยัดพลังงาน เชน บริษัทใชหลอดไฟประหยัด
ไฟ  เนนการส่ือสาร การประชุม สัมมนา จัดทาํธุรกรรมตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ตใหมากขึ้น เพื่อลดการเดินทางเปนตน  
           3.4 การจัดการย่ังยืนในมิติสังคม 
                3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม 

    คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยนําหลักเกณฑกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มาเปนปจจัยในการเสริมสรางใหองคกร มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส มีความเปนธรรม รับผิดชอบและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อยางครบ 
ถวน เหมาะสม และสอดคลองกับสภาวการณ พรอมอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริษัทฯ ไดมีแนวทางดานความรับผิด 
ชอบตอสังคมในดานตางๆ ดังนี้ 

         1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนาที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนิน 
งานของบริษัท รวมกํากับดูแลและติดตามตามนโยบายตาง ๆ ใหปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ในป 2564 ไม
พบสถานการณใดที่ปฏิบัติโดยไมสอดคลองกับนโยบายที่ต้ังไว และไมไดรับการรองเรียนใด ๆ จากผูมีสวนไดเสีย  

                     2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  บริษัทประกอบกิจการดวยความสามารถทางธุรกิจ ปฏิบัติ
อยางมีจริยธรรมและมีคุณธรรมดวยความซ่ือสัตย โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทมีนโยบายกําหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการท่ีเหมาะสม    ดังนี้ บริษัทมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุดใหกับผูถือหุนและ
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นักลงทุน และมีนโยบายสนับสนุนใหสิทธิกับผูถือหุนและนักลงทุนอยางเทาเทียมกันในการรับรูขอมูลขาวสารของบริษัทอยาง
โปรงใสและเชื่อถือได 

- บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาและสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเชิงความรูและ
ผลประโยชนของพนักงานเพื่อปฏิบัติตอบุคลากรอยางเปนธรรม  

- บริษัทใหความสําคัญตอการใหบริการอยางมีคุณภาพใหกับลูกคาทั้งกอนและหลังขาย 
- บริษัทประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทําลายช่ือเสียงของ

คูแขง โดยบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขง และเปดเผยไวใหเปนที่ทราบในจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท 

            3. ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ผูบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
โดยสนับสนุนใหมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่นที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรเพื่อให
บุคคลากรทุกระดับของบริษัทปฏิบัติตามอยางเครงครัด และมีการกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจนสําหรับผูละเมิด เพื่อลดการ
เกิดทุจริต เพื่อสรางความโปรงใส สรางจิตสํานึกในการประพฤติชอบ  ใหยึดม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรุปเปน
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

   (1) ไมมีพฤติกรรมการใด ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน  
  (2) ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพื่อความโปรงใส 
              (3) ไมกระทําการอันใดท่ีเก่ียวของกับการเมืองภายในบริษัท ฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อ
ดําเนินการดังกลาว สนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงไมมีแนวทางในการชวยเหลือทางการเมืองไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
  (4) พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมการเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น 
การกระทําผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เก่ียวของกับบริษัทฯ พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคล
ที่ รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับ
ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
  (5) บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการส่ือสารและเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับ
พนักงานในองคกร และผูที่เก่ียวของเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน   

(6) นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการ  
สรรหา การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดให
ผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและทําความเขาใจกับพนักงาน  
                (7) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลด
ความเส่ียงจากลักษณะธุรกิจ ทั้งยังเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทํามิชอบและการทุจริตให
นอยลง เชน การแบงแยกหนาที่การทํางานระหวางพนักงานอนุมัติส่ังจายและพนักงานจายเช็คไดมีการแยกออกจากกัน 
นอกจากน้ี ยังตองจัดใหมีกระบวนการติดตาม เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบถึงสาเหตุของขอบกพรองหรือสถานการณที่ไมชอบ
มาพากลไดทันทวงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงปองกันไดอยางเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ดังกลาว ฝายตรวจสอบภายในจะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการ 
     4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษัทมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชนเปนลายลักษณอักษร และปฏิบัติตอ
พนักงานผูมีสวนเก่ียวของ ชุมชน และสังคมรอบขาง ดวยความเคารพในคุณคาของมนุษยโดยคํานึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพ
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ของบุคคลที่เทาเทียมกันทั้งศักด์ิศรีและสิทธิ ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ 
การศึกษา และบริษัทไมสนับสนุนกิจการที่กระทําการใดๆอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิ
ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
   5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคา  ไดแก ในการใหสินเช่ือและบริการ
หลังการขาย บริษัทเอาใจใสใหบริการที่ดี มุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด บริการลูกคาดวยความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือ ผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ โดย
มีการกําหนดราคารถอยางสมเหตุสมผล ใหขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของรถที่เปนจริง และครบถวนแกผูซื้ออยาง
เพียงพอเพื่อประกอบกิจการตัดสินใจของผูซื้อ 

        3.4.2 ผลการดําเนนิงานดานสังคม 
                  (1) พนักงาน 
                     บริษัทฯ ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล และเช่ือม่ันวาพนักงานที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคล่ือนธุรกิจไปสูเปาหมาย และสรางความไดเปรียบตอการแขงขันทางธุรกิจ จึงใหการสนับสนุนทั้งทางดานการบริหารการ
จัดการและการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเนื่องในทุกระดับ พรอมสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถอยาง
เต็มที่ สรางโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัท ฯ จะมีการอบรมใหความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่ม
ทักษะการทํางานในดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการบริหารคาจาง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการอยางเปนธรรม  
     โดยบริษัทมีการดําเนินงานดานพนักงานที่สําคัญ ดังนี้ 
                       (หนวย : คน ) 

     การจางงาน ป 2562 ป 2563 ป 2564 

รายละเอียด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

พนักงานประจํา 156 109 265 151 106 257 148 109 257 

พนักงานผูพิการ 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

รวม 158 110 268 153 107 260 150 110 260 
 
 การฝกอบรมพนักงาน 
 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทํางานใหแกพนักงาน 

 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวนหลักสูตร 5 4 4 

ชั่วโมงการอบรม (ชม.) 63 49 49 

ชั่วโมงเปาหมายอบรม (ชม.) 63 49 49 
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     (2) ชุมชนและส่ิงแวดลอม 
            บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  บริษัทรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางสรรคชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่บริษัทดําเนินการเอง และรวมมือกับรัฐและชุมชน ตอบสนองอยางรวดเร็ว 
และอยางมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่
ภาครัฐ และหนวยงานที่เก่ียวของ 
            บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่รวมสรางสรรคสังคมอยูเสมอ ใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคม สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และการมีสุขภาพท่ีดี ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
คุณภาพของเด็กและเยาวชนของประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาใหแกเยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการท่ีเยาวชนเติบโตเปน
ประชากรที่มีคุณภาพน้ัน จะสงผลใหประเทศไทยจะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคงดวย ซึ่งในป 2564 บริษัทไดจัด
ประมูลรถในวันเสารที่ 7 สิงหาคม 2564 โดยรวมสมทบอาหารกลางวันใหแกเด็ก ๆ ในการอุปการะของหลวงพออลงกต วัดพระ
บาทน้ําพุ โดยรถทุกคันที่ประมูลได บริษัท ฯ รวมสมทบทุนคันละ 500 บาท 
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นอกจากนี้บริษัท ฯ ใหการชวยเหลือในการบริจาคส่ิงของที่จําเปนเพื่อการอุปโภค บริโภคแกชุมชน สังคม หนวยงาน 
ภาครัฐและเอกชนในชวงที่เกิดภาวะวิกฤตเสมอ เชน อุทกภัย การระบาดของ (COVID-19 ) เปนตน โดยบริษัท ฯ ไดมอบสเปรย
แอลกอฮอล และ #หนากากอนามัย ใหแกผูใหญบาน "คุณ สินธู ทองบุญนาค" เพื่อรวมใจตานภัย #COVID19 แกพี่นองชาว ต.
หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
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และไดรวมบริจาคขาวสาร อาหารแหง และ น้ําด่ืม เพื่อปนน้ําใจชวยเหลือผูประสบอุทกภัยโดยมี พล.ต.ท.สมประสงค 
เย็นทวม ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 เปนผูรับมอบ  
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4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
 (ก) งบแสดงฐานะการเงิน ของ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย 
                                                                           หนวย : พันบาท 

2562 2563 2564
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

สินทรัพย  
สินทรัพยหมุนเวียน  
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 43,179 1.17% 338,984 8.21% 148,112 3.61%
   ลูกหน้ีเชาซือ้สวนท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ป  1,022,110 27.66% 986,471 23.90% 929,990 22.67%
   ลูกหน้ีอื่น 64,330 1.74% 69,466 1.69% 51,431 1.25%
   เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทท่ี
เกี่ยวของกันและดอกเบีย้คางรับ 215,863 5.84%

 
464,568 

 
11.26% 717,354 17.49%

   เงินใหกูยืมแกกจิการอื่นท่ีถึงถึงกาํหนดชําระในหน่ึงป 207,361 5.61% 221,381 5.37% 179,127 4.37%
   สินคาคงเหลือ 2,556 0.07% 2,556 0.06% 0.00 0.00%
   สินทรัพยรอการขาย-สุทธ ิ 42,121 1.14% 30,254 0.73% 22,122 0.54%
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 48 0.01% 70 0.00% 2,751 0.07%
      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,597,568 43.24% 2,113,750 51.22% 2,050,887 50.00%
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 
   เงินลงทุนในลูกหน้ี-สุทธิ 

113
117,991

0.00%
3.19%

114 
115,229 

0.00% 
2.79% 

114
114,365

0.00%
3.52%

   ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธ ิ 1,704,026 46.12% 1,570,143 38.04% 1,497,565 36.51%
   เงินใหกูยืมแกกจิการอื่น – สุทธิ
   สินทรัพยมีขอจาํกัดในการขาย 

31,145
49,575

0.84%
1.34%

76,515 
8,506 

1.85% 
0.21% 

49,415
8,507

1.20%
0.21%

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 
   สินทรัพยสิทธกิารใช-สุทธิ 
   อสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

101,374
-

36,168

2.74%
0.00%
0.98%

97,592 
5,063 

83,743 

2.37% 
0.12% 
2.03% 

150,168
3,745

134,293

3.66%
0.09%
3.27%

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 56,381 1.53% 55,774 1.35% 62,312 1.52%
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  586 0.02% 612 0.02% 683 0.02%
       รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,097,359 56.76% 2,013,291 48.78% 2,051,167 50.00%
รวมสินทรัพย 3,694,927 100.00% 4,127,041 100.00% 4,102,054 100.00%
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2562 2563 2564
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หน้ีสินหมุนเวียน 
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
   เจาหน้ีอื่น-บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป    
      -เงินกูยืมระยะยาว 
      - หน้ีสินตามสัญญาเชา 
      - หุนกู 
      -  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
   ภาษีเงินไดคางจาย 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
        รวมหน้ีสินหมุนเวียน    
หน้ีสินไมหมุนเวียน 
   หน้ีสินตามสัญญาเชา-สุทธ ิ

39,878
76,517

40

12,809
-

924,812
134

16,189
661

1,071,040

-

1.08%
2.07%
0.00%

0.35%
0.00%

25.03%
0.01%
0.44%
0.01%

28.99%

0.00%

 
 

340,000 
67,918 

43 
 

138,668 
2,357 

697,026 
370 

18,337 
532 

1,265,251 
 

2,895 

 
 

8.24% 
1.65% 
0.00% 

 
3.36% 
0.06% 

16.89% 
0.01% 
0.44% 
0.01% 

30.66% 
 

0.07% 

340,000
88,429

2

329,075
2,189

448,951
3,545

14,825
633

1,227,649

1,787

8.29%
2.16%
0.00%

8.02%
0.05%

10.94%
0.09%
0.36%
0.02%

29.93%

0.04%
   เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 18,004 0.49% 414,493 10.04% 107,825 2.63%
   หุนกู-สุทธ ฺ 693,727 18.78% 445,626 10.80% 717,495 17.49%
  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน-สุทธิ 16,153 0.44% 17,825 0.43% 18,282 0.45%
      รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 727,884 19.70% 880,839 21.34% 848,389 20.61%
รวมหนี้สิน  1,798,924 48.69% 2,146,090 52.00% 2,073,038 50.54%
   ทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลว 532,399 14.41% 532,399 12.90% 532,399 12.98%
   สวนเกินมูลคาหุน 165,222 4.47% 165,222 4.01% 165,222 4.02%
    กําไรสะสม  
      จัดสรรแลว-สาํรองตามกฎหมาย 65,300 1.76% 65,300 1.58% 65,300 1.59%
      ยังไมไดจัดสรร 1,133,082 30.67% 1,218,030 29.51% 1,266,095 30.87%
   รวมสวนของผูถือหุน 
 

1,896,003 51.31% 1,980,951 48.00% 2,029,016 49.46%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,694,927 100.00% 4,127,041 100.00% 4,102,054 100.00%
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(ข) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย       
                                                                                      หนวย : พันบาท 

 
2562

ตรวจสอบ 
2563

ตรวจสอบ 
2564

ตรวจสอบ 
รายได   
รายไดดอกผลเชาซื้อ 450,141 77.29% 411,606 71.95% 387,956 69.05%
ดอกเบีย้รับ 44,921 7.71% 63,048 11.02% 84,595 15.06%
รายไดอื่น   
   รายไดคาโอนทะเบียน 11,823 2.03% 9,990 1.75% 10,276 1.83%
   รายไดคานายหนาประกัน 12,136 2.08% 14,401 2.52% 15,144 2.70%
   รายไดคาเบี้ยปรับ 19,209 3.30% 18,697 3.27% 16,907 3.01%
   รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 9,759 1.68% 7,948 1.39% 6,368 1.13%
   รายไดคาติดตาม 6,345 1.09% 4,367 0.76% 4,589 0.82%
   กําไรจากการจาํหนายหลักทรัพย 180 0.03% - 0.00% - 0.00%
   อื่นๆ 27,898 4.79% 41,976 7.34% 35,989 6.40%
   รวมรายไดอื่น 87,350 22.71% 97,379 17.03% 89,273 15.89%

รวมรายได 582,412 100.00% 572,033 100.00% 561,824 100.00%
   
คาใชจาย   
คาใชจายในการขาย 43,825 7.52% 37,320 6.52% 36,065 6.42%
คาใชจายในการบริหาร 268,524 46.11% 232,537 40.65% 208,323 37.08%
หน้ีสูญและคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 49,168 8.44% 71,067 12.43% 78,102 13.90%
ตนทุนทางการเงิน 93,304 16.02% 106,272 18.58% 109,659 19.52%
รวมคาใชจาย 454,821 78.09% 447,196 78.18% 432,149 76.92%

กําไรกอนภาษีเงินได 127,591 21.91% 124,837 21.82% 129,675 23.08%
ภาษีเงินได 28,681 4.92% 26,166 4.57% 26,860 4.78%
กําไรสุทธ ิ 98,910 16.99% 98,671 17.25% 102,814 18.30%
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 4,056 0.70 - 0.00% (1,512) (0.27%)
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 102,966 17.69% 98,671 17.25% 101,302 18.03%
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน   
    กําไรสุทธ ิ(บาทตอหุน) 0.09 0.09  0.10 
   จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณ 1,064,797 1,064,797  1,064,797 
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(ค) งบกระแสเงินสดของ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
                                                                                        หนวย : พันบาท 

2562 2563 2564
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 

   กําไรกอนภาษีเงินได 127,591 124,837 129,675
   รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน  
            คาเส่ือมราคา 4,629 6,652 6,323
            ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่คา (180) - -
            หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 49,168 71,066 78,102
            ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรัพยถาวร 137 3 35
            ขาดทุน(กําไร)จากการขายสินทรัพยรอการขาย 9,158 (16,988) (12,043)
            คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย(กลับรายการ) 78,763 71,463 43,829
            กําไรจาการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (5,940) (2,900) -
            คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,176 1,566 1,586
            เงินปนผลรับ - - -
            รายไดดอกเบ้ีย (44,921) (63,048) (84,595)
            ตนทุนทางการเงิน 93,304 106,272 109,659
 เงินสดรับจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
           หนี้สินดําเนินงาน 316,885 298,923 272,571 
 สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)  
           ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ (80,874) (70,110) (52,507)
           ลูกหนื้อื่น (3,407) (11,748) 670
           เงินลงทุนในลูกหนี ้ 73,698 2,622 (27,687)
           สินคาคงเหลือ 2,518 - 2,556
           สินทรัพยรอการขาย 141,849 167,746 122,442
           สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 135 (21) (2,681)
           สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  76 (25) (71)
 หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  
          เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (28,740) (10,224) 16,480
          เจาหนี้อื่น-บริษัทที่เก่ียวของกัน (55) 3 (42)
          หนี้สินหมุนเวียนอื่น (805) (129) 102
          ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (10,001) - -
        เงินสดรับไดมาจากการดําเนินงาน 411,279 377,037 331,833
           เงินสดจายสําหรับดอกเบี้ย (102,193) (100,193) (106,277)
           จายภาษีเงินได (31,580) (27,965) (36,534)
เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 277,506 248,879 189,022 
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2562 2563 2564 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ  
         รับจากดอกเบ้ีย 27,411 48,098 88,452
         ซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่คา (700,000) - -
         รับจากการขายหลักทรัพยเพื่อคา 700,236 - -
         เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชเพิ่มข้ึน (1) (1) -
         จายเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เก่ียวของ (253,000) (614,000) (639,700)
         รับชําระเงินใหกูแกบริษัทที่เก่ียวจอง 38,000 369,200 391,000
         รับเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15,000 4,900 -
         จายเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น (247,978) (276,253) (134,639)
         รับเงินใหกูยมืแกกิจการอื่น 241,731 207,138 118,784
         ซ้ือสินทรัพย (1,902) (370) (56,523)
         รับจากการขายสินทรัพย 252 - 100
เงินสดสทุธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (180,251) (261,288) (232,526) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
       รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 132,890 437,814 -
       จายชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (132,609) (137,692) -
       ชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทใหญ (78,000) - -
        รับจากการออกหุนกู 1,470,000 450,000 724,600
        จายชําระคืนหุนกูครบกําหนด (1,470,000) (930,000) (700,000)
         รับเงินกูยืมระยะยาว - 596,000 -
        จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (12,090) (73,652) (116,261)
        จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชา - (2,313) (2,471)
        รับเงินสดจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 2 - -
       จายเงินสดปนผล - (31,943) (53,236)
เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (89,807) 308,214 (147,368) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 7,448 295,805 (190,872) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 35,731 43,179 338,984
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัสิ้นป 43,179 338,984 148,122 
รายการที่มิใชเงินสด 
   โอนเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นและดอกเบี้ยคางรับเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

 
- 50,550 

   โอนสินทรัพยที่ยึดจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือเขาทรัพยสินรอการขาย 242,255 210,353 146,096
   โอนสินทรัพยที่มขีอจํากัดในการขายเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 49,575 -
   รับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา - 7,565 1,194
   รับชําระเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นและดอกเบ้ียคางรับเปนสินทรัพย - 8,507 -
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
หนวย 2562 2563 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)     
อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เทา 1.49 1.67 1.67 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) เทา 1.49 1.67 1.67 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABLITY 
RATIO) 

 
  

 

อัตราดอกเบี้ยรับ 1/  รอยละ 15.22 15.00 15.16 
อัตราดอกเบี้ยจาย 2/ รอยละ 5.37 5.71 5.51 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย รอยละ 9.85 9.29 9.65 
อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 16.98 17.25 18.30 
กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.09 0.09 0.10 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) 3/  รอยละ 11.98 11.92 11.73 
อัตราการเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4/ รอยละ (3.22) (1.78) (1.78) 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY 
RATIO) 

 
   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย* (ROA)5/  รอยละ 5.95 5.91 5.82 
อัตราการหมุนของสินทรัพย 6/  เทา 0.16 0.15 0.14 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY 
RATIO) 

 
   

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน7/  เทา 0.95 1.08 1.02 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามขอกําหนดสิทธิ 8/  เทา 0.89 1.03 0.96 
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (IBD / Equity) 9/ เทา 0.90 1.03 0.96 
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือม และ
คาตัดจําหนาย (Net Debt/EBITDA) 10/ 

เทา 7.34 7.16 7.32 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่
มีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด11/ 

รอยละ 57.56 57.72 57.53 

อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม12/  เทา 0.04 0.42 0.37 
อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย13/ รอยละ 4.16 44.02 39.90 
อัตราสวนตราสารหนี้ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย14/ รอยละ 95.31 55.98 59.90 
อัตราหนี้สินอื่นๆที่มีภาระดอกเบ้ียตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย15/ รอยละ - 0.26 0.20 
อัตราสวนต๋ัวเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย16/ เทา - - - 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (ICR)17/ เทา 2.42 2.24 2.24 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (ICR) (เกณฑเงินสด)18/ เทา 4.02 3.76 3.12 
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) 19/ เทา 0.23 0.20 0.22 
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หนวย 2562 2563 2564 
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) (เกณฑเงิน
สด)20/ 

 
เทา 0.18 0.24 0.20 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 
คาเส่ือม และคาตัดจําหนาย** (IBD/EBITDA) 21/ รอยละ 7.53 

 
8.58 

 
7.93 

สัดสวนสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL ratio)22/ รอยละ 6.22 5.50 3.63 
อัตราการจายเงินปนผล เทา 0.33 0.54 - 
อัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม  รอยละ 3.07 2.48 1.41 
หมายเหตุ :    
1/ อัตราดอกเบ้ียรับคํานวณจาก รายไดดอกผลเชาซ้ือ / ดวยลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ(เฉลี่ย)  
2/ อัตราดอกเบ้ียจายคํานวณจาก ดอกเบ้ียจาย / ดวยเงินกูยืมรวม (เฉลี่ย)   
3/ อัตราผลตอบแทนผูถือหุนคํานวณจาก กําไรสุทธิสําหรับงวด / สวนของผูถือหุน(เฉลี่ย) 
4/ อัตราการเติบโตของรายได คํานวณจาก (รายไดรวมปจจุบัน-รายไดรวมงวดกอน)* 100 / รายไดรวมงวดกอน 
5/ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย คํานวณจาก กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี*100 / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย)  
6/ อัตราการหมุนของสินทรัพย คํานวณจาก รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) 
7/ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน : คํานวณจาก หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุนรวม 
8/ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามขอกําหนดสิทธิ (เทา) คํานวณตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิสําหรับหุนกูของบริษัทในอัตรา 
ไมเกิน 3 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแตละปตลอดอายุหุนกู โดย 

“หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินรวมในงบการเงินรวมประจําปของผูออกหุนกูที่ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแตไมรวมถึงหนี้ตาม
สัญญาเชาและหนี้ในทางการคาปกติ (Trade Payable Debts)  

“สวนของผูถือหุน” หมายถึง สวนของผูถือหุนของผูออกหุนกูตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวมประจําปที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
อัตราสวนดังกลาวใชสําหรับหุนกูจํานวน 2 รุน ไดแก 

1) หุนกูของบริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2564 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 
2) หุนกูของบริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 

     9/ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (IBD/E ratio)  คํานวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบ้ีย / สวนของผูถือหุนรวม 
  10/ อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือม และคาตัดจําหนาย คํานวณจาก หนี้สินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบ้ีย หักดวยเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด หารดวยผลรวมของ กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได บวกดวยคาเส่ือมราคา (EBITDA) 
  11/ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด คํานวณจาก (หนี้สินระยะส้ันที่มภีาระดอกเบ้ีย+
หนี้สินระยะยาวที่มภีาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป)*100 / หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

   12/ อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินรวม คํานวณจาก เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน / หนี้สินรวม 

   13/ อัตราสวนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย  คํานวณจาก (เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน / หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย)*100 

   14/ อัตราสวนตราสารหน้ีตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย  คํานวณจาก (หนี้สินเฉพาะตราสารหน้ี / หนิ้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย)*100 

   15/ อัตราหนี้สินอื่นๆที่มีภาระดอกเบ้ียตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย คํานวณจาก (หนี้สินอื่นๆ / หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย)*100 

   16/  อัตราสวนต๋ัวเงินจายตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย คํานวณจาก ต๋ัวเงินจาย / หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
   17/ อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (ICR) คํานวณจาก กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย / ดอกเบ้ียจาย 
   18/ อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (ICR) (เกณฑเงินสด) คํานวณจาก  (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงาน 
+ ภาษี) / (ดอกเบ้ียจายจากการดําเนินงาน จากการลงทุนและการจัดหาเงินทุน) 
   19/ อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) คํานวณจาก กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย / (หนี้สินระยะส้ัน
ที่มีภาระดอกเบ้ีย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป) 
   20/ อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) (เกณฑเงินสด)  คํานวณจาก กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจายชําระหนี้สิน + 
รายจายลงทุน + ซ้ือสินทรัพย + เงินปนผลจาย)             
   21/ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเส่ือม และคาตัดจําหนาย (IBD/EBITDA) คํานวณจาก หนี้สินทั้งหมดทีม่ี
ภาระดอกเบ้ีย / กําไรกอนหัก ดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 

   22/ NPL Ratio คํานวณจาก สินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได * 100/สินเช่ือรวม 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
ภาพรวมผลการดําเนนิงาน 

สําหรับผลประกอบการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีสินทรัพยรวม 4,102.05  ลานบาท ลดลงจาก 
4,127.04  ลานบาท ณ ส้ินป 2563  หรือลดลงรอยละ 0.61 เปนผลมาจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเงินสดคงเหลือในป 
2564 มีจํานวน 148.11 ลานบาทลดลงจาก 338.98 ลานบาท ณ ส้ินป 2563  

                สําหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 2,073.04 ลานบาท ลดลงจาก 2,146.09 ลานบาท ณ ส้ินป 
2563  หรือลดลงรอยละ 3.40  เนื่องจากในป 2563 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 116.26 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 2,029.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,980.95 ลานบาท ณ ส้ินป 
2563  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.43 ซึ่งเปนผลมาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นสงผลใหกําไรสะสมของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีทุน
ชําระแลวจํานวน 532.40  ลานบาทและมีกําไรสะสมเทากับ 1,266.10 ลานบาท  

รายไดรวมในป 2564 มีจํานวน 561.82 ลานบาท ลดลงจาก 572.03 ลานบาท ในป 2563 หรือลดลงรอยละ 1.78 เปน
ผลมาจากการรายไดดอกผลเชาซ้ือลดลงในป 2564 เม่ือเทียบกับยอดปลอยสินเช่ือในป 2563 

 คาใชจายรวมในป 2564 มีจํานวน 432.15 ลานบาทลดลงจาก 447.20 ลานบาทในป 2563 หรือลดลงรอยละ 3.37 
เปนผลมาจากคาใชจายในการบริหารในป 2564 มีจํานวน 208.32 ลานบาท ลดดงจาก 232.54 ลานบาท ในป 2563 หรือลดลง
รอยละ 10.42 เปนผลมาจากคาเผ่ือดอยคาสินทรัพยรอการขายจํานวน 48.83 ลานบาท ในป 2564 ลดลงจํานวน 27.63 ลาน
บาท เม่ือเทียบกับป 2563 เนื่องจากรถยนตมือสองเปนที่ตองการของตลาดเพิ่มมากขึ้น 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนต  โดยบริษัทใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต

ครบทุกประเภทท้ังรถยนตใหมและรถยนตเกาโดยเนนการใหสินเช่ือรถยนตมือสอง บริษัทเร่ิมเปดดําเนินการสํานักงานแหงแรก
ในกรุงเทพในป 2543 และเร่ิมขยายสาขาไปในตางจังหวัดในปลายป 2544 ปจจุบันบริษัทมีจํานวนสาขาท้ังส้ิน 18 สาขา (รวม
สํานักงานใหญ)  

     รายได   

 ในป 2564 บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 561.82 ลานบาท  ซึ่งรายไดดังกลาวลดลงจากป 2563 ซึ่งมีจํานวน 572.03 ลาน
บาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 1.78 โดยการลดลงเปนผลมาจากรายไดดอกผลเชาซ้ือลดลง โดยในป 2564 มีจํานวนสัญญาที่
ปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม 6,386 สัญญาในป 2563 มีจํานวนสัญญาที่ปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม 6,503 สัญญา  คิดเปนอัตราลดลง
รอยละ 1.80 และในป 2564 บริษัทมีจํานวนสัญญาปลอยสินเช่ือคงเหลือจํานวน 23,208 สัญญา ในป 2563 มีจํานวนสัญญา
ปลอยสินเช่ือคงเหลือจํานวน 25,641 สัญญา คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 9.49 
 

 2562 2563 2564 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

ยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม 1,148.10 (20.36) 1,084.73 (5.52) 1,090.62 0.54 
รายไดดอกผลเชาซ้ือ 450.14 (4.85) 411.60 (8.56) 387.86 (5.77) 
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กลยุทธของบริษัทฯ ในป 2564 ยังคงเนนทิศทางไปยังตลาดสินเช่ือรถยนตมือสอง ผานเต็นทรถยนตคูคาทั่วประเทศ ที่
มีอยูกวา 1,400 ราย โดยอายุรถยนตที่ปลอยอายุเฉล่ียประมาณสิบปเกินกวารอยละ 80 ของพอรตสินเช่ือของบริษัทเปนรถยนต
มือสอง และเกินกวารอยละ 80 ของพอรตสินเช่ือของบริษัทในปผานมาอยูในตางจังหวัด     

บริษัทจะเพิ่มยอดสินเช่ือแบบ DIRECT MARKETING โดยการแนะนําลูกคามาใชบริการสินเช่ือเงินสด หรือสินเช่ือ
จํานํารถยนต โดยลูกคาใหมใชสินเช่ือโครงการ MIDA AUTO FOR CASH : MAFC และลูกคารายเกาใชสินเช่ือโครงการ MIDA 
OK. และเพิ่มโครงการสินเช่ือจํานําทะเบียน เพื่อเปนชองทางการตลาดเพิ่ม ซึ่งจะเปนการเพิ่มยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือของบริษัท
ฯ ใหเพิ่มขึ้น  การแขงขันของผูใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนตโดยบริษัทหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคา เพราะสวนตางดอกเบี้ย 
(MARGINS) คอนขางตํ่ามากอยูแลว สวนการแขงขันดานเทอมการชําระเงินอาจมีผลตอคุณภาพลูกหนี้ซึ่งยังเปนประเด็นที่บริษัท
ใหความสําคัญ บริษัทไดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือในอัตราขั้นตํ่าที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  

ดวยกลยุทธดังกลาวทําใหบริษัทมีรายไดดอกผลเชาซ้ือจํานวน 387.86 ลานบาท ทั้งนี้รายไดจากดอกผลเชาซ้ือในป 
2564 จะมาจากยอดปลอยสินเช่ือทั้งหมดของป 2560 – 2563 และบางสวนของยอดสินเช่ือใหมที่เกิดขึ้นป 2564 

นอกจากนี้บริษัทใหสินเช่ือ Floor Plan (เงินใหกูแกกิจการอื่น)  โดยสวนใหญใหสินเช่ือกับผูประกอบการเต็นทรถมือ
สอง เพื่อนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อจัดหารถยนตมาจัดเชาซ้ือกับบริษัทเพื่อเปนการสรางฐานลูกคาใหกับบริษัท  
โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใหสินเช่ือ Floor Plan จะพิจารณาจากมูลคายอดเงินกู ระยะเวลาในการปลอยกู  รวมทั้งหลักทรัพยที่นํามา
คํ้าประกันวงเงินกูดังกลาว โดยดอกเบ้ียรับ จะเปนรายไดจากการใหสินเช่ือ Floor Plan และดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกกิจการ
เก่ียวของกัน ซึ่งในป 2564 มีจํานวนท้ังส้ิน 84.59  ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2563 ซึ่งมีจํานวน 63.05  ลานบาทคิดเปนอัตรา
เพิ่มขึ้นรอยละ 34.16  เปนผลมาจากการใหสินเช่ือ Floor Plan และเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันในระหวางปเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับป 2563  

สําหรับรายไดอื่น ซึ่งประกอบดวย รายไดคาโอนทะเบียน รายไดคานายหนาประกัน รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 
และ อื่นๆ ในป 2564 มีจํานวนท้ังส้ิน 89.27 ลานบาท โดยรายไดดังกลาวลดลงจากป 2563 ซึ่งมีจํานวน 97.38 ลานบาทคิดเปน
อัตราลดลงรอยละ 8.33 เปนผลมาจากรายไดคานายหนาประกันภัยและกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายซึ่งจัดอยูใน
รายไดอื่น ๆ ลดลงเม่ือเทียบกับปกอน   
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                 หนวย : ลานบาท   

รายได 2562 2563 2564 
ดอกเบี้ยรับ 44.92 63.05 84.59 
รายไดอื่น    
    - รายไดคาโอนทะเบียน 11.82 9.99 10.28 
    - รายไดคานายหนาประกัน 12.14 14.40 15.14 
    - รายไดคาเบี้ยปรับ 19.21 18.70 16.91 
    - รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 9.76 7.95 6.37 
    - หนี้สูญรับคืน 8.52 10.05 10.12 
    - รายไดคาติดตาม 6.34 4.37 4.59 
    - รายไดจากการจําหนายหลักทรัพย 0.18 - - 
    - อื่น ๆ 19.38 31.92 25.87 

รวมรายได 132.27 160.43 173.87 
สัดสวนตอรายไดรวม (รอยละ) 22.71 28.05 30.95 

 

คาใชจาย 

          คาใชจายรวมของบริษัทดังที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนของบริษัทในงบของผูสอบบัญชีอนุญาตนั้น สามารถจัดออกเปน 4 
หมวดหลักคือ   

 1) คาใชจายในการขาย ประกอบดวยคานายหนาการขาย คานายหนาตรวจสอบสินเช่ือ คาอากรแสตมป คาเบี้ย
ประกันภัยแถมลูกคา คานายหนาเก็บเงิน  

  2) คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวยคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาตอบแทนผูบริหาร คาเชาอาคารสํานักงาน 
คาใชจายติดตามรถยนตคืน คาธรรมเนียมธนาคาร คาเส่ือมราคาทรัพยสิน  ขาดทุนจากทรัพยสินรอการขาย 

  3) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

  4) ตนทุนทางการเงิน 
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  2562 2563 2564 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

คาใชจายในการขาย       
 คานายหนาการขาย 21.96 4.83 19.89 4.45 18.84 4.36 
 คานายหนาตรวจสอบสินเช่ือ 9.85 2.17 7.07 1.58 6.29 1.46 
 คาอากรแสตมป 1.75 0.38 1.79 0.40 1.67 0.39 
 คานายหนาเก็บเงิน 5.66 1.24 5.70 1.27 6.97 1.61 
 คาใชจายอื่น  4.60 1.01 2.87 0.64 2.30 0.53 
รวมคาใชจายในการขาย 43.82 9.63 37.32 8.34 36.07 8.35 
คาใชจายในการบริหาร       
 คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 112.65 24.77 98.02 21.92 101.71 23.54 
 คาตอบแทนผูบริหาร 15.61 3.43 14.30 3.20 15.62 3.61 
 คาใชจายในการติดตามรถยนตคืน 3.92 0.86 2.04 0.46 1.88 0.44 
 คาธรรมเนียมธนาคาร 1.35 0.30 1.21 0.27 1.11 0.25 
 คาเส่ือมราคาทรัพยสิน 
 คาเผ่ือดอยคาสินทรัพยรอการขาย 

4.63 
77.94 

1.02 
17.14 

6.65 
71.46 

1.49 
15.98 

6.32 
43.83 

1.46 
10.14 

 คาใชจายอื่น 52.43 11.53 38.86 8.69 37.85 8.76 
รวมคาใชจายในการบริหาร 268.53 59.05 232.54 52.01 208.32 48.20 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 49.17 10.81 71.07 15.89 78.10 18.07 
ตนทุนทางการเงิน 93.30 20.51 106.27 23.76 109.66 25.38 
คาใชจายรวม 454.82 100.00 447.20 100.00 432.15 100.00 

  คาใชจายในการขาย  

                บริษัทมี คาใชจายในการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.34 – 9.63 ของคาใชจายรวม ในระหวางป 2562-2564  ซึ่งคา
นายหนาในการขายจะเปนคาใชจายหลักของคาใชจายในการขายเม่ือบริษัทมีการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือใหม ทั้งนี้เนื่องจากรอยละ 
80 ของชองทางจัดจําหนายของบริษัทมาจากผูประกอบการเตนทรถยนตมือสองและบริษัทจะทําการจายคานายหนาให
ผูประกอบการเตนทรถดังกลาวสําหรับสินเช่ือเชาซ้ือใหมและคาใชจายนี้จะจายเพียงคร้ังเดียว  โดยคาใชจายในการขายที่
เกิดขึ้นในป 2564  มีจํานวน 36.07 ลานบาท  และในป 2563  มีจํานวน 37.32 ลานบาท   

    คาใชจายในการบริหาร 

 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารคิดเปนสัดสวนระหวางรอยละ 48.20 – 59.05 ของคาใชจายรวม ในระหวางป 2562 -
2564 ซึ่งคาใชจายบริหารที่ลดลงจากในป 2564 เกิดจากคาเผ่ือดอยคาสินทรัพยรอการขายจํานวน 48.83 ลานบาท ลดลง
จํานวน 27.63 ลานบาทเม่ือเทียบกับป 2563 เนื่องจากรถยนตมือสองเปนที่ตองการของตลาดเพิ่มมากขึ้น 
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 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

                บริษัทมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญคิดเปนสัดสวนระหวางรอยละ 10.81 -18.07 ของคาใชจายรวม ระหวางป 2562 -
2564 ซึ่งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2564 จํานวน 78.80 ลานบาท ในป 2563 จํานวน 71.07 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้น
จํานวน 7.73 ลานบาท เปนผลมาจากในป 2564 บริษัทไดต้ังสํารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ฟอรแพลนเพิ่มมากขึ้นจาก
ป 2563  

 ตนทุนทางการเงิน 

 ในการดําเนินธุรกิจเชาซ้ือรถยนตนั้น ตนทุนทางการเงินของบริษัทในธุรกิจเดียวกันสวนใหญมาจากเงินกูยืม อยางไรก็
ตามในชวงเร่ิมดําเนินงานของบริษัทต้ังแตปลายป 2543 - 2545 บริษัทใชเฉพาะเงินทุนจากทุนจดทะเบียนของบริษัทเองในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้บริษัทเร่ิมติดตอขอกูยืมเงินโดยขอวงเงินจากสถาบันการเงินในป 2546 จนถึงปจจุบัน ดอกเบี้ยจายในป 2564 
และป 2563 ดังกลาวคิดเปนรอยละ 25.38 และ 23.76  ของคาใชจายรวมตามลําดับ สําหรับป 2564 บริษัทมีดอกเบี้ยจาย
จํานวน 109.66 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่มีจํานวน  106.27 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยหุนกูในระหวางป 2564 มี
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.35-6.50 ตอป เม่ือเทียบกับป 2563 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 – 6.50 ตอป  จึงเปนทําใหตนทุน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีในป 2564 ใหแก  บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ที่เปนผูสอบบัญชี  โดยไมมีการ
จายคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของ  รวมทั้งไมมีคาบริการอื่นที่จายใหกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี  

ป ชื่อผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 

บริษัทผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 

2564 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัขวาล 6549 บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  1,510,000.00 
2563 นายนรินทร จุระมงคล 8593 บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  1,510,000.00 
2562 นายนรินทร จุระมงคล 8593 บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  1,475,000.00 

 
คาบริการอื่น  

 - ไมมี – 
 

อัตราผลตอบแทน 

 ในป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2563 จํานวน 4.14 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.20 โดยบริษัทมี
อัตรากําไรสุทธิในป 2562 – 2564 อัตรารอยละ  16.98 , 17.25 และ 18.30 ตามลําดับ ในป 2562 – 2564 บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 5.95 , 5.91 และ 5.82 ตามลําดับ  

บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุนสําหรับป 2562 - 2564  อยูที่ 0.09 , 0.09 และ 0.10 ตามลําดับ (คํานวณจากมูลคาที่ตราไว
ตอหุน 0.50 บาท)  

 จากผลประกอบการของบริษัทจะเห็นไดวาบริษัทมีรายไดหลักจากดอกเบ้ียรับจากการปลอยสินเช่ือ ซึ่งคํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ี (Fixed Rate) อัตราดอกเบ้ียรับในป 2562 -2564 บริษัทมีอัตราดอกเบ้ียรับรอยละ  15.22,15.00 และ 15.16 
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ตามลําดับ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการรายไดดอกผลเชาซ้ือ โดยรายไดดอกผลเชาซ้ือในป 2562 -2564 มี
จํานวน 450.14 ลานบาท 411.60 ลานบาทและ 387.86 ลานบาทตามลําดับ  และยอดปลอยสินเช่ือเชาซ้ือในป 2562 -2564 มี
จํานวน 1,148.10 ลานบาท 1,084.73 ลานบาทและ 1,090.62 ลานบาทตามลําดับ 

ดอกเบี้ยจายของบริษัทประกอบดวย ตนทุนการกูยืมของบริษัทสวนใหญมาจากการออกหุนกูโดยมีอัตราดอกเบี้ยจาย
คงที่  โดยในป 2562 บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยหุนกูคงที่ระหวาง 4.30% -6.00% ตอป ในป 2563- 2564 บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยหุน
กูคงที่ระหวาง 5.75% - 6.50% ตอป  เนื่องจากราคาตลาดของหุนกูมีการปรับตัวสูงขึ้น  ซึ่งไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  ทําใหตนทุนดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น โดยในป 2562 -2564  บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยจายรอยละ 5.37, 5.71  
และ 5.51 ตามลําดับ ทําใหบริษัท ฯ มีสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจายอยูที่ 9.85 , 9.29 และ 9.65 
ตามลําดับ  

โดยบริษัทจะขยายพอรทสินเช่ือใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหอัตราดอกเบี้ยรับเพิ่มมากขึ้น และลดอัตราดอกเบี้ยจายใหลดลง
โดยการจัดหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนดอกเบี้ยตํ่ากวาตนทุนปจจุบันของบริษัทและมีระยะเวลาการชําระหนี้ใหใกลเคียงกับอายุ
เฉล่ียของพอรตที่ใหสินเช่ือ 

 
 ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยรวม 

สําหรับป 2564 และ 2563 บริษัท มีสินทรัพยรวม 4,102.05  ลานบาท ลดลงจาก 4,127.04  ลานบาท ณ ส้ินป 2563  
หรือลดลงรอยละ 0.61 เปนผลมาจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเงินสดคงเหลือในป 2564 มีจํานวน 148.11 ลานบาท
ลดลงจาก 338.98 ลานบาท ณ ส้ินป 2563  

                                  หนวย : ลานบาท   

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 2562 2563 2564 
ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือยกมา 2,938.31 2,726.14 2,556.61 
ลูกหนี้สินเช่ือใหม 1,708.08 1,599.63 1,612.76 
 หัก คางวดท่ีรับชําระ (1,553.39) (1,463.47) (1,538.75) 
 หัก สวนที่ยึดคืนเปนทรัพยสินรอการขาย (242.26) (210.35) (146.10) 
 หัก สวนลดปดบัญชีกอนกําหนด (7.46) (7.82) (10.04) 
ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือคงเหลือ 2,843.28 2,644.13 2,474.48 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (117.14) (87.52) (46.92) 
สุทธิ 2,726.14 2,556.61 2,427.56 

อัตราสวนคุณภาพของสินทรัพย 

บริษัทมีอัตราสวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม รอยละ 3.07 ในป 2562  รอยละ 2.48 ในป 2563 และรอย
ละ 1.41 ในป 2564  ของยอดลูกหนี้ขายเชาซ้ือจากการพิจารณาอัตราสวนคุณภาพของสินทรัพยพบวา อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญตอสินทรัพยรวมของบริษัทมีนอยมากและใกลเคียงกันในแตละป โดยบริษัทจะพยายามรักษาคุณภาพลูกหนี้ใหดีสมํ่าเสมอ 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงโอกาสท่ีบริษัทจะไดชําระหน้ีคืนจากลูกหนี้และจากการขายทรัพยที่ยึดไดแลว  บริษัท
เช่ือวาการต้ังสํารองหนี้สงสัยสูญตามนโยบายดังกลาวขางตนเพียงพอและเหมาะสมกับกิจการ  
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คุณภาพลูกหนี้และการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 
 บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิในป 2562 -  2564 จํานวน 2,726.14 ลานบาท 2,556.61 ลานบาท และ 
2,427.56 ลานบาทตามลําดับ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
                                                        หนวย : ลานบาท                              

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ  2562  2563  2564 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือ 3,576.23 3,306.18 3,109,76 
หัก ดอกผลเชาซ้ือที่ยังไมถือเปนรายได (732.95) (662.05) (635.28) 
รวม 2,843.28 2,644.13 2,474.48 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (117.14) (87.52) (46.92) 
สุทธิ 2,726.14 2,556.61 2,427.56 

 

      ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือหักรายไดดอกผลเชาซ้ือรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้     

                                   หนวย : พันบาท       
ป 2562 

อายุหนี้ มูลคาลูกหนี้ อัตราสํารอง คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ไมคางชําระ 1,682,755 1 % 16,671 
คางชําระ 1 -3 เดือน 1,003,723 2 % 20,074 
คางชําระ 4 เดือน 70,853 20 % 14,171 
คางชําระ  5 – 6 เดือน 44,268 25 % 11,067 
คางชําระ  7 – 9 เดือน 26,077 75 % 19,557 
คางชําระมากกวา 9 เดือน 35,599 100 % 35,599 

รวม 2,843,275  117,139 
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                          หนวย:พันบาท 
ป 2563 

อายุหนี้ มูลคาลูกหนี้ อัตราสํารอง คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ไมคางชําระ 1,531,786 0.33% 5,071 
คางชําระ 1 -3 เดือน 966,868 1.35-2.45 % 17,306 
คางชําระ 4 เดือน 47,682 9.18 % 4,377 
คางชําระ  5 – 6 เดือน 40,452 21.95-36.48 % 10,991 
คางชําระ  7 – 8 เดือน 16,969 52.80-68.89% 10,189 
คางชําระ  9 เดือน 4,882 83.79% 4,091 
คางชําระมากกวา 9 เดือน 35,490 100 % 35,490 

รวม 2,644,129  87,515 
    

                        หนวย: พันบาท 
ป 2564 

อายุหนี้ มูลคาลูกหนี้ อัตราสํารอง คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ไมคางชําระ 1,526,317 0.33% 5,050 
คางชําระ 1 -3 เดือน 858,422 1.35-2.29 % 14,735 
คางชําระ 4 เดือน 40,493 9.38 % 3,798 
คางชําระ  5 – 6 เดือน 29,321 22.36-36.26 % 8,120 
คางชําระ  7 – 8 เดือน 10,102 52.20-68.65% 5,815 
คางชําระ  9 เดือน 2,593 83.87% 2,175 
คางชําระมากกวา 9 เดือน 7,232 100 % 7,232 

รวม 2,474,480  46,925 
 
  ความเพียงพอและเหมาะสมของการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

บริษัทต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยใชรายงานอายุลูกหนี้เปนเกณฑโดยคํานวณจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือหักดวย
ดอกผลเชาซ้ือที่ยังไมถือเปนรายได   โดยในป 2564 บริษัทมีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวน 46.93 ลานบาท ทั้งนี้การต้ังคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญของทางบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม 2563 ซึ่งกําหนดหลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยคาเผ่ือขาดทุนจากการดอยคาสําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ นําการวัดมูลคาของผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือทั้งหมด โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอบงช้ีหรือ
เกิดเหตุการณดานเครดิตกอน และใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑเพื่อนํามาคํานวณหาอัตราการต้ังสํารองคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ ทั้งนี้บริษัทเช่ือวาที่ผานมาบริษัทไดมีต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญอยางเพียงพอและเหมาะสม 
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ทรัพยสินรอการขาย  

 บริษัทมีทรัพยสินรอการขายในป 2564 มีจํานวน 22.12 ลานบาท และจํานวน 30.25  ลานบาทในป 2563 ทรัพยสิน
รอการขายมีมูลคาลดลง 8.13 ลานบาทคิดเปนรอยละ 26.88 ซึ่งมูลคาของสินทรัพยรอการขายที่ลดลงในป 2564 เนื่องจากในป 
2564 ราคารถยนตมือสองในตลาดมีมูลคาลดลง  

 อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือที่เขมงวดและระมัดระวัง ทั้งยังปลอยสินเช่ือแกลูกคารายเกา
ผานชองทาง MIDA OK นั้น จึงคาดวาสัดสวนรถยนตที่ถูกยึดตอจํานวนพอรตรถยนตที่เพิ่มขึ้นจะไมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของพอรตสินเช่ือของบริษัท 

บริษัทไดทําการต้ังสํารองทรัพยสินรอการขายในป  2562  ต้ังสํารองไวที่ 35% ของราคาทรัพยสินรอการขายสุทธิ(หลัง
หักคาดอกผลที่ยังไมไดรับรู) ในป 2563- 2564 ต้ังสํารองไวที่ 30%ของราคาทรัพยสินรอการขายสุทธิ(หลังหักคาดอกผลที่ยัง
ไมไดรับรู)  ) ซึ่งบริษัทไดมีการเก็บขอมูลเปนสถิติในแตละป เพื่อวิเคราะหการต้ังสํารองทรัพยสินรอการขายดังกลาว บริษัทฯ เช่ือ
วาที่ผานมาบริษัทไดมีต้ังสํารองทรัพยสินรอการขายเพียงพอและเหมาะสม 

เงินลงทุนในลูกหนี้ 

 บริษัทรับชื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน โดยซื้อพอรตสินเช่ือเชาซ้ือเพื่อมาดําเนินการจัดเก็บหนี้ และรับ
ซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพที่มีหลักประกัน  

         รายละเอียดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือแยกตามประเภท      
            
                                         (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทเงินลงทุนในลูกหนี ้
2562 2563  2564 

จํานวน(สัญญา) จํานวนเงิน จํานวน(สัญญา) จํานวนเงิน  จํานวน(สัญญา)   จํานวนเงิน 

ลูกหน้ีเชาซือ้ (บริษัท)                    367       5.10 362             2.48  358             0.89 
ลูกหน้ีเชาซือ้ (บริษัทยอย) 0                   -  0                   -   745           29.28 

ลูกหน้ีท่ีมีหลักประกัน  (บริษัทยอย)                        1         114.80 1         114.80  1         114.80 
รวม               368       119.90             363       117.28             1,104       144.97 

หัก คาเผือ่การดอยคาของเงินลงทุน
ในลูกหน้ี  (1.91)  (2.05)  (0.60) 

สุทธ ิ         117.99          115.23          144.37 
 
 

ในป 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิ จํานวน 117.99 ลานบาท มีสัดสวนที่ลดลงจากการรับชําระจํานวน 
8.49 ลานบาท บริษัทไดต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 1.91 ลานบาท และมีเงินลงทุนในลูกหนี้ (บริษัท
ยอย ) จํานวน 180 ลานบาท จํานวน 1 สัญญา ในระหวางปไดรับชําระหน้ีจํานวน 65.20 ลานบาท คงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้
(บริษัทยอย) จํานวน 114.80 ลานบาท 
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ในป 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิจํานวน 115.23 ลานบาท ซึ่งในระหวางปมีสัดสวนลดลงจากการ
รับชําระระหวางปจํานวน  2.62 ลานบาท โดยในป 2563 บริษัทไดต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 2.05 
ลานบาท 

ในป 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิจํานวน 144.37 ลานบาท ซึ่งในระหวางปมีสัดสวนลดลงจากการ
รับชําระหน้ีเงินระหวางปจํานวน  1.59 ลานบาท โดยในป 2564 บริษัทไดต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในลูกหน้ี
จํานวน 0.60 ลานบาท และในระหวางป 2564 บริษัทยอยไดซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้จํานวน 745 สัญญา จํานวน 29.28 ลานบาท 
ยังไมมีการรับชําระภายในป 2564 

 บริษัทฯ ไดจัดทํากระบวนการในการบริหารจัดการหน้ีดวยการจัดประเภทหน้ี คุณภาพหนี้ ระยะเวลาท่ีคางชําระ 
รวมทั้งตรวจสอบขอมูลลูกหนี้โดยละเอียดเพื่อกําหนดวิธการจัดเก็บหนี้ใหเหมาะสมกับลักษณะของลุกหนี้แตประเภท ซึ่งจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดเก็บหนี้ที่บริษัทกําหนด จะเห็นไดวา 3 ปที่ผานบริษัทฯ มีการ
จัดเก็บเงินลงทุนในลูกหนี้เกินกวาประมาณรับชําระท่ีบริษัท ฯ กําหนดเปาหมายไว 

แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 
ในชวงเร่ิมตนภายหลังจากการจัดต้ังบริษัท แหลงเงินทุนในการดําเนินงานของบริษัทสวนใหญคือเงินทุนจากสวน

ของผูถือหุน  ตอมาเม่ือธุรกิจเติบโตมากขึ้น บริษัทมีการออกหุนกูเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเม่ือพิจารณาแหลงเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 - 2564 มีดังนี้ 

 
 2562 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สวนของผูถือหุน 1,896.00 52.88 1,980.95 46.21 2,029.02 51.08
เงินกูระยะส้ัน 
เงินกูยืมระยะยาว 
- ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 
- เงินกูยืมระยะยาว 
หุนกู 

39.60 
 

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 

340.00 
 

329.07 
107.83 

1,166.45 

8.56 
 

8.28 
2.71 

29.37
รวมเงินกูยืม 1,689.23 47.12 2,305.81 53.79 1,943.35 48.92

รวม 3,585.23 100.00 4,286.76 100.00 3,972.37 100.00 
  
 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.96  เทา   
     ณ 31 ธันวาคม  2564 บริษัทมีคางวดท่ีครบกําหนดชําระในอนาคตจากพอรตลูกหนี้  ที่ไมรวมหนี้คางชําระรวมทั้งส้ิน 
3,109.76 ลานบาท  แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวงปดังนี้ 
                                                                                                                              (หนวย:ลานบาท) 

สวนที่รับชําระภายใน 1 ป    1,272.27 
สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป      1,837.49   
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      บริษัทมีเงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 1,943.35 ลานบาทนั้น เปนเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระ
ในป 2565 จํานวน 329.07 ลานบาท และหุนกูที่จะถึงกําหนดชําระในป 2565 จํานวน 448.95 ลานบาท ตามลําดับ จะเห็นไดวา
กระแสเงินสดในอนาคตจากคางวดท่ีครบกําหนดชําระเปนจํานวนเงินที่เพียงพอในการชําระหน้ีที่มี    
 
หนี้สินรวม 

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,798.92 ลานบาท 2,146.09 ลานบาท และ 2,073.04 ลานบาทในป 2562 2563 และ 2564
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 19.30 ในป 2562 และลดลงในอัตรารอยละ 3.40 ในป  2564 โดยหนี้สินสวนใหญของบริษัท
จะอยูในรูปของหุนกู  เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการออกหุนกูใหสอดคลองกับระยะเวลาการใหสินเช่ือเชาซ้ือเพื่อเปนการปองกัน
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ  และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดรับจากกลุมธนาคารในประเทศมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ลานบาท  
   

 2564 2563 อัตราดอกเบ้ีย (รอยละ) การชําระคืนเงินกู 
บริษัท  
วงเงิน 340 ลานบาท 202.49 297.16

 
 

อัตราดอกเบ้ีย MLR ลบ   
รอยละ 0.85 ตอป 

สัญญาเงินกูมีเงื่อนไขการเบิกรับเงินเปนรอบ  
โดยบริษัทเบิกรับเงินกูท้ังหมด 7 รอบ รอบละ 
40 - 50 ลานบาท โดยชําระเงินตนของการ
เบิกแตละรอบพรอมดอกเบี้ย ไมนอยกวา
เดือนละ  0.92 ลานบาท  ภายในวันท่ี  30 
กันยายน 2567 

วงเงิน 256 ลานบาท 234.41 256.00
 
 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 
2.00 ตอป 

ชําระคืนงวดท่ี 1 - 12 เฉพาะดอกเบ้ียทุกสิ้น
เ ดือน  งวดที่  13 -  23 ชําระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยไมนอยกวาเดือนละ 22 ลานบาทตอ
เดือน งวดที่ 24 (สุดทาย) ชําระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยท่ีเหลือท้ังจํานวน 

รวม 436.90 553.16 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
        ภายในหน่ึงป 

 
(329.07) (138.67) 

สุทธ ิ 107.83 414.49 
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 ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดคงเหลือหุนกู มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    (หนวย : พันบาท) 
   วันที่ครบ อัตรา 

       ยอดคงเหลือ หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบี้ย 
    (รอยละตอป)  
1 1 ป 6 เดือน  7 ตุลาคม 2563 7 เมษายน 2565 6.50 448,951 
2 1 ป 6 เดือน  21 ตุลาคม 2564 21 เมษายน 2566 6.35 717,495 

รวม     1,166,446 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (448,951) 
หุนกู – สุทธิ    717,495 

 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดคงเหลือหุนกู มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  
    (หนวย : พันบาท) 
   วันที่ครบ อัตรา 

              ยอดคงเหลือ หุนกู อายุหุนกู วันที่ออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบี้ย 
    (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 สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (697,026) 
หุนกู – สุทธิ    445,626 
 

บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ในป 2562 -2564 อยูที่ 1.49 เทา 1.67 เทา และ 1.67 เทา ตามลําดับ  
บริษัทมีอัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (ICR) ในป 2562 -2564  อยุที่ 2.42 เทา , 2.24 เทา และ 2.24 เทา 

ตามลําดับ โดยอัตราสวนดังกลาวสําหรับป 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับป 2562 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายทางการเงินเพ่ิมขึ้น 
สวนอัตราสวนในป 2563 และ ป 2564 มีมูลคาเทากันเนื่องจากกําไร(ขาดทุน) กอนคาใขจายคาใชจายทางการเงินและ
คาใชจายภาษีเงินได บวกดวยคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายหารดวยคาใชจายทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกัน 

บริษัทมีอัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (เกณฑเงินสด) ในป 2562 -2564 อยูที่ 4.02 เทา , 3.76 เทา และ 
3.12 เทาตามลําดับ อัตราสวนความสามารถการชําระหน้ีดอกเบี้ย (เกณฑเงินสด) ลดลงจากป 2563 เปนผลมาจากกระแสเงิน
สดจากการกิจกรรมดําเนินงานลดลงเม่ือเทียบกับป 2563  

บริษัทมีอัตราสวนความสามารถการชําระภาระผูกพัน (เกณฑเงินสด) ในป 2562 -256 อยูที่ 0.18 เทา ,0.24 เทา และ 
0.20 เทาตามลําดับ อัตราสวนความสามารถการชําระภาระผูกพัน (เกณฑเงินสด) ในป 2564 ลดลงเปนผลมาจากในป 2564 
บริษัทมีรายจายเพื่อการลงทุนลดลงเม่ือเทียบกับป 2563 
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บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ปตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด ในป 2562 -
2564 อยูที่ รอยละ 57.56 ,รอยละ 57.72 เทา และรอยะละ 57.53 เทาตามลําดับ  

บริษัทออกหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลทั่วไป และ 
สถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูคร้ังนี้ไปใชในการชําระหน้ีเดิม ทั้งนี้ 
หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการท่ัวไป ซึ่งรวมถึงขอจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ และในการกอภาระหน้ีสินของ
บริษัท รวมทั้งไมประกาศจายเงินปนผลในกรณีที่บริษัทไมสามารถชําระหน้ีเงินตนและดอกเบี้ยหุนกูที่ถึงกําหนดชําระแลว หรือมี
เหตุผิดนัดหรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 
 
       อยางไรก็ดีบริษัทมีหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิที่จะตองดํารงอัตราสวนของ หนี้สิน ตอ สวนของผูถือหุน (Debt to Equity 
Ratio) ไวไมเกิน 3: 1  ณ ส้ินงวดบัญชีของแตละปตลอดอายุหุนกูทุกชุด ในป 2562 -2564 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
ตามขอกําหนดสิทธิ อยูที่ 0.89 เทา , 1.03 เทา และ 0.96 เทา ตามลําดับ 
   
       ทั้งนี้หากบริษัทไมสามารถดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไดตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออก 
หุนกูและผูถือหุนกูที่กําหนดไวอาจทําใหบริษัทเขาเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิและอาจทําใหหนี้หุนกูทั้งหมดเปนอันถึงกําหนด 
ชําระโดยพลัน อยางไรก็ดีที่ผานบริษัทไดใหความสําคัญและมีมาตรการในการดูแลใหสัดสวนหนี้สินตอสวนของผุถือหุนรวมและ 
โครงสรางเงินทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
      ในป 2564 บริษัทออกหุนกูทดแทนในสวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระคืนและนําเงินสดจากกระแสเงินสดจากการดําเนิน 
ชําระคืนเงินกูบางสวน เพื่อลดการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากการระดมทุกจากตราสารหนี้ รวมทั้งมีการขอวงเงินสินเช่ือกับทาง 
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  
 ในป 2562 - 2564 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเปน 0.95,  1.08 และ 1.02 เทา ตามลําดับ ในป 2563 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากในป 2563 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้น  320.00 ลานบาทและใน
ป 2564 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเปนผลมาจากในป 2564 บริษัทมีเงินกูยืมระยะจากสถาบันการเงินลดลง 
116.26 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 1,896.00 ลานบาท ในป 2562 และ 1,980.95 ลานบาท ในป 2563 และ 
2,029.02 ลานบาท ในป 2564 คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 4.48  และ 2.43  ในป 2563 และ 2564 ตามลําดับ เปนผลมาจากกําไร
จากการประกอบกิจการของบริษัท 

บริษัท ฯ มีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2563  บริษัทจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 53.24  ลาน
บาท โดยคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.05 บาทตอหุนโดยจายจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวมจากผลการดําเนินงานรอบบัญชี
ป 2563 
 
 สภาพคลอง 

เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจการใหเชาซ้ือรถยนตนั้น รายไดหลักของบริษัทจะมาจากรายไดดอกเบี้ยรับจาก
การใหกูยืมเพื่อเชาซ้ือรถยนตจากลูกคาและเนื่องจากบริษัทมิไดเปนสถาบันการเงินจึงไมสามารถระดมเงินทุนจากการรับฝาก
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เงินจากประชาชนท่ัวไปได  แหลงเงินทุนของบริษัทที่จะนํามาใชเปนเงินใหกูยืมจึงมีเพียง 3 ประเภทเทานั้นคือเงินทุนจากผูถือ
หุน การกูยืมเงิน และการออกหุนกู 

กระแสเงินสด(หนวย:ลานบาท) ป 2562 ป 2563 ป 2564 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากการดําเนินงาน 277.51 248.88 189.02 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (180.25) (261.29) (232.53) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (89.81) 308.21 (147.37) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ 7.45 295.80 (190.87) 
 
การพิจารณากระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมียอดเทากับ 

189.02 ลานบาท ลดลงจากป 2563 ที่มียอดเทากับ 248.88 ลานบาท กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงเนื่องจากใน
ระหวางป 2563 บริษัทยอยไดซื้อหนี้จากลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 29.28 ลานบาท 

ในสวนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในป 2564 มียอดเปนติดลบเทากับ 232.53 ลานบาท มียอดลดลงจากป 
2562 ที่มียอดเปนติดลบจํานวน 261.29 ลานบาท ทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมียอดลดลงจํานวน 28.76 ลานบาท 
ทั้งนี้เปนผลมาจากในป 2564 บริษัทจายซื้อสินทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 56.52 ลานบาท  

ในป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดจายจากกิจกรรมจัดหาเงิน ยอดติดลบเทากับ 147.37 ลานบาท กระแสเงินสดลดลง
จากป 2563  ที่มียอดเทากับ 308.21 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจํานวน 455.58  ลานบาท สาเหตุหลัก
มาจากในป 2563 บริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 596.00  ลานบาท 

นอกเหนือจากรายไดดอกผลเชาซ้ือที่บริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะส้ันที่สามารถเบิกใชกับ
สถาบันการเงินไดอีกเปนจํานวนมากและไดรับการอนุมัติเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมทั้งยังสามารถออกหุนกูและต๋ัว
แลกเงินเพื่อระดมทุนไดอยางตอเนื่อง จึงจัดไดวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินการหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ผลกระทบจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย :  

 จากอัตราดอกเบ้ียในตลาดที่ปรับลดลง คาดวาความตองการของลูกคาตองการซื้อรถยนตจะเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 
แตอยางไรก็ตามยังตองคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันดวย ในสวนของบริษัทการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ไม
มีผลกระทบตอมูลคาพอรตของสินเช่ือเดิม แตจะมีผลในสวนของตนทุนเงินกูใหม ที่มีการกูจากธนาคารพาณิชยจะทําใหบริษัทมี
ตนทุนเงินกูที่ลดลง  

 ผลกระทบจากการขยายสาขาตางจังหวัด :  
  ฝายบริหารของบริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายพอรตสินเช่ือในตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้เปนเพราะสภาวะการแขงขัน
ในตางจังหวัดมีนอยกวาในกรุงเทพฯ และผูประกอบการรายอ่ืนยังไมขยายไปยังตางจังหวัดมากนัก  จึงทําใหบริษัทสามารถ
ขยายฐานลูกคาในตางจังหวัดไดอยางตอเนื่องและสามารถเขาถึงฐานลูกคาใหมได    อยางไรก็ตามภาวะการแขงขันใน
ตางจังหวัดอาจมีความรุนแรงขึ้นหากคูแขงโดยทางออมของบริษัทหันมาจับสวนแบงของตลาดสินเช่ือรถยนตมือสองใน
ตางจังหวัดเพิ่มขึ้น 
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5.ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

        5.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัท ฯ 

ช่ือบริษัท                               :     บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ช่ือยอหลักทรัพย                         :      “ ML” 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ        :     การใหบริการสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ                  :     48/1-5  ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
      กรุงเทพฯ  10210 
เลขทะเบียนบริษัท                   :     0107547000532 
โทรศัพท                                :     02-574-6901 
โทรสาร                                 :     02-574-6902  
ทุนจดทะเบียน                        :      ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 
     1,064,797,263  หุน  เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  1,064,797,26 หุน 
                                                             เปนเงิน 532,398,631.50 บาท ราคาพารหุนละ 0.50 บาท 
นายทะเบียนหลักทรัพย            :      บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย )จํากัด 
               เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

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

ช่ือบริษัท                               :     บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา  จํากัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ        :      บริหารจัดการทรัพยสินที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ                  :     56/8  ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 
     กรุงเทพฯ  10210 
เลขทะเบียนบริษัท                   :    0105558113340 
โทรศัพท                                :    085 -1111878 
โทรสาร                                 :    02-574-6902  
ทุนจดทะเบียน                        :     ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 
    10,000,000  หุน  เปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  10,000,000 หุน 
                                                            เปนเงิน 100,000,000 บาท ราคาพารหุนละ 10 บาท 
ผูสอบบัญชี                            :     นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 
    บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด  
    ชั้น 18 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  
    เลขท่ี 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โครงสรางการถือหุน                     :     บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99% 
                                                            (โดยมีกรรมการรวมกัน) 
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รายละเอียดช่ือและที่อยูสาขา  18 สาขา (รวมสํานักงานใหญ) 
 

สํานักงาน / สาขา ขอมูลสํานักงาน / สาขา เบอรโทรศัพท 

สํานักงานใหญ  48/1- 5  ซอยแจงวัฒนะ14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กทม. 10210  02-574-6901
สาขานครปฐม  35/8-9 หมู 5 ถ.เพชรเกษม ต.ลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  (034) 244-250-1
สาขานครสวรรค  132/2 หมู 10 ถ.พหลโยธิน  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 60240 (056) 200 -770
สาขานครราชสีมา  1015 หมู 4 ถ.ราชสีมา-ปกธงชัย ต.หนองจะบก  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 (044) 357 -101-3
สาขาระยอง   222/10 หมู 4 ถนนบายพาส สาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง  21000 (038) 018-640
สาขาชุมพร   21  หมู1   ต.วังไผ  อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร  86000 (077) 658-757
   (077) 658-741
สาขาอุดรธานี  419/15-16 หมู 7 ถนนรอบเมือง  ต.หมากแขง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 (042) 230-112-4
สาขาพิษณุโลก  59/10 หมู 7 ถนนพิษณุโลก-หลมสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (055) 320-045
สาขาเชียงใหม  236/91 หมู 1 ถ.มหิดล  ต.หนองหอย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50000 (053) 140-211-3
สาขาอุบลราชธานี  448/1 หมู 12 ถนนเล่ียงเมืองอุบล-ตระการ ต.ไรนอย  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 (045) 317-555-7
สาขาขอนแกน  588/13-14 หมู 5 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 (043) 340-336-7
สาขาสุราษฎรธานี  16/27 หมู 3 ถนนเล่ียงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 84000 (077) 310-188
สาขากระบ่ี  88/5 หมูที่ 2  ถ.เพชรเกษม  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  81000 (075) 650-606
สาขาหาดใหญ 142/29 หมู 7 ถ.ลพบุรีราเมศวร ต.ทาชาง อ.บางกลํ่า จ.สงขลา  90110 (074) 536-581-2
สาขาเชียงราย  8/37 หมู 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (053) 602-768
สาขาเพชรบุรี  60 หมู 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (032) 402-427-8
สาขาสุรินทร  259/8 หมู 7 ถ.สุรินทร-ศรีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000 (044) 530-831-2
สาขาพนมสารคาม 106/8 หมู 4 ต.เมืองเกา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 (061) 210-075
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5.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 

-ไมมี- 

 

5.3 ขอพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอสินทรัพย เกินกวารอยละ 
5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขอ บริษัท ฯ อยางมี
นัยสําคัญ  

 

5.4 ตลาดรอง 

-ไมมี- 

 

5.5 สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา (กรณีออกตราสารหนี้) 

บริษัท หลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด 

เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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ส่วนที่ 2 
การกำกับดูแลกิจการ 

 
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ย่ังยืน เพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน  
 บริษัท ฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คำนึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่
บริษัท กำหนดเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  
 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 
       คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและเชื่อม่ันว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสร้างผลตอบ 
แทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ตลอดจนการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการจะประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือและการ
ยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร  
  6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
          บริษัทกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณ 
สมบัติ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทมี
กรรมการจำนวนท้ังส้ิน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อถ่วงดุล
อำนาจอย่างเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ
ได้อย่างอิสระ 
                  คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจ
มีอำนาจในการควบคุมการบริหารบริษัทไม่ใหมี้ความขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและไม่มีความขัดแจ้ง
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

       คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวนโยบายต่างๆ เพื่อกรอบและแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหาร พนักงาน และ
บุคลากร ทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตาม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการนั้น ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

     1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะใช้แนวทางปฏบิัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความ 
เข้าใจ 

     2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะยึดม่ันในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน  
และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     3. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
     4. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ ทันเวลา และไม่กระทบต่อประโยชน์อัน

ชอบธรรมของบริษัท 
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     5. ตระหนักและยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
  6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
                    1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
                     การดูแลสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น   
     คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของและสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียน 
แปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย 
หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ โดยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัท 
   การประชุมผู้ถือหุ้น    
   คณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมและมี 
นโยบายในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  โดยได้กำหนดนโยบาย 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเร่ืองสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมการลงมติ การเสนอ วาระ การเสนอชื่อบุคคล 
ความครบถ้วนเพียงพอของหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยข้อมูลตลอดจนสถานที่จัดประชุมวันและเวลาที่จัดประชุมไว้
อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมให้เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว และแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่เก่ียวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้จัดการ
ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขท่ี 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง
อ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและแนวปฏิบัติการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  
   ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  
            บริษัท ฯได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งมีข้อมูลในเร่ืองดังนี้  
   (1) วันเวลา สถานที่จัดประชุม  
   (2) วาระการประชุม ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ 
พิจารณาอย่างครบถ้วน  
   (3) วิธีปฏิบัติเอกสารหลักฐานแสดงตน และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม  
   (4) ขอ้บังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
   (5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข   
   (6) ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
   (7) แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  
   ทั้งนี้ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน 
และ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน  
   วันประชุมผู้ถือหุ้น   
   บริษัทได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุม เป็นอาคารที่ต้ังสำนักงานใหญ่ของบริษัทแม่ ซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
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เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า ก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบ ฉันทะ ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทได้ อธิบายวิธีการลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน การใช้
บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 
   หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น   
   บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลัง 
จากการประชุม เสร็จส้ินในวันเดียวกัน และได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งระบุถึงรายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงคำถาม
และคำช้ีแจงระหว่างการประชุม    
   2)การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  
                       การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เป็นลายลักษณ์ 
อักษร โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกว่าบริษัทจะมีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 
ชั่วโมง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และเก็บข้อมูลทางการค้าไว้ เป็นความลับ รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรง
ตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่
รับทราบข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี หรือ
สารสนเทศท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินหรือสารสนเทศ
ของบริษัทต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว ก่อนที่จะซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มี
หน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัททุกคร้ัง 
  การป้องกันความขัดแจ้งทางผลประโยชน์  

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำท่ีเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการ 
ติดต่อกับผู้เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทหา้มไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้า
ทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและในกรณีที่มีการทำ
ธุรกิจใดกับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีอำนาจ
ดำเนินการในนิติบุคคลนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ต้องพิจารณาเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท และ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล 
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
  3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง 
เจ้าหนี้ สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้อง โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท และไม่
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กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้ 

 - ผู้ถือหุ้น  บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน โดยมุ่ง 
ม่ันที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่ม่ันคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้ง
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

- พนักงาน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะ 
สม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น การจัดอบรม การสัมมนาและการฝึกอบรม โดยให้โอกาสกับพนักงานทุกคน เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนด
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมท้ังปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง เช่น การใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีดีและคำนึงถึงสวัสดิ
ภาพของพนักงาน ในการทำงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อมุ่ง 
เนน้การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
โดยมิชอบ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า รวมถึงการนำเทคโนโยลี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

- คู่ค้า บริษัทมีกระบวนการในการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่าง
เคร่งครัด 

- คู่แข่ง บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและแข่งขันอย่างเปน็ธรรม ภายใต้กฎกติกา 
และกรอบของกฎหมาย ไม่กล่าวหาหรือทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า  ด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

- เจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหน้ีไว้อย่างเคร่งครัด 
- สังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ บริษทัให้ความร่วมมือ
และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ 
ระเบียบข้อบังคับของทางการ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เก่ียวข้อง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ 
ไม่มีส่วนร่วมหรือ ดำเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่กระทำผิดต่อกฎหมาย และท่ีสำคัญจะไม่ดำเนินการใดๆที่ก่อให้เกิด
การคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

4) การต่อต้านการทุจรติหรือคอร์รัปช่ัน 
บริษัทมนโยบายต่อต้านนการทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน รวมทั้งได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

และส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบโดยทั่วถึงผ่านช่องทางการส่ือสารภายในบริษัท จัดให้มีการฝึกอบรม 
แก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท รวมท้ังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้ง 
ข้อมูล เบาะแส หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นและส่งข้อมูลการร้องเรียนดังกล่าว 
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5)มาตรการดำเนินการกับผู้ทีก่ระทำไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
              ในกรณีที่พบผู้ที่กระทำไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ สามารถส่งข้อร้องเรียน โดยจัดทำรายงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร เก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติพร้อมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) และ
ส่งข้อร้องเรียนไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่ ผู้บังคับ บัญชาตามสายงานในทุกระดับ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ซึ่งผู้รับข้อร้องเรียน จะต้องดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปผล
เบื้องต้นเสนอเร่ืองต่อตัวแทนฝ่ายจัดการ เพื่อเข้าร่วมในการพิจารณาจะกำหนด มาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ซึ่งบริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการ
กระทำท่ีฝ่าฝืนแต่ละประเภท โดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความร้ายแรงของการกระทำผิด 

 
        6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดม่ันในหลักการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือเห็นการไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทได้กำหนดให้มีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมี
หน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมท้ังกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งม่ันเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการเงินและมุ่งสู่ความเป็น
หนึ่งในใจของลูกค้าและคู่ค้า โดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้บริการสินเช่ือที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและสร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืนและเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทกำหนดให้ 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏบิัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร 
               บริษัทฯ เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct ฉบับเต็ม ในเอกสารแนบ 5 
 
        6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบ
ปีที่ผ่านมา 
  บริษัท ฯ ได้ทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ          
9. 
9.1 โครงสร้างการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนตรวจสอบภายใน
คุณสายชล หยกมณีรัตนากร 

สำนักงานเขต 2 
คุณโสภณ กรรณโอภาส 
 ชุมพร 
 สุราษฎร์ธาน ี
 กระบี่ 
 หาดใหญ ่

ส่วนพัฒนาระบบงาน 
      คุณเพ็ชร ช่างคำ 

 

สำนักงานเขต 4 
คุณอำนาจ อุดมพล 
 นครปฐม 
 ระยอง 
 เพชรบุรี 
 พนมสารคาม

สำนกังานเขต 1 
คุณพรชยั ประสิทธิ์พร  
 นครสวรรค ์
 พิษณุโลก 
 เชียงใหม่ 
 เชียงราย 

ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 2
คุณมานพ ศรีพิพัฒนกุล 

สำนกังานเขต 3 
คุณปรีชา พวงสุวรรณ 
 นครราชสีมา 
 อุดรธาน ี
 อุบลราชธาน ี
 ขอนแก่น 
 สุรินทร์

ฝ่ายสินเชื่อภูมิภาค 1 
คุณกิตติวัชร์  ไตรเวทย์วรกุล 

 ส่วนควบคุมหนี้ 
 ส่วนบริหารสินทรัพย์ 
    คุณโสภณ  กรรณโอภาส 
 ส่วนกฎหมาย  
     คุณวารุณี  ธิราชัย 
 ส่วนบังคับคดี  
     คุณนนท์ธวัช มากไมตรี 

ส่วนอำนวยการสินเชื่อ 
 คุณปพิชญา ทองเกิดพะเนา 
 ส่วนบุคคลและธุรการ 
คุณจำเนียร ทิชัย 

ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี 
คุณเพ็ชร  ช่างคำ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณจินดา บุษบาศรี 

ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณจำเนียร ทิชัย 

 

ฝ่ายควบคุมและบริหารสินเชื่อ 
คุณสุวัตร์ เขียวรัตน์ 

ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 
คุณโสภณ  กรรณโอภาส 

กรรมการผู้จัดการ
คุณธีรวัฒน์  เกียรติสมภพ 

สำนักกรรมการผู้จัดการ
      คุณสิริวรรณ สุวัฒนวนิช 

ประธานกรรมการบริหาร
คุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 

ส่วนสินเชื่อและการตลาด    
    สำนักงานใหญ่ 
    

ส่วนสินเชื่อเงินกู้และ 
   เช่าซื้อลูกค้ารายใหญ ่
   สำนักงานใหญ ่
 

ส่วนบริหารหนี้  
    สำนักงานใหญ่ 
    คุณสมชาย สีบุหงา 

 ส่วนบัญชี 
  คุณจารุณี พลวิชัย 
ส่วนการเงิน 
  คุณนรญา จิตติธาดา 

7.1 โครงสร้างการกำกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริหาร
คุณสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
 โครงสร้างการบริหารและจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร    โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีรายชื่อและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

      คณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร กรรมการและกรรมการบริหาร  
3. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 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 นางสาวจินดา บุษบาศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งส้ินจำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 5 ท่าน  

ได้แก่ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล นายสมศักด์ิ  ศักดิ์สุธาพร,นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ , นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล ,นายเอกชัย 
เอี้ยวศิวิกูล    และเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านได้แก่ พลตำรวจโทฉลอง สนใจ, นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล, นางสาวพิณนภา 
งานสุจริต 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย  นายวิสูตร   เอี้ยวศิวิกูล หรือนายสมศักดิ์   ศักดิ์สุธาพร หรือ 
หรือนางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ หรือนายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล หรือนายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล สองในห้าคนลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท  

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหาร
เงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ี
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการใน
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท   กรณีที่มีการการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริการ การเช่า และ
การให้เช่า  ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า  50  ล้านบาท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจึงจะดำเนินการเร่ืองดังกล่าวได้ 
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 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งต้ังกรรมการจำนวนหน่ึงให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมี
อำนาจดำเนินการเร่ืองต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน  

1) เร่ืองที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2) การทำรายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง

ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 ทั้งนี้กำหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเร่ืองนั้น 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 2 คณะ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการ
การบริหาร โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสรุปดังนี้    

คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1. พลตำรวจโทฉลอง สนใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน) 
3. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน) 

โดยมี นางสาวจินดา บุษบาศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2,3 เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ

ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทรวมทั้งให้ความเห็นในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 -   ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ 
      ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ 
-    ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
-    เหตุผลที่เช่ือว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งต้ังต่อไปอีกวาระหน่ึง 
-    ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด 
      หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
-     รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ 
      ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
            คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวจินดา บุษบาศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัท ในกิจการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1) มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ 

2) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื ่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื ้อสินค้า หรือ 
ยานพาหนะ และ การอนุมัติการขายเช่าซ้ือ เป็นต้น ทั้งนี้วงเงินสำหรับแต่ละรายการต้องไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท 

3) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
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4) อำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน 
การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 
ล้านบาท  

5) กำหนดโครงสร้างองค์กร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท  

6) มีอำนาจแต่งต้ัง ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่ากรรมการผู้จัดการ   
7) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
8) เสนอแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน เสนองบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย
สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนด 

 
  7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน  7  ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ัดการ 
 ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจ ดำเนินการเป็นผู้บริหารงานจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า  ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย  และการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นต้น ที่มีมูลค่าสำหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
ได้ และอนุมัติการขายเช่าซ้ือในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่รวมถึงรายการท่ีเป็นการอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1. นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ 
2. นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล  ผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือภูมิภาค 2  
3. นายกิตติวัชร์  ไตรเวทย์วรกุล  ผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือภูมิภาค 1 
4. นายสุวัตร์ เขียวรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 
5. นายโสภณ กรรณโอภาส ผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือและการตลาด 
6. นางสาวจินดา บุษบาศรี  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
7. นายเพ็ชร ช่างคำ  ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี 
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สินเชื่อใดๆ ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์ถาวร   ซึ่งการ
เข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องทำการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้
อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน
กรรมการผู้จัดการในเร่ืองที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ   

 ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  
ค่าตอบแทน(บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จำนวน (คน) 10 8 8 
- เงินเดือน 13,771,174 13,016,952 14,339,908 
- โบนัส 4,386,446 637,975 - 
- อื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม   ค่าพาหนะ และค่า

โทรศัพท์ 
119,066 110,000 96,000 

เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 250,847 181,612 139,106 
รวม 18,527,533 13,946,539 14,575,014 

 
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

 จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 , ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 และณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 260 คน 
และ 259 คน และ 268 คน  โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้ 

 
 ฝ่าย จำนวนพนักงาน(คน) 

31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 31 ธ.ค.2564 
1. สำนักกรรมการผู้จัดการ 20 22 26 
2. ฝ่ายสินเช่ือและการตลาด 10 10 13 
3. ฝ่ายสินเช่ือภูมิภาค 1 86 86 82 
4. ฝ่ายสินเช่ือภูมิภาค 2 98 95 95 
5. ฝ่ายควบคุมและบริหาร 20 14 16 
6. ฝ่ายปฏิบัติการ 17 15 17 
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 11 11 11 
8. ฝ่ายสารสนเทศและ 4 4 4 
9. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 2 2 

รวม 268 259 260 

หมายเหตุ  - ทั้งนี้ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน 
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ผลตอบแทนพนักงาน 
  ในปี 2564 ,2563 และ ปี 2562 บริษัทให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน จำนวน 260 คน , 259 คน และ 268  คน ตามลำดับ 

รวมเป็นเงิน 117.33 ล้านบาท , 112.31 ล้านบาท และ 128.26 ล้านบาทตามลำดับโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและ
โบนัส  ส่วนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้เริ่มจ่ายสมทบให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือน เมษายน 2547 โดยมีจำนวน
พนักงานส่งเงินสมทบ ในปี 2564 , 2563 และ 2562 เป็นจำนวน 1.08 ล้านบาท ,  2.00 ล้านบาทและ 1.35 ล้านบาท ตามลำดับ 

 
7.6 ข้อมูลสำคัญอ่ืน ๆ 
 
 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี 
 บริษัทมอบหมายให้นายตรีธนา นิรามิษ ดำรงตำแหน่งผู ้จัดการแผนกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
เลขานุการบริษัท 

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวจินดา บุษบาศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 บริษัทมอบหมายให้ นางสาวสายชล หยกมณีรัตนากร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้
ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กับบริษัท  แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำนวน 1,510,000 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีรายปี 
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8. รายงานผลการดำเนนิงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 
 
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายที่ก่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 17 คร้ัง  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท  
ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน  การปรับโครงสร้างองค์กร รวมไปถึงการกำหนดแนวทางการกำกับดูแล
ของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงของบริษัท และได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อการ
ดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  
กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือก
กรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งต้ังกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ดังนี้  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
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ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งความ สัมพันธ์ทาง
ธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้
สินทรัพย์เปน็หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่ สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ
ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำ
กว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  
 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาถึงคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด รวมทั้ง พิจารณาลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็น
กรรมการของบริษัทต่อไป โดยบริษัทให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ 

กรรมการบริษัท 

คุณสมบัติกรรมการบริษัท 
1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วย 

บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของ
บริษัทอย่างแท้จริง และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง 
5. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ 

โดยอ้อม  
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบริษัทโดยจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลัก 
เกณฑ์กำหนด รวมทั้งพิจารณาลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่สามารถอุทิศตนและเวลา เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  
 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท 

1. การเลือกตั้งกรรมการโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : เช่น เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญประจำปี และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการจะเป็นผู้เสนอชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณาเลือกต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 
2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลไป  
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

2. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ : เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้า
เป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  บุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของ
คณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 
ผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยสรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถบริหารงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และสามารถสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยการแต่งต้ัง
ผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทน โดยต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยการ 
ประชุมในแต่ละครั้ง  บริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียด
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน  และได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง  เพื่อให้
คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ ในปี 2564 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 17 คร้ัง โดยกรรมการแต่
ละท่านได้เข้าร่วมการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

สามัญผู้ถือหุ้น 
กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 

1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล 1/1 11/17 - 11/17 
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร 1/1 17/17 - 17/17 
3. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 1/1 17/17 - - 
4.นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล 1/1 17/17 - - 
5.นางสาวทิพวรรณ  เอี้ยวศิวิกูล  1/1 17/17 - - 
6.นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล  1/1 17/17 - - 
7.พลตำรวจโทฉลอง สนใจ  - 17/17 4/4 - 
8. นายเกียรติพร    ศิริชัยสกุล 1/1 17/17 4/4 - 
9.นางสาวพิณนภา งานสุจริต  - 17/17 4/4 - 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 

กรรมการ 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง 
ปี 2564 

บำเหน็จกรรมการ เบ้ียประชุม 
1.นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 200,000.00 20,000.00 
2.นายสมศักด์ิ ศักด์ิสุธาพร กรรมการและกรรมการบริหาร 100,000.00 20,000.00 
3.นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 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 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสวบ 100,000.00 20,000.00 
9.นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 100,000.00 20,000.00 

 

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อย 

 บริษัทมีการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งในด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ นโยบาย และ
เป้าหมาย ด้วยการเสนอแต่งต้ังให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย  เพื่อ
กำกับดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
นโยบายของบริษัท ในเร่ืองการจัดทำรายงานทางการเงิน การทำรายการที่เก่ียวโยงกัน รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ม่ันใจว่า
บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมอย่างเพียงพอ 
 
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ความสำคัญในเร่ืองการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องไว้ในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
นอกจากนน้ีบริษัทยังได้ติดตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้กำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในรายการที่พจิารณาบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลใน
เร่ืองดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว กรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ต้องทำรายการดังกล่าว 
บริษัทจะดูแลให้การทำรายการน้ัน ๆ ด้วยความโปร่งใส  และปฏิบัติเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกท่ัวไป โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรณี
เม่ือเกิดเหตุการณ์ 
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ในปี 2564 บริษัทไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกระทำท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล การเก็บรักษาเพื่อป้องกันการใช้

ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่
รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และ/หรือป้องกันมิให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนที่
ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับข้อมูลนั้น และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูล
ดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงิน
ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา 

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนด
ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทใน
แต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซ้ือขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรใน
ระยะสั้น ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มี
การได้มาหรือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

 ในปี 2564 ไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัท
กำหนดให้งดการซื้อขาย  

   (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทได้ให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บุคคลากรทุกระดับของบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
และมีการกำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนสำหรับผู้ละเมิด เพื่อลดการเกิดทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างจิตสำนึกในการ
ประพฤติชอบ  ให้ยึดม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

- ไม่มีพฤติกรรมการใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน  
 - ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพื่อความโปร่งใส 
 - ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท ฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว 
สนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงไม่มีแนวทางในการช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  - พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมการเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำ
ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
 - บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับพนักงานใน
องค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น   
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- นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การ
เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับส่ือสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน  
 - บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจาก
ลักษณะธุรกิจ ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตให้น้อยลง เช่น การ
แบ่งแยกหน้าที่การทำงานระหว่างพนักงานอนุมัติส่ังจ่ายและพนักงานจ่ายเช็คได้มีการแยกออกจากกัน นอกจากนี้ ยังต้องจัดให้
มีกระบวนการติดตาม เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันท่วงที 
รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
 ในปี 2564 ไม่พบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการกระทำท่ีก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 (4) การแจ้งเบาะแส 
 บริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน 
ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวบริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส โดยช่องทางในการติดต่อบริษัทมีดังนี้ 

(1) ทางไปรษณีย์ 
นำส่งที่ กรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

(2) ทางเว็บไซต์บริษัท http://www.mida-leasing.com 
(3) ทางโทรศัพท์ 02-5746901 ต่อ 202 

 
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุป
ได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ 
                       -   องค์กรและสภาพแวดล้อม   
                       -   การบริหารความเส่ียง  
                       -   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
                       -   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
                       -   ระบบการติดตาม  
             คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น  อย่างเพียงพอแล้ว  

สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน ในทางปฏิบัติบริษัทมีระบบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่มี
การควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต และเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีลูกหนี้ จะมีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นอิสระต่อกัน และสามารถตรวจสอบได้ โดยขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย อีกทั้งฝ่ายควบคุมภายในมี
การดำเนินการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลลูกค้า  และคอยกำกับดูแลและติดตามการปล่อยสินเช่ือ
อย่างระมัดระวัง เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือของบริษัทมีการควบคุมที่เพียงพอ  
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบันบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหาร
นำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจได้ 

      สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบน้ัน ได้จัดประชุมในปี 2564 จำนวน 4 คร้ัง มีกรรมการเข้าร่วมในการ 
ประชุมดังนี้ 
 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม 

1. พลตำรวจโทฉลอง สนใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบ  4/4 
3. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ  4/4 
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9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1การควบคุมภายใน 

รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้ 

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure) 

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กำหนด และจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในมีหน้าที่ในการ
วางแผน ช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน ติดตามผล และรายงานสถานะของการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้
ลงทุนว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

 (2) การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 

บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์
โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดมาตรการและ
กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเส่ียง เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าความเส่ียงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทำธุรกรรม
ด้านการเงินการจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่ใน
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำ
ธุรกรรมนั้น ๆ ดำเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดนโยบายและทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวถือปฏิบัติ  

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
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อย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
ในแต่ละระดับและหน่วยงานในองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีการบังคับใช้และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และบริษัทได้จัดทำแผนสำรอง
ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่
กำหนดไว้ และมีการปรับปรุงแก้ไขหากผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเปา้หมายดังกล่าว 

             อนึ่ง นอกจากหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องกับฝ่ายบริหาร และสรุปผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็นรายปี นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

ในรอบปี 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท และจากผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความ
เสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท แม้ว่าจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนในบาง
หน่วยงาน แต่ผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบกพร่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 

ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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9.2 สรุปรายการระหว่างกันของบรษิัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 
(1) รายได้และค่าบริการ 

บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ ์ ลักษณะของรายการและความจำเป็น/ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

นโยบายราคา 
มูลค่าของรายการ(หน่วย:บาท) 

2562 2563 2564 
ยอดเจ้าหนี้ / 
ลูกหนี้คงค้าง 
ณ 31 ธ.ค.64 

1. บมจ.ไมด้า   แอสเซ็ท 
 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีผู้บริหาร
และกรรมการร่วมกัน* 
ถือหุ้น 46.98% 

1.ค่าที่พัก ค่าอาหาร  โดยบริษัทจัดอบรมสัมมนา ที่พัก
ดังกล่าวใกล้กับที่ตั้งสนญ.ของบริษัท  
2. ค่าเช่าจัดเก็บเอกสาร โดยโกดังเก็บเอกสารใกล้กับ
ที่ตั้งสนญ.ของบริษัท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าเบี้ยประกันอาคาร  
บริษัททำรายการผ่านบมจ.ไมด้า แอสเซ็ท เนื่องจากมี
การสั่งซื้อในปริมาณมากกว่าบริษัทและมีอำนาจต่อรอง
ทางด้านราคา  โดยบริษัทจะได้ราคาที่ต่ำกว่าการทำ
รายการโดยตรงกับ  Supplier  

เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับ
บุคคลภายนอกและเป็นราคา
ตลาด 
 
 

1,255,920
 

18,000 
 

75,588 

512,809
 

18,000 
 

41,798 

383,607
 

18,000 
 

16,422 

1,179 
 

- 
 

- 

2.บจ.บริหารสินทรัพย์ ไมด้า -เป็นบริษัทย่อย 
บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ถือหุ้น99.99 

1.รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา บริษัทเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการดูแลจัดการด้านสินทรัพย์ เนื่องจากมีความ
ชำนาญในงานดังกล่าว  
2.รายได้ค่าเช่าอาคาร บริษัทได้ให้เช่าอาคารเลขที่ 56/8 
ซ.แจ้งวัฒนะ 14 เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของ บจ. บริหาร
สินทรัพย์ ไมด้า  ที่ตั้งใกล้สนญ.บริษัท 

เป็นราคาที่สมเหตุสมผล
 
 
เป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
เงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาเเทียบ
เท่ากับสัญญาเช่ารายอื่น 

120,000
 
 

60,000 

120,000
 
 

60,000 

120,000
 
 

60,000 

780,000 
 
 

390,000 

3. บจ.แมกซ์ โฮเทล ผู้บริหารและกรรมการร่วมกัน
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,นายสรศักดิ์ 
เอี้ยวศิวิกูล ,นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล , 
นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล ,นางสาวรุ่ง
ระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑรูย์ 

ค่าที่พัก 
บริษัทได้จัดอบรมสัมมนา โดยที่พักดังกล่าวไม่ไกลจาก
สถานที่จัดอบรม 

เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับ
บุคคลภายนอกและเป็นราคา
ตลาด 
 

47,252 56,776 - - 
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บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ ์ ลักษณะของรายการและความจำเป็น/ความ
สมเหตุสมผลของรายการ 

นโยบายราคา 
มูลค่าของรายการ(หน่วย:บาท) 

2562 2563 2564 
ยอดเจ้าหนี้ / 
ลูกหนี้คงค้าง 
ณ 31 ธ.ค.64 

4.บจ.ไมด้า ดิเวลลอปเมนท์ ผู้บริหารและกรรมการร่วมกัน
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล, นายเอกชัย 
เอี้ยวศิวิกูล , นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิ
กูล ,นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย ์

ค่าที่พัก 
บริษัทได้จัดอบรมสัมมนา โดยที่พักดังกล่าวไม่ไกลจาก
สถานที่จัดอบรม 

เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับ
บุคคลภายนอกและเป็นราคา
ตลาด 
 

3,327 - - - 

5.บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน ผู้บริหารและกรรมการร่วมกัน
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,นายสรศักดิ์ 
เอี้ยวศิวิกูล ,นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล , 
นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล 

ค่าที่พัก 
บริษัทได้จัดอบรมสัมมนา โดยที่พักดังกล่าวไม่ไกลจาก
สถานที่จัดอบรม 

เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับ
บุคคลภายนอกและเป็นราคา
ตลาด 
 

- - 1,495 - 

6.บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส  ผู้บริหารและกรรมการร่วมกัน
คือ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,นายสรศักดิ์ 
เอี้ยวศิวิกูล ,นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล , 
นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล 

ค่าที่พัก 
บริษัทได้จัดอบรมสัมมนา โดยที่พักดังกล่าวไม่ไกลจาก
สถานที่จัดอบรม 

เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับ
บุคคลภายนอกและเป็นราคา
ตลาด 
 

- - 1,495 - 

 
หมายเหตุ:*บริษัทมีกรรมการร่วมกันกับ บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท จำนวน 5 ท่าน คือ (1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล (2) นายสมศักดิ์  ศักดิ์สุธาพร (3) นางสาวรุ่งระวี  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (4) นายสรศักดิ์   เอี้ยวศิวิกูล (5) นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูลโดย 2 ท่านแรก 
                  เป็นผู้บริหารร่วมกันด้วย    

รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการดังกล่าวได้มีกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด 
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(2) เงินใหกู้้ยืม 
บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแกบ่ริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

บุคคลที่เก่ียวข้องและ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

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

62 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

ดอกเบ้ียรับ
ระหว่างปี 

2562 

ดอกเบ้ีย
ค้างรับ ณ 
31 ธ.ค.
2562 

บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
มีผู้บริหารและกรรมการ
ร่วมกัน ถือหุ้น 46.98% 

 -    253.00 ( 38.00)  215.00 5.75%-
6.50% 

 2.31  0.86 

บจ.บริหารสินทรัพย์ ไมด้า 
เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น 
99.99%  155.39  0.75  (37.39)  118.75 5.75%  7.67  4.74 

 

บุคคลที่เก่ียวข้องและ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

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

63 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

ดอกเบ้ียรับ
ระหว่างปี 

2563 

ดอกเบ้ีย
ค้างรับ ณ 
31 ธ.ค.
2563 

บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
มีผู้บริหารและกรรมการ
ร่วมกัน ถือหุ้น 46.98% 

 215.00 614.00 (369.20) 459.80 6.50% 25.40 4.77 

บจ.บริหารสินทรัพย์ ไมด้า 
เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น 
99.99%  118.75 0.21 (64.04) 54.92 6.50% 6.93 0.70 
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บุคคลที่เก่ียวข้องและ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

01-ม.ค.-
64 เงินให้กู้ ชำระคืน 31-ธ.ค.-

64 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

ดอกเบ้ียรับ
ระหว่างปี 

2564 

ดอกเบ้ีย
ค้างรับ ณ 
31 ธ.ค.
2564 

บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
มีผู้บริหารและกรรมการ
ร่วมกัน ถือหุ้น 46.98% 

459.80 639.70 (391.00) 708.50 6.50% 50.58 8.85 

บจ.บริหารสินทรัพย์ ไมด้า 
เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น 
99.99% 54.92 31.66 - 86.58 6.50% 3.84 4.54 

 
รายการเงินให้กู้ยืมเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท เมื่อพิจารณาถึงนโยบายราคาอัตราดอกเบี้ยรับ เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร และการออกหุ้นกู้  
โดยบริษัท ฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากการดำเนินงาน จึงนำเงินสดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนวณถึงอัตรา
ผลตอบแทนมีความเหมาะสม รวมทั้งได้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวว่ามีสามารถในการชำระหน้ีได้  
(3) เงินกู้ยืม 

บุคคลที่เก่ียวข้องและ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

01-ม.ค.-
62 กู้เพิ่ม ชำระคืน 31-ธ.ค.-

62 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

ดอกเบ้ีย
จ่ายระหว่าง
ปี 2562 

ดอกเบ้ีย
ค้างจ่าย 
ณ 31 
ธ.ค.
2562 

บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
มีผู้บริหารและกรรมการ
ร่วมกัน ถือหุ้น 46.98% 

 78.00  -    (78.00)  -   5.75%  1.17  -   

 
รายการเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรม การบริษัท 

โดยคำนึงถึงนโยบายราคาอัตราดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราเทียบเท่ากับอัตราดอกเบ้ียปกติในตลาดที่บริษัท ฯได้รับจากสถาบัน
การเงินอื่น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท และเป็นการกู้ยืมเงินในระยะส้ัน 
 
9.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูก
กำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจทั่วไป และราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดเป็นหลัก ไม่มีเงื่อนไขพิเศษระหว่างบริษัท 
และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง การกำหนดราคาอัตราค่าธรรมเนียม  เป็นการกำหนดตามราคาที ่สอดคล้องกับอัตราปกติที ่สามารถ
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เปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกัน
เกิดขึ้นอีก 
9.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 
เช่น รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็น
ราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป หรือกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและอ้างอิงได้
ทั่วไป ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม ในส่วนของรายการระหว่างกันอื่น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไปอ้างอิง โดย
ใช้ราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องเป็นราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ต้องดำเนินการ ขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสม
ของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  

อย่างไรก็ตามการทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งการรับและจ่าย
ค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อ
รายการดังกล่าว 
9.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน 

กรณีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะ
ธุรกิจการค้าปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย  

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท 
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บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียน
เลขท่ี 48/1-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 18 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
สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
ไปถือปฏิบัติ การเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือขอสมมติฐานและประมาณ
การท่ีมีนัยสําคัญตองบการเงินรวมไดเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ 4.1 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

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

ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และรายไดรวมของบริษัทยอยสําหรับ            
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คิดเปนอัตราสวนในงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้ 
 

 สินทรัพยรวมของบริษัทยอย รายไดรวมของบริษัทยอยคิดเปน 
 คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพยรวม อัตรารอยละในรายไดรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 
บริษัทยอย     
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 3.56 2.78 - - 

 
ยอดคงคางและรายการระหวางกันของกลุมบริษัทท่ีสําคัญและยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยไดมีการหักกลบออก
จากงบการเงินรวมแลว 
 
งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายบัญชีเชนเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุการณ    
ทางบัญชีท่ีคลายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินของบริษัท 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 
2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใหมและมี

การเปล่ียนแปลงที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 
 

2.3.1.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 
ไดมีการปรับปรุงคํานิยามของ ”ความมีสาระสําคัญ” โดยใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญ
ไปประยุกตใชไดชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 ท้ังนี้ การปรับปรุงดังกลาวยังทําให
มีการปรับปรุง TFRS ฉบับอื่น ไดแก TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37 
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2.3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 
มาตรฐานฉบับนี้ มีการปรับปรุงขอพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
- เพ่ิมทางเลือกใหกับกิจการในการทํา “การทดสอบการกระจุกตัว (Concentration Test)” 

เพ่ือประเมินวารายการที่ซื้อมานั้นเปนสินทรัพยหรือการรวมธุรกิจ 
- ปรับปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม ซึ่งกําหนดใหการไดมาซึ่งธุรกิจตองรวมถึงขอมูล

ปจจัยนําเขาและกระบวนการที่สําคัญเปนอยางนอยซึ่งเมื่อนํามารวมกันมีสวนอยางมี
นัยสําคัญทําใหเกิดความสามารถในการสรางผลผลิต รวมท้ังปรับปรุงคํานิยามของ 
“ผลผลิต” โดยใหความสนใจในตัวของสินคาและบริการท่ีใหกับลูกคา และตัดเรื่องการ
อางอิงความสามารถในการลดตนทุนออกไป 

 
2.3.1.3 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

 
กรอบแนวคิดนี้ไดปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพยและหนี้สิน และเกณฑในการรับรูรายการ
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพ่ิมเติมหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ 
 
- การวัดมูลคารายการ ซึ่งรวมถึงปจจัยท่ีตองพิจารณาในการเลือกเกณฑการวัดมูลคา 
- การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายไดและ

คาใชจายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
- การตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินออกจากงบการเงิน 
 
นอกจากนี้ กรอบแนวคิดนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหนาท่ี การใชความ
ระมัดระวัง และความไมแนนอนของการวัดมูลคาในการจัดทําขอมูลทางการเงิน โดยการ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดทําใหมีการปรับปรุงการอางอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบับ ไดแก 
TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 
TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32 
 

2.3.1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานเหลานี้ไดมีการปรับเปล่ียนขอกําหนดการบัญชีปองกันความเส่ียงโดยเฉพาะ เพ่ือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง รวมถึง
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธของการปองกัน
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียอางอิงไปใชอัตราดอกเบ้ียอางอิงอ่ืนแทน 
เชน อัตราดอกเบ้ียอางอิงท่ีกําหนดจากธุรกรรมการกูยืม (Interbank offer rates - IBORs) 
นอกจากนี้ การปรับปรุงไดกําหนดใหกิจการใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของการ
ปองกันความเส่ียงท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากความไมแนนอนใด ๆ นั้น 
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2.3.1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา 
 
มาตรฐานฉบับนี้ไดมีการปรับปรุง เรื่อง การยินยอมลดคาเชาท่ีเกี่ยวของกับ Covid-19 ซึ่งให
ทางเลือกแกผูเชาในการไมตองประเมินวาการไดรับการลดคาเชาท่ีเกี่ยวของกับ Covid-19  
ท่ีเขาเง่ือนไขตามมาตรฐานนั้น เปนการเปล่ียนแปลงสัญญาเชา 

 
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัท ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเปนครั้งแรกซึ่งม ี
ผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 และไมไดนํามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ียังไมมีผลบังคับใชมาถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใช ท้ังนี้ การถือปฏิบัติดังกลาวจึงไมมีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 
 
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใหมและมีการเปล่ียนแปลงที่เริ่ม

ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 
 
สภาวิชาชีพบัญชีจึงไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอางอิง-ระยะท่ี 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2)  โดยการปรับปรุงระยะที่ 2  นี้จัดการปญหาท่ี
อาจกระทบกับรายงานทางการเงินระหวางการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธของการปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยอางอิงไปใชอัตราดอกเบ้ียอางอิงอื่นแทน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีไดรับผลกระทบ มีดังนี้  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ชื่อมาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

สําหรับธุรกิจประกันภัย 
 

โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี้ 
- การใชการผอนปรนในทางปฏิบัติ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกณฑในการกําหนดกระแสเงินสดตาม

สัญญาของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเชา) จะตองเขา
เง่ือนไขท้ังสองขอ คือ 1) การเปล่ียนแปลงมีความจําเปนอันเปนผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบ้ียอางอิงและ 2) เกณฑใหมท่ีใชในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเทากับเกณฑ
เดิมในเชิงเศรษฐกิจ โดยกิจการไมตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวใน
งบกําไรขาดทุนทันที ท้ังนี้ กิจการท่ีเปนผูเชาตาม TFRS 16 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของ
สัญญาเชาเนื่องจากการเปล่ียนเกณฑการกําหนดคาเชาจายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบ้ียอางอิง ก็ใหถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติขางตนดวย 
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- ผอนปรนใหกิจการยังสามารถใชการบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับรายการสวนใหญตอไปได 
กรณีท่ีความสัมพันธของการปองกันความเส่ียงไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ีย
อางอิง ท้ังนี้ กิจการยังคงตองรับรูสวนของความไมมีประสิทธิผล 

 
การเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 มีดังตอไปนี้ 

 
- ลักษณะและระดับของความเส่ียงตอกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง รวมถึง วิธีการท่ี

กิจการใชในการบริหารจัดการเพ่ือเปล่ียนแปลงไปใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงอื่น 
- ขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินท่ียังไมมีการเปล่ียนแปลงไปใชอัตราดอกเบ้ีย

อางอิงอื่น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน แยกตามอัตราดอกเบี้ยอางอิงท่ีสําคัญซึ่งอยูภายใตการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง 

- การเปล่ียนแปลงในกลยุทธการบริหารความเส่ียงของกิจการ ท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงของ
เครื่องมือ ทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงอื่น  

 
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 ท้ังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวไมไดเกี่ยวของกับกลุมบริษัท 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัท จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบ
การเงินของกลุมบริษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช โดยผูบริหารของ
กลุมบริษัทอยูระหวางประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวท่ีมีตองบ
การเงินของกลุมบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ  
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
การรับรูรายได 
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ 
บริษัทบันทึกรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อเปนดอกผลท่ียังไมถือเปนรายได ณ วันท่ีเกิดรายการ 
และรับรูรายไดตามจํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละ
งวดใชตามเกณฑคงคาง (บันทึกในวันท่ีครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรู
รายไดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา แตถามี          
ขอบงชี้วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ได บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที 
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รายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ท่ีคาดวาจะ
ไดรับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดท่ีไดรับจริงสูงกวารายไดท่ีคํานวณได สวนท่ีเหลือจะนําไป 
ตัดจําหนายมูลคาเงินลงทุนในลูกหนี้แตละงวด ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหนี้ถูกตัดจําหนายหมดแลว กลุมบริษัทจะรับรู
กระแสเงินสดรับท่ีไดรับจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดท้ังจํานวน และจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลงอยางมีสาระสําคัญ 
 
รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว 

 
รายไดดอกเบ้ีย 
กลุมบริษัทรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคางดวยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงิน เมื่อสินทรัพยทางการเงินถูกพิจารณาวามีการดอย
คาดานเครดิต กลุมบริษัทคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (มูลคาตามบัญชี
ขั้นตนหักดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยทางการเงิน หากสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวไมดอยคาดานเครดิตแลว กลุมบริษัทจะคํานวณรายไดดอกเบ้ียบนมูลคาตามบัญชีขั้นตนดังเดิม 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อ
ทวงถาม 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้อ่ืน และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักดวยดอกผลเชาซื้อรอ
ตัดบัญชีและคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น โดยกลุมบริษัทปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified 
approach) ในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ท้ังหมด โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอบงชี้หรือเกิดเหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน และใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปน
เกณฑ ซึ่งในการประมาณการจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากเหตุการณในอดีตจนถึงปจจบัุน 

 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น รับรูเริ่มแรกดวยจํานวนท่ีเทากับเงินลงทุนสุทธิในสัญญา 
 
กลุมบริษัทใชวิธีการท่ัวไป (General approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ในการวัดมูลคาผล
ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดใหพิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน หรือตลอด
อายุสินทรัพย ขึ้นอยูกับวามีการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงดานเครดิตอยางมีนัยสําคัญหรือไม และรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาต้ังแตเริ่มรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น      
เงินใหกูยืมแตละรายจะถูกจัดกลุมโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติตาง ๆ เชน ประสบการณการเก็บเงินในอดีต การปฏิบัติ
ผิดสัญญาของลูกหนี้ในอดีต การวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต การคาดการณเกี่ยวกับ
การชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 
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สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตอยางใดจะต่ํากวา มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการ
ประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนโดยประมาณในการขาย 
 
สินทรัพยรอการขาย 
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิท่ี            
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ซึ่งมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนอางอิงตามราคาขายของสินทรัพยโดยเฉล่ียท่ียึด
มาจากลูกหนี้เชาซื้อ 
 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อมีการจําหนาย 

 
สินทรัพยทางการเงิน 
กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลคา โดยพิจารณาจาก ก) โมเดล
ธุรกิจในการบริหารสินทรัพยดังกลาว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาวาเขาเง่ือนไขของการเปนเงินตนและ
ดอกเบ้ีย (SPPI) หรือไม ดังนี้ 

 
- รายการท่ีวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) หรือ มูลคายุติธรรมผาน

กําไรหรือขาดทุน (FVPL) 
- รายการท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย (Amortised cost) 
 

กลุมบริษัทจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหมก็ตอเมื่อมีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพยเทานั้น 
 
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุมบริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไมสามารถเปล่ียนแปลงได) ท่ีจะวัดมูลคาเงินลงทุนใน
ตราสารทุน ณ วันท่ีรับรูเริ่มแรกดวย FVPL หรือ FVOCI ยกเวนเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือไวเพ่ือคาจะวัดมูลคาดวย 
FVPL เทานั้น 
 
การรับรูรายการและการตัดรายการ 
ในการซื้อหรือไดมาหรือขายสินทรัพยทางการเงินโดยปกติ กลุมบริษัทจะรับรูรายการ ณ วันท่ีทํารายการคา ซึ่งเปน
วันท่ีกลุมบริษัทเขาทํารายการซ้ือหรือขายสินทรัพยนั้น โดยกลุมบริษัทจะตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกเมื่อ
สิทธิในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยนั้นส้ินสุดลงหรือไดถูกโอนไปและกลุมบริษัทไดโอนความเส่ียงและ
ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับการเปนเจาของสินทรัพยออกไป 
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การวัดมูลคา 
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมบวกตนทุนการทํา
รายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย FVPL กลุม
บริษัทจะรับรูตนทุนการทํารายการที่เกี่ยวของเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 
 
กลุมบริษัทจะพิจารณาสินทรัพยทางการเงินซึ่งมีอนุพันธแฝงในภาพรวมวาลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาวาเขา
เง่ือนไขของการเปนเงินตนและดอกเบ้ีย (SPPI) หรือไม 
 
ตราสารทุน 
กลุมบริษัทวัดมูลคาตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรม ในกรณีท่ีกลุมบริษัทเลือกรับรูกําไร (ขาดทุน) จากมูลคายุติธรรมใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) กลุมบริษัทจะไมโอนจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรูสะสมดังกลาวไปยังกําไร
หรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกลาวออกไป ท้ังน้ี เงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ดังกลาวจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปนผลรับเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผลนั้น 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลคาดวย FVPL จะรับรูในรายการกําไร (ขาดทุน) 
จากการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินในกําไรหรือขาดทุน  
 
ขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาจะแสดงรวมอยูในการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 
กลุมบริษัทตองตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา โดยพิจารณาผล
ขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอบงชี้หรือเกิด
เหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน และกําหนดใหใชดุลยพินิจในการประเมินวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจนั้น
มีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร และใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ อยางไร
ก็ตาม การประเมินรูปแบบใหมนี้ถือปฏิบัติเฉพาะกับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย และ
มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเทานั้น 
 
กลุมบริษัทไดประเมินการดอยคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 โดยพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ 

 
- ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และลูกหนี้อ่ืน ไดปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simplified approach) ในการวัดมูลคาของ  

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ท้ังหมด 
 

- เงินใหกู ยืมแกกิจการอื่นและกิจการท่ีเกี่ยวของ ไดปฏิบัติตามวิธีท่ัวไป (General approach) โดยคาเผื่อ          
ผลขาดทุนถูกจํากัดท่ีผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 12 เดือนขางหนา/ตลอดอายุ 
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เงินลงทุน 
เงินลงทุนในลูกหนี้ 
เงินลงทุนในลูกหนี้ เปนเงินลงทุนซึ่งกลุมบริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการ
สินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพ่ือดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว            
กลุมบริษัทไมมีสิทธิไลเบ้ียจากผูขายหนี้ในกรณีท่ีกลุมบริษัทเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงใน
ราคาทุนท่ีจายซื้อสุทธิจากจํานวนท่ีตัดเปนตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) กลุมบริษัทจะบันทึกคาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบวา ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชี 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการ
ลงทุนในกิจการท่ีบริษัทถือหุนท้ังหมด ภายใตการควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท กรณีท่ีมีขอบงชี้วาเงินลงทุน
ดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน และจะรับรูรายได
เงินปนผลเมื่อมีการประกาศจายจากบริษัทยอย 

 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคา 
การรับรูและการวัดมูลคา 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 

 
ราคาทุนท่ีใชรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสราง
เอง รวมตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยนั้น
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของ
สินทรัพยและตนทุนการกูยืม นอกจากนี้ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสด
จากการซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท้ังนี้ การซื้อ
ซอฟแวรท่ีเปนสวนควบของอุปกรณซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากซอฟแวรนั้นใหถือวา ซอฟแวรดังกลาวเปน
สวนหนึ่งของตนทุนของอุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีสาระสําคัญและมีอายุการใชประโยชนไมเทากัน 
บันทึกบัญชีแยกจากกันแตละสวนประกอบ 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท่ีเกิดจากผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเปนรายไดอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 
 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
ถามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ จะถือเปนคาใชจายลงทุนและจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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คาเส่ือมราคา 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือ
ตนทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 

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

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะถูกทบทวนอยางนอยทุกส้ินรอบ             
ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
สินทรัพยสิทธิการใช 
สัญญาเชา - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใช และหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีเริ่มตนตามสัญญา และเมื่อกลุมบริษัทสามารถ
เขาถึงสินทรัพยตามสัญญาเชา สินทรัพยสิทธิการใชจะรับรูดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวยจํานวนท่ีรับรูเริ่มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้น ประมาณการตนทุนในการปรับสภาพสินทรัพยและคาเชาจายท่ี
ไดชําระกอนเริ่ม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจท่ีไดรับตามสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทคิดคาเส่ือมราคาสินทรัพยสิทธิการใชตามวิธีเสนตรงตามอายุท่ีส้ันกวาระหวางอายุสินทรัพยและระยะเวลา
การเชา รวมถึงประเมินการดอยคาของสินทรัพยสิทธิการใชเมื่อมีตัวบงชี้ 
 
ณ วันท่ีเริ่มตนสัญญา กลุมบริษัทรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชา 
กลุมบริษัทจะคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไมสามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได กลุมบริษัทจะคิด
ลดดวยอัตราการกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชา 
 
คาเชาท่ีรวมในมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงท่ี (รวมถึงการจายชําระคงที่โดยเนื้อหา) คาเชาผัน
แปรที่อางอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลคาท่ีคาดวาจะตองจายจากการรับประกันมูลคาคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซื้อหาก
มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมบริษัทจะใชสิทธิ 
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ภายหลังการวัดมูลคาเริ่มแรก หนี้ สินตามสัญญาเชาจะลดลงจากการจายชําระ และเพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียจาย  
เรื่องดังกลาวเปนการวัดมูลคาเพ่ือสะทอนการประเมินใหม หรือ การปรับเปล่ียน หรือ มีการเปล่ียนแปลงคาเชาคงท่ี
อยางมีสาระสําคัญ เมื่อหนี้สินตามสัญญาเชาถูกวัดมูลคาใหมจะสงผลใหตองปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชเชนเดียวกัน 
และถามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยแลวผูเชาตองรับรูจํานวนที่เหลือของการ 
วัดมูลคาใหมในกําไรหรือขาดทุน 
 
คาเชาท่ีจายตามสัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาสินทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่าจะรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง สัญญาเชา
ระยะส้ันคือสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชานอยกวาหรือเทากับ 12 เดือน สินทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่าประกอบดวย สัญญาเชา
อุปกรณสํานักงานขนาดเล็ก 

 
สัญญาเชา - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
เมื่อกลุมบริษัทเปนผูใหเชากลุมบริษัท จะพิจารณา ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาวาไดโอนอํานาจควบคุมในสินทรัพยและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยอางอิงไปใหแกผูเชาหรือไม หากมี สัญญา
เชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาเงินทุน หากไมมี สัญญาเชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ี
จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้ท่ียังไมไดคิดลดกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรูเปน
รายไดทางการเงินโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีรวมอยูในการวัด
มูลคาลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทรับรูคาเชาท่ีไดรับจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดคาเชาดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา และแสดง
เปนสวนหนึ่งของรายไดอ่ืน ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการไดมาซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานจะรวมเปนมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยท่ีใหเชา และรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายได
คาเชา คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดรับ 

 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ท่ีดินท่ีไมไดมีไวใชงานโดยบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน ซึ่งรวมตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาตอมาดวยราคาทุนหัก    
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
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หนี้สินทางการเงิน 
การจัดประเภท 
กลุมบริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินท่ีกลุมบริษัทเปนผูออกเปนหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้ 
 

- หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีจะตองสงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นใหกับกิจการอื่น 
โดยไมสามารถปฏิเสธการชําระหรือเล่ือนการชําระออกไปอยางไมมีกําหนดไดนั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัด
ประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน เวนแตวาการชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุมบริษัทเอง
ดวยจํานวนตราสารทุนท่ีคงท่ี เพ่ือแลกเปล่ียนกับจํานวนเงินท่ีคงท่ี 

- หากกลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได เครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาวจะจัดประเภทเปนตราสารทุน 

 
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเล่ือนชําระหน้ีออกไปอีกเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
การวัดมูลคา 
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกกลุมบริษัทตองวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และวัดมูลคาหนี้สินทาง
การเงินท้ังหมดภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
 
การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา 
กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันท่ีระบุในสัญญาไดมีการปฏิบัติตามแลว หรือไดมีการยกเลิกไป 
หรือส้ินสุดลงแลว 
 
หากกลุมบริษัทมีการเจรจาตอรองหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุมบริษัทจะตองพิจารณาวา
รายการดังกลาวเขาเง่ือนไขของการตัดรายการหรือไม หากเขาเง่ือนไขของการตัดรายการ กลุมบริษัทจะตองรับรู
หนี้สินทางการเงินใหมดวยมูลคายุติธรรมของหนี้สินใหมนั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นดวยมูลคาตามบัญชีท่ี
เหลืออยู และรับรูสวนตางในรายการกําไร (ขาดทุน) อ่ืนในกําไรหรือขาดทุน  
 
หากกลุมบริษัทพิจารณาแลววาการตอรองเง่ือนไขดังกลาวไมเขาเง่ือนไขของการตัดรายการ กลุมบริษัทจะปรับปรุง
มูลคาของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหมตามสัญญาดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรูสวนตางในรายการกําไร (ขาดทุน) อ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 
 
หุนกู 
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูท่ีมีภาระดอกเบ้ีย           
จะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน           
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอน
กําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการไถถอน 
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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 

 
• ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน

อยางเดียวกัน 
• ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง

หรือโดยออม สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 
• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดซึ่งนํามาใชกับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 

 
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยาง
สมเหตุสมผล 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
บริษัทจะบันทึกเงินรับท่ีเกินกวามูลคาท่ีจดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุนใน
การออกหุนและผลประโยชนทางภาษีท่ีเกี่ยวของ   



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 

 
สวนที่ 3 หนา 125 

 

การจายเงินปนผล 
เงินปนผลที่จายไปยังผูถือหุนของบริษัทจะรับรูเปนหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจายเงินปนผลระหวางกาลไดรับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจายเงินปนผลประจําปไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 
 
ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของ          
ผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 

 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
หนี้สินและจํานวนท่ีใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผลแตกตาง
ชั่วคราวที่คาดวาจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผู
ถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางป  
 
การใชประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณการและ                  
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากจํานวนท่ีไดประมาณการไว 
 
ประมาณการหนี้สินและคาใชจาย และสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปน
ภาระผูกพันท่ีคอนขางแนนอนท่ีมีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนท่ีตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณได
อยางสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืน
แนนอน 
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4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
4.1.1 การดอยคาของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และลูกหนี้อ่ืน 

 
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา เพ่ือใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อ และลูกหนี้อ่ืน อันเกิดมาจากการไมสามารถเก็บเงินจากลูกคาได คาเผื่อผลขาดทุนจากการ     
ดอยคานั้นเปนการประเมินผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ผูบริหารไดจัดกลุมตามประเภทของ
ลูกหนี้ และพิจารณาความเส่ียงดานเครดิตท่ีมีลักษณะรวมกัน อัตราผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจายชําระในอดีต ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต 
ปจจัยภายนอก รวมท้ังขอมูลและปจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอการจายชําระของลูกหนี้  
ซึ่งพิจารณา ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

4.1.2 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 

กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ ขึ้นอยูกับ
คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ และอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีตท้ังหมด โดยยอดรวมของ   
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตทั้งหมดจะตองไมเกินกวาการประมาณการ   
กระแสเงินสดท่ีผูบริหารไดคาดคะเนไวต้ังแตประมูลซื้อโครงการมา 
 

4.1.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ โดยจะ
ทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการประมาณการ          
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยท่ีเส่ือมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป 

 
4.1.4 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย 

 
กลุมบริษัทพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อพบวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของทรัพยสินมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
จากการดอยคาโดยพิจารณาจากราคาขายของสินทรัพยโดยเฉล่ียท่ียึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ 
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4.1.5 สัญญาเชา 
 
การกําหนดอายุสัญญาเชา 
กลุมบริษัทกําหนดอายุสัญญาเชาก็ตอเมื่อสัญญาเชานั้นมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีระยะเวลา
การเชาจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก โดยกลุมบริษัทพิจารณาจากขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดท่ีทําใหเกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเชา ในการใชสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเชาหรือไมใช
สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทจะปรับปรุงอายุสัญญา เมื่อมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไมไดของสัญญาเชา  
โดยอาจจะเกิดจากกลุมบริษัทใช (หรือไมใช) สิทธิ หรือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการใช (หรือไมใช
สิทธิ) การประเมินความแนนอนอยางสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณท่ีมีนัยสําคัญหรือการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการประเมินอายุสัญญาเชาและอยูภายใต
การควบคุมของกลุมบริษัท 
 
การกําหนดอัตราการคิดลดของหน้ีสินตามสัญญาเชา 
กลุมบริษัทประเมินอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ่ิมของผูเชา โดยใชขอมูลท่ีการจัดหาเงินทุนจากบุคคลท่ี
สามของแตละกิจการท่ีเปนผูเชาและปรับปรุงขอมูลท่ีไดรับใหสะทอนกับการเปล่ียนแปลงในปจจัย
ทางดานการเงินของผูเชาหากเปนไปได 

 
4.1.6 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมของ
เงินเดือนท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตรในการ
กําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอมูลตารางอัตรามรณะท่ีเปดเผยท่ัวไปในประเทศ อยางไรก็ตาม
ผลประโยชนหลังการเลิกจางงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
 

4.1.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือ
ความไมแนนอนของกฎหมายภาษีอากร 
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4.2 ปจจัยความเส่ียงดานการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงทางการเงิน ซึ่งไดแก ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนความ
เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงดานราคา) ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ และความเส่ียงดานสภาพคลอง 
แผนการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทจึงมุงเนนไปยังการติดตามความผันผวนของตลาดการเงินและบริหาร
จัดการเพ่ือลดผลกระทบตอผลการดําเนินงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยกลุมบริษัทอาจพิจารณาใชสัญญา
อนุพันธเพ่ือปองกันความเส่ียงบางประการที่จะเกิดขึ้น ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 33 
 
หนวยงานบริหารความเส่ียงทางการเงินของกลุมบริษัทขึ้นตรงกับแผนกการเงินของกลุมบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัตินโยบายที่เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งแผนกการเงินของกลุมบริษัทเปนผูกําหนด 
ประเมิน และบริหารความเส่ียงทางการเงิน โดยจะทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานของกลุมบริษัท สวน
คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดหลักการในการบริหารความเส่ียงในภาพรวม รวมถึงกําหนดนโยบายเฉพาะดาน
ตาง ๆ เชน การบริหารความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย การบริหารความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ การเขาทําตราสาร
อนุพันธและเคร่ืองมือทางการเงินอื่น รวมท้ังการลงทุนในกรณีท่ีมีสภาพคลองสวนเกิน 
 
กลุมบริษัทไมอนุญาตใหมีการใชเครื่องมือทางการเงินท่ีมีลักษณะเปนการเก็งกําไร โดยการทําตราสารอนุพันธ
ทุกประเภทตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของแตละบริษัทในกลุมบริษัทกอน 
 

4.3 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
การบริหารความเส่ียง 
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัท เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไว           
ซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกู
เพ่ือปรับโครงสรางหน้ี หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี้ 
 
ภายใตเง่ือนไขของวงเงินกูหลักของบริษัท กลุมบริษัทจะตองคงไวซึ่งมีอัตราสวนทางการเงินตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาเงินกูหรือขอกําหนดสิทธิของผูออกหุนกู 
 
กลุมบริษัทไดมีการทบทวนในเรื่องการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวทุกไตรมาสและสามารถคงไวซึ่งอัตราสวน
ทางการเงินตลอดรอบระยะเวลารายงาน 
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563  2564  2563 
   
เงินสด 1,023  1,028  1,023  1,028 
เงินฝากระหวางทาง 13,799  19,091  13,799  19,091 

เงินฝากออมทรัพย 124,695  312,535 124,614  312,524 

เงินฝากกระแสรายวัน 8,595  6,330 8,595  6,330 

รวม 148,112  338,984 148,031  338,973 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 - 0.13 ตอป (31 ธันวาคม 2563 : 
รอยละ 0.05 - 0.25 ตอป) 
 

6. ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวาหนึ่งป 
แตไมเกิน 5 ป 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระ 
เกินกวา 5 ป รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
         
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,272,275 1,377,740 1,835,915 1,926,879 1,566 1,556 3,109,756 3,306,175 
หัก  ดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปน

รายได (315,432) (333,962) (319,759) (328,037) (85) (47) (635,276) (662,046) 
คงเหลือ 956,843 1,043,778 1,516,156 1,598,842 1,481 1,509 2,474,480 2,644,129 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต 
         ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (26,853) (57,307) (20,062) (30,201) (10) (7) (46,925) (87,515) 

สุทธิ 929,990 986,471 1,496,094 1,568,641 1,471 1,502 2,427,555 2,556,614 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อท่ียังไมถือเปนรายได) และ            
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 

อัตรารอยละของคาเผ่ือ 
ผลขาดทุนดานเครดิต 
ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

คาเผ่ือผลขาดทุน 
ดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 

- สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ  1,526,317 1,531,786 0.33 0.33 5,050 5,071 1,521,267 1,526,715 
คางชําระ       

1 - 3 งวด 858,422 966,868 1.35-2.29 1.35-2.45 14,735 17,306 843,687 949,562 
4 งวด 40,493 47,682 9.38 9.18 3,798 4,377 36,695 43,305 
5 - 6 งวด 29,321 40,452 22.36-36.26 21.95-36.48 8,120 10,991 21,201 29,461 
7 - 8 งวด 10,102 16,969 52.20-68.65 52.80-68.89 5,815 10,189 4,287 6,780 
9 งวด 2,593 4,882 83.87 83.79 2,175 4,091 418 791 
มากกวา 9 งวดขึ้นไป 7,232 35,490 100 100 7,232 35,490     -     - 

รวม 2,474,480 2,644,129   46,925 87,515 2,427,555 2,556,614 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อท่ีคางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด 
และบริษัทยังคงรับรูรายได มีจํานวนเงินประมาณ 40.49 ลานบาท (31 ธันวาคม 2563 : 47.68 ลานบาท) 

 
รายการเคล่ือนไหวของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังตอไปนี้ 
 
   (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 87,515  94,812 
เพ่ิมขึ้นในระหวางป 22,519  45,200 
กลับรายการคาเผื่อและตัดบัญชีระหวางป (63,109)  (52,497) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 46,925  87,515 
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7. ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกคาท่ัวไป 
  
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2564  2563 
     
คาเบ้ียปรับคางรับ  45,621  54,367 
ดอกเบ้ียคางรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น  29,756  43,249 
คาเบ้ียประกันภัยคางรับ  1,649  1,266 
อ่ืนๆ  7,930  9,080 
รวม  84,956  107,962 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  (33,525)  (38,497) 

สุทธิ  51,431  69,465 
 

8. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
 
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ

   
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ขายและใหบริการเชาซื้อเครือ่งใชไฟฟาและ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 บริษัทใหญ

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด บริหารจัดการทรพัยสินที่ไดรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

 บริษัทยอย

บริษัท เดอะ รีทรที หัวหิน จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด ธุรกิจโรงแรม  กรรมการรวมกัน
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย  กรรมการรวมกัน

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังนี้ 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
   
ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.50 ตอป 
รายไดอ่ืน  ราคาตามสัญญา 
คาใชจายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
ซื้อท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง  ราคาตามท่ีตกลงกัน 
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รายการระหวางบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 
     (หนวย : ลานบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563  2564  2563 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ        

ดอกเบ้ียรับ 50.58  25.40  50.58  25.40
คาใชจายอ่ืน 0.42  0.57  0.42  0.57
ซื้อท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 41.36      -  41.36     - 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบ้ียรับ     -      - 3.84  6.93

     รายไดอ่ืน     -      -  0.18  0.18
       
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน       

คาใชจายอ่ืน 0.01  0.06  0.01  0.06
      

คาตอบแทนผูบริหารคนสําคัญ     
ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน 15.62  14.30  15.62  14.30
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.43  0.41  0.43  0.41

รวม 16.05  14.71  16.05  14.71
 
ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2564  2563  2564  2563 
        
ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ        

บริษัทยอย     -     -  1,179  998
    
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

      และดอกเบี้ยคางรับ 

บริษัทใหญ 717,353 464,568  717,353  464,568

บริษัทยอย     -     -  91,124  55,624

รวม 717,353 464,568  808,477  520,192
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     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2564  2563  2564  2563 
        

เจาหนี้อ่ืน - บริษัทท่ีเกี่ยวของ    

บริษัทใหญ 2 43  2  43

    

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ    

   ภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน 5,915 4,844  5,915  4,844

รวม 5,915 4,844  5,915  4,844
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 

 
1 มกราคม 

2564  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม 

2564 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทใหญ      

บริษัทใหญ      
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 459,800  639,700  (391,000)  708,500 
ดอกเบ้ียคางรับ 4,768  50,582  (46,497)  8,853 

รวม 464,568  690,282  (437,497)  717,353 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2564  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม 

2564 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ     

บริษัทใหญ     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 459,800  639,700  (391,000)  708,500 
ดอกเบ้ียคางรับ 4,768  50,582  (46,497)  8,853 

 บริษัทยอย        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 54,920  31,660        -  86,580 
ดอกเบ้ียคางรับ 704  3,840        -  4,544 

รวม 520,192  725,782  (437,497)  808,477 
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9. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
   
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 275,837  304,982 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (47,295)  (7,086) 
คงเหลือ 228,542  297,896 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (179,127)  (221,381) 
สุทธิ 49,415  76,515 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นในระหวางป มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2564  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม 

2564 
   
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 304,982 134,639  (163,784)  275,837 
 
ในระหวางป 2563 บริษัทไดรับโอนท่ีดินจากลูกหนี้จํานวน 4 แปลง เพ่ือชําระหนี้เงินใหกูยืมจํานวน 7.42 ลานบาท 
โดยมีสัญญาท่ีตกลงรวมกัน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 17 
 
เงินใหกูยืมขางตนมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 12 - 24 ตอป และมียอดคงเหลือท่ีมีหลักประกันเงินกูยืม ณ วันท่ี                 
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 
 

 (หนวย : ลานบาท)  
 เงินตน   
 งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

 2564 2563 หลักประกัน 

1) 146.67 159.03 โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต หุนสามัญของบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง และ
โฉนดที่ดินไวเปนประกันตอบริษัท 

2) 77.24 75.82 ค้ําประกันโดยบุคคล 
3) 19.80 22.98 ค้ําประกันโดยสินเชื่อแฟคตอริ่ง 
4) 25.00 40.00 เช็คลงวันท่ีลวงหนา 
5) 7.13 7.15 ค้ําประกันรวม 
 275.84 304.98  
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10. สินทรัพยรอการขาย 
 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
  2564  2563 
     
ยานพาหนะ 31,603  43,220 
หัก คาเผื่อการดอยคาของยานพาหนะ (9,481)  (12,966) 

สุทธิ 22,122  30,254 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยรอการขาย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
1 มกราคม 

2564  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
31 ธันวาคม

2564 
        
ยานพาหนะ 43,220 146,096 (157,713)  31,603 
คาเผื่อการดอยคาของยานพาหนะ (12,966) (43,829) 47,314  (9,481) 
สุทธิ 30,254 102,267 (110,399)  22,122 

 
11. เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 0.11 ลานบาท ซึ่งมีขอจํากัด              
ในการใชเนื่องจากติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา (31 ธันวาคม 2563 : 0.11 ลานบาท) 
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12. เงินลงทุนในลูกหน้ี 
 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        
ลูกหนี้เชาซื้อ 1,103  30,170  362  2,483 
ลูกหนี้ท่ีมีหลักประกัน 1  114,796  1  114,796 
รวม 1,104  144,966  363  117,279 
หัก คาเผื่อการดอยคาของ 

เงินลงทุนในลูกหนี้   (601)    (2,050) 
สุทธิ   144,365    115,229 

 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
 จํานวนสัญญา จํานวนเงิน  จํานวนสัญญา  จํานวนเงิน 
        

ลูกหนี้เชาซื้อ 358  890  362  2,483 
หัก คาเผื่อการดอยคาของ 

เงินลงทุนในลูกหนี้   (601)    (2,050) 
สุทธิ   289    433 
 
ในระหวางป 2559 บริษัทยอยไดรับโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้จํานวนเงินรวม 180 ลานบาท ซึ่งมีท่ีดินวางเปลา
จํานวน 3 แปลงเปนหลักทรัพยค้ําประกัน บริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระใหตีราคาท่ีดินดวยวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) โดยคิดเปนมูลคา 506.40 ลานบาท โดยในระหวางป 2562 บริษัทยอยไดรับชําระเงิน
บางสวนจากลูกหนี้ดังกลาว จํานวน 65.20 ลานบาท และไดย่ืนฟองบังคับจํานองโฉนดที่ดินดังกลาวตอศาลแพง  
ในวงเงินจํานองค้ําประกัน 120 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป เปนเวลา 5 ป หรือคิดเปนดอกเบ้ีย 
114 ลานบาท รวมเปนเงินฟองบังคับจํานอง 234 ลานบาท ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน          
อยางไรก็ตาม บริษัทยอยเชื่อวามูลคาทรัพยสินท่ีค้ําประกันสูงกวาเงินใหสินเชื่อ จึงไมไดต้ังคาเผื่อขาดทุนจาก 
การดอยคา 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2564 2563 2564 2563
     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 117,279 119,902 2,483 5,106 
บวก ซื้อเงินลงทุน 29,280        -        -        - 
หัก สัดสวนท่ีลดลงจากกการรับชําระเงิน (1,593) (2,623) (1,593) (2,623) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 144,966 117,279 890 2,483 

 

รายการเคล่ือนไหวของคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
  2564  2563 
     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,050  1,911 
บวก คาเผื่อการดอยคาเพ่ิมขึ้นระหวางป                 -  139 
หัก กลับรายการคาเผื่อการดอยคา (1,449)                 - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 601  2,050 

 
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
(หนวย : พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

ทุนชําระแลว 
สัดสวนเงินลงทุน 

(รอยละ) วิธีราคาทุน 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด          

(บริหารจัดการทรัพยสินทีไ่ดรับโอน
สินทรัพยดอยคณุภาพของสถาบนั
การเงิน) 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 
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14. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

      (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตง 
ติดต้ังและอุปกรณ

สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 
      
ราคาทุน      
วันที่ 1 มกราคม 2563 76,336 26,422 19,111 24,286 146,155
ซื้อเพ่ิม          - 27 343         - 370
จําหนาย/ ตัดจําหนาย         - (243) (163)         - (406)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 76,336 26,206 19,291 24,286 146,119
ซื้อเพ่ิม  39,265 16,865 393         - 56,523
จําหนาย/ ตัดจําหนาย         -       - (148) (299) (447)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 115,601 43,071 19,536 23,987 202,195

   
คาเส่ือมราคาสะสม   
วันที่ 1 มกราคม 2563         - 17,687 17,063 10,031 44,781
คาเส่ือมราคาสําหรับป           - 1,070 764 2,316 4,150
คาเส่ือมราคาสะสมสวนที่
จําหนาย/ ตัดจําหนาย           - (242) (162)         - (404)

วันที่ 31 ธันวาคม 2563           - 18,515 17,665 12,347 48,527
คาเส่ือมราคาสําหรับป           - 1,604 599 1,608 3,811
คาเส่ือมราคาสะสมสวนที่
จําหนาย/ ตัดจําหนาย           -           - (146) (165) (311)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564           - 20,119 18,118 13,790 52,027
  

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 115,601 22,952 1,418 10,197 150,168

   
คาเสื่อมราคาป 2563   

คาชจายในการบริหาร   4,150

   
คาเสื่อมราคาป 2564   

คาใชจายในการบริหาร   3,811

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สวนหนึ่งของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของบริษัทท่ีคิดคาเส่ือมราคาเต็มมูลคาแลว 
แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 32.03 ลานบาท (31 ธันวาคม 2563 : 28.15 ลานบาท) 
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บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 82.88 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2563 : 83.86 ลานบาท) เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุขอ 19 และ 22  

 
15. สนิทรัพยสิทธิการใช 

 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 อาคาร 
  
ราคาทุน  
1 มกราคม 2563 7,565 
เพ่ิมขึ้น - 
31 ธันวาคม 2563 7,565 
เพ่ิมขึ้น 1,194 
ตัดจําหนาย (372) 
31 ธันวาคม 2564 8,387 
  
คาเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2563 - 
คาเส่ือมราคาสําหรับป (2,502) 
31 ธันวาคม 2563 (2,502) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป (2,512) 
คาเส่ือมราคาสะสมสวนท่ีตัดจําหนาย 372 
31 ธันวาคม 2564 (4,642) 
  
มูลคาสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2563 5,063 
31 ธันวาคม 2564 3,745 
  
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2563  
คาใชจายในการบริหาร 2,502 
  
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2564  
คาใชจายในการบริหาร 2,512 
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16. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทไดแกท่ีดินและที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิได
ระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงดวยราคาทุน 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
    

ราคาทุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 83,743  36,168 
รับโอนสินทรัพยระหวางป 50,550  49,575 
จําหนายระหวางป                 -  (2,000) 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 134,293  83,743 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา 188.07 ลานบาท และ 
137.52 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระซ่ึงมีประสบการณและคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 
บริษัทจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 73.58 ลานบาท 
เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากธนาคารในประเทศ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 19 และ 22 (31 ธันวาคม 
2563 : 73.58 ลานบาท) 

 
17. สินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขาย 

 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
    
ราคาทุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,507  49,575 
รับโอนจากลูกหนี้เพ่ือชําระหนี้ระหวางป                 -  8,507 
โอนเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนระหวางป                 -  (49,575) 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8,507  8,507 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดรับโอนท่ีดินจากลูกหนี้ เ งินใหกู ยืมรายหนึ่งเพ่ือชําระหนี้ จํานวน 7.42  
ลานบาท โดยมีขอตกลงใหสิทธิลูกหนี้ซื้อคืนดวยมูลคาตามสัญญาท่ีตกลงรวมกัน เปนเงิน 8.51 ลานบาท ภายในป 
2565 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9  
 
ในระหวางป 2563 บริษัทไดโอนสินทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการขายเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจํานวน 49.58 
ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้ไมไดมาใชสิทธิซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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18. ภาษีเงินได 
 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 62,312  55,774 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี                  -                   - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 62,312  55,774 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกใน  

 
1 มกราคม 

2564 
กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม 
2564 

   
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    
จากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
    ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 39,786 (92)       -  39,694
จากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
    ของลูกหนี้อ่ืน 7,700 (995)       -  6,705
จากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
    ของเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน  1,416 8,042       -  9,458
จากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ 410 (290)       -  120
จากคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย  2,593 (697)       -  1,896
จากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,869 192 378  4,439
รวม 55,774 6,160 378  62,312
     
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากผลตางคาเสื่อมราคาทางภาษีกับทางบัญชี        -        -       -         - 
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 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บันทึกใน  

 
1 มกราคม  

2563  
กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม 
2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี    
จากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
    ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 38,539 1,247       -  39,786
จากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
    ของลูกหนี้อ่ืน 4,297 3,403       -  7,700
จากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
    ของเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน  956 460       -  1,416
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ 382 28       -  410
จากคาเผื่อการดอยคาสําหรับสินทรัพยรอการขาย  4,536 (1,943)       -  2,593
จากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,461 408       -  3,869
รวม 52,171 3,603       -  55,774
     
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     
จากผลตางคาเสื่อมราคาทางภาษีกับทางบัญชี (345) 345       -        - 

 
คาใชจายภาษีเงินได สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564 2563 

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน    

สําหรับปปจจุบัน 33,021  30,114 
    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว    (6,160)  (3,948) 
    
รวมภาษีเงินได 26,861  26,166 
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ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564 2563 

 
กอน

ภาษีเงินได
คาใชจาย
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได  

กอน 
ภาษีเงินได  

คาใชจาย
ภาษีเงินได  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั       
คณิตศาสตรประกันภัย (1,890)  378  (1,512)       -       -      - 

รวม (1,890) 378 (1,512)     -       -    -

 
การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 

 
     (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563  2563 2562 
       
กําไรกอนภาษีเงินได 129,675  124,837  133,981  132,182 
อัตราภาษีรอยละ 20  20  20  20 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 25,935  24,967  26,796  26,436 
จํานวนภาษีของรายการที่ถือเปนคาใชจายตาม 

ประมวลรัษฎากร  (230)  (356)  (230)  (356) 
จํานวนภาษีของคาใชจายตองหาม 91  431  91  431 
จํานวนภาษีของรายไดที่ไมตองเสียภาษี 204         -  204         - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ที่รับรูในปกอน        -  (345)         -  (345) 
จํานวนภาษีของผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรู 
     เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดการตัดบัญชี 861  1,469         -         - 
ภาษีเงินได 26,861  26,166  26,861  26,166 
อัตราภาษีที่แทจริง (รอยละ)  20.71  20.96  20.05  19.79 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรู เกิดจากรายการดังตอไปนี้   
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท
 2564 2563 2564 2563
     
ขาดทุนสะสมทางภาษีไมเกิน 5 ป 46,027 41,720        -        - 
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19. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 
  (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2564 2563 
     
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 340,000  340,000 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีวงเงินกูและอัตราดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 
 2564  2563 
เงินเบิกเกินบัญชี    
วงเงิน (หนวย : ลานบาท) 20  20 
อัตราดอกเบี้ยสําหรับวงเงินปกติ (รอยละตอป) MOR   MOR  
อัตราดอกเบี้ยสําหรับสวนท่ีเกินวงเงิน (รอยละตอป) 15  15 
    
ต๋ัวสัญญาใชเงิน    
วงเงิน (หนวย : ลานบาท) 405  405 
อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) MLR, MMR  MLR - 0.85, MMR 

 
วงเงินสินเชื่อของบริษัทค้ําประกันโดยการจดทะเบียนจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัทใหญ ตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และ 16 

 
20. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563  2564 2563 
        
เจาหนี้การคา 40,570  25,599  40,570  25,599 
คาเบ้ียประกันภัยคางจาย 7,666  6,069  7,666  6,069 
ดอกเบ้ียคางจาย 16,418  12,757  16,418  12,757 
คาใชจายคางจาย 13,543  10,882  13,415  10,782 
เจาหนี้อ่ืน 10,232  12,611  10,232  12,611 

รวม 88,429 67,918  88,301  67,818 
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21. หน้ีสินตามสัญญาเชา 
 
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
   
หนี้สินตามสัญญาเชา 4,237  5,686
หัก ดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี (261)  (433)
 3,976  5,253
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,189)  (2,357)
สุทธิ 1,787  2,896
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชา โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีตองจาย
ชําระดังนี้ 
 

        (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564 2563 

 เงินตน  

ดอกเบ้ีย
จาย 

รอตัดบัญชี  สุทธิ  เงินตน  

ดอกเบ้ียจาย 

รอตัดบัญชี สุทธิ 
         
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,356 (168) 2,189 2,605  (248) 2,357 
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งปแตไม
เกินหาป 1,881 (93) 1,787 3,081  (185) 2,896 
รวม 4,237 (261) 3,976 5,686  (433) 5,253 
 
ในระหวางป 2564 กลุมบริษัทรับรูตนทุนทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับหนี้สินสัญญาเชาจํานวน 0.27 ลานบาท (ป 2563 : 
0.38 ลานบาท) 
 
การชําระคาเชาท่ีไมไดรับรูเปนหนี้สินตามสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทเลือกไมรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาระยะส้ัน (สัญญาเชาท่ีมีระยะเวลาสัญญาไมเกิน             
12 เดือน) และ/หรือ สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาตํ่า การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดังกลาวถือเปนคาใชจายแบบวิธี
เสนตรง นอกจากนี้คาเชาผันแปรไมไดรับอนุญาตใหรับรูเปนหนี้สินตามสัญญาเชาและจะบันทึกเปนคาใชจาย           
เมื่อเกิดขึ้น 
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คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินท่ีไมไดรวมอยูในการวัดมูลคาตามหนี้สินสัญญาเชามีดังนี้ 
 

   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
    
สัญญาเชาระยะส้ัน 488  611
สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาตํ่า 608  623
รวม 1,096  1,234
 

22. เงินกูยืมระยะยาว 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564 2563 
    
เงินกูยืมระยะยาว 436,900  553,161 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (329,075)  (138,668) 

สุทธิ 107,825  414,493 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม  553,161  30,813 
บวก กูเพ่ิม -  596,000 
หัก   จายคืนเงินกู (116,261)  (73,652) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 436,900  553,161 
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เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ลานบาท  

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะ 

ของบริษัท 

 

 2564 2563 อัตราดอกเบ้ีย (รอย
ละ) 

การชําระคืนเงินกู 

บริษัท  

วงเงิน 340 ลานบาท 202.49 297.16 อัตราดอกเบ้ีย MLR 
ลบ      รอยละ 0.85 

ตอป 

สัญญาเงินกูมีเง่ือนไขการเบิกรับเงินเปน
รอบ        โดยบริษัทเบิกรับเงินกูท้ังหมด 
7 รอบ รอบละ 40 - 50 ลานบาท โดยชําระ
เ งินตนของการเบิกแตละรอบพรอม
ดอกเบ้ีย ไมนอยกวาเดือนละ 0.92 ลาน
บาท ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2567 
 

วงเงิน 256 ลานบาท 234.41 256.00 
 
 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 
2.00 ตอป 

ชําระคืนงวดท่ี 1 - 12 เฉพาะดอกเบ้ียทุก
ส้ินเดือน งวดท่ี 13 - 23 ชําระเงินตนพรอม
ดอกเบ้ียไมนอยกวาเดือนละ 22 ลานบาท
ตอเดือน งวดท่ี 24 (สุดทาย) ชําระเงินตน
พรอมดอกเบ้ียท่ีเหลือท้ังจํานวน 

รวม 436.90 553.16   
หัก สวนท่ีถึงกําหนด
ชําระ 
        ภายในหนึ่งป 

 
(329.07) 

 
(138.67) 

  

สุทธิ 107.83 414.49   

 
บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแหง เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานจํานวนรวม 
596 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการจดทะเบียนจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัทใหญ 
ตามหมายเหตุขอ 14 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแบบไมเจาะจงลูกหนี้แหงสิทธิ และ
สินทรัพยรอการขาย ประเภทรถยนต รถกระบะ รถบรรทุก ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทุกรายท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน
หรือท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนา ในจํานวนท่ีไมเกินวงเงินกู 
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23. หุนกู 
31 ธันวาคม 2564     
    (หนวย : พันบาท) 
   วันท่ีครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท หุนกู อายุหุนกู วันท่ีออกหุนกู กําหนดไถถอน ดอกเบ้ีย 

    (รอยละตอป)  
1 1 ป 6 เดือน 7 ตุลาคม 2563 7 เมษายน 2565 6.50 448,951 
2 1 ป 6 เดือน 21 ตุลาคม 2564 21 เมษายน 2566 6.35 717,495 

รวม  1,166,446 

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (448,951) 
หุนกู - สุทธิ 717,495 

 
31 ธันวาคม 2563     
    (หนวย : พันบาท) 
   วันท่ีครบ อัตรา งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของ
บริษัท หุนกู อายุหุนกู วันท่ีออกหุนกู 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 สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (697,026) 
หุนกู - สุทธิ 445,626 

รายการเคล่ือนไหวของหุนกูในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้ 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
    
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,142,652  1,618,539
ออกจําหนายหุนกู 724,600  450,000
ไถถอนคืนระหวางป (700,000)  (930,000)
คาใชจายในการออกหุนกู (8,490)  (5,344)
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 7,684  9,457
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,166,446  1,142,652
 
บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือหุน ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ใหแกผูลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนราย โดยกําหนดจายดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินท่ีไดจากการออกหุนกูครั้งนี้ไปใช
ในการชําระหนี้เดิม 
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24. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 
 (หนวย : พันบาท)

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564 2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม     

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 370  134 

    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 17,825  16,153 

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,586  1,566 

ตนทุนทางการเงิน 526  476 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
    ท่ีรับรูเพ่ิมเติมภายใตสวนของผูถือหุน 1,890        - 

จัดประเภทผลประโยชนพนักงานคางจาย (370)  (134) 

รวม 21,827  18,195 

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,545)  (370) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 18,282  17,825 

ไมไดจัดต้ังเปนกองทุนท้ังหมด 21,827  18,195 
 
ตนทุนบริการปจจุบันจะรวมอยูในคาใชจายผลประโยชนพนักงาน และดอกเบี้ยจายจะรวมอยูในตนทุนทางการเงิน 
 
ผลประโยชนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงาน มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563 
    
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากการเปล่ียนแปลงของ    

- สมมติฐานประสบการณ 530        - 
- สมมติฐานดานประชากรศาสตร 473        - 
- สมมติฐานทางการเงิน 887        - 

รวมรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,890        - 
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คาใชจายท้ังหมดขางตนจะถูกรวมอยูในรายการที่ไมตองจัดประเภทใหมเขางบกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญดังนี้ 
 
อัตราคิดลด รอยละ 1.94 ตอป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 6.00 ตอป 
อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
เกษียณอายุ 60 ป 

 
การวิเคราะหความออนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชน             
ท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 
 
  (หนวย : พันบาท)

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2564 

 รอยละ เพ่ิมขึ้น  ลดลง  
อัตราคิดลด    
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1 (1,417) 1,617 

    
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน    
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1 1,536 (1,378) 
    
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน    
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 20 (1,775) 2,273 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท)

    
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  
ภายใน 1 ป    3,545
ระหวาง 2 - 5 ป    7,327
ระหวาง 6 - 10 ป    13,746
ระหวาง 11 - 15 ป    7,383
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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 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไมมีการคํานวนกําไรตอหุนปรับลดโดยรวมหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทอาจตอง
ออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาการใชสิทธิสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ 

 
26. สวนเกินมูลคาหุน 

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

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

 
28. เงินปนผลจาย 
 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับ 
ผลการดําเนินงานประจําป 2563 สําหรับหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1,064,727,444 หุน อัตราการจายเงินปนผล 
0.05 บาท ตอหุน จํานวนเงินรวม 53.24 ลานบาท โดยบริษัทกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
เปนเงินสดจากกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาทตอหุน  
รวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 31.94 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงาน
ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2564 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.08 ลานบาท (2563 : 2.00 ลานบาท) 
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30. รายไดอ่ืน 
 
     (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564  2563  2564 2563 
        
รายไดคาเบ้ียปรับ 16,907 18,698  16,907  18,698 
รายไดคาโอนทะเบียนรถ 10,276 9,990  10,276  9,990 
รายไดคานายหนาประกันภัย 15,144 14,401  15,144  14,401 
รายไดคาธรรมเนียมดําเนินการ 6,368 7,948  6,368  7,948 
รายไดคาขนสงรถยึด 1,673 1,759  1,673  1,759 
รายไดคาติดตามหนี้ 4,589 4,367  4,589  4,367 
หนี้สูญรับคืน 10,118 10,049  10,118  10,049 
อ่ืนๆ 24,198 30,168  24,378  30,348 

รวม 89,273 97,380  89,453  97,560 
  

31. คาใชจายตามลักษณะ 
 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564 2563 2564 2563 
   
เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนพนักงานอื่น 101,711 98,016 101,711  98,016
คาตอบแทนผูบริหาร 15,620 14,297 15,620  14,297
คานายหนา 32,103 32,654 32,103  32,654
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 78,102 71,066 78,102  71,066
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 1,754 1,920 1,754  1,920
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยรอการขาย 43,829 71,463 43,829  71,463
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 7,684 9,457 7,684  9,457
คาบริการวิชาชีพ 2,538 2,519 2,308  2,289
คาซอมแซมรถยึด 2,918 2,797 2,918  2,797
คาเส่ือมราคา 6,323 6,652 6,323  6,652
คาสาธารณูปโภค 6,019 6,822 6,019  6,822
คาเชาอาคารสํานักงาน 144 173 144  173
อ่ืนๆ 23,745 23,088 23,689  23,079
รวม 322,490 340,924 322,204  340,685
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32. รายไดและขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
กลุมบริษัทดําเนินกิจการหลักในสามสวนงาน คือ บริหารสินเชื่อเชาซื้อรถยนต บริหารสินเชื่อประเภทอ่ืน และบริหาร
หนี้ดอยคุณภาพ แตรายไดจากสวนงานบริหารหนี้ดอยคุณภาพไมมีสาระสําคัญจึงยังไมไดเสนอขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงาน โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ดังนั้นรายได และหลักทรัพย โดยสวนใหญตามท่ี
แสดงไวในงบการเงิน จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
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ลูกคารายใหญ  
บริษัทไมมีลูกคารายใหญในการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเสี่ยงเรื่องที่จะเสียลูกคารายใหญ

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

 
ธุรกิจขายและใหเชาซื้อ

รถยนต ธุรกิจบริหารสินเชื่ออื่น รายไดอื่น 
การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจากภายนอก   

- ภาคเหนือ 106.04 114.53 0.07 0.07 1.35 0.31     -      - 107.46 114.91 
- ภาคกลาง 31.90 33.54 33.56 37.14 68.76 53.76 (4.02) (7.11) 130.20 117.33 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 157.52 171.32 0.09 0.13 3.81 2.50      -      - 161.42 173.95 
- ภาคตะวันออก 28.45 30.07 0.02 0.02 0.18 0.10      -      - 28.65 30.19 
- ภาคตะวันตก 31.82 32.90 0.02 0.04 0.52 0.10      -      - 32.36 33.04 
- ภาคใต 100.26 101.54 0.03 0.02 1.44 1.05       -       - 101.73 102.61 

รวม 455.99 483.90 33.79 37.42 76.06 57.82 (4.02) (7.11) 561.82 572.03 

   
รายไดแยกตามการรับรูรายได   
   ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 59.19 72.29      -      - 21.33 25.11      -      - 80.52 97.40 
   ตลอดชวงเวลาหนึ่ง 396.80 411.61 33.79 37.42 54.73 32.71 (4.02) (7.11) 481.30 474.63 

รวม 455.99 483.90 33.79 37.42 76.06 57.82 (4.02) (7.11) 561.82 572.03 

   
ตนทุนทางการเงิน  109.66 106.27 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  6.32 6.65 

กําไรกอนภาษีเงินได         129.68 124.84 

รวมสินทรัพย         4,102.05 4,127.04 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การบริหารความเส่ียง 
เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด             
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู กลุมบริษัทมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุม    
ความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของ
กลุมบริษัท ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นกลุม
บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอยคาท่ีบันทึกไวแลวในบัญชี 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินกูยืม
ระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 

 
สวนที่ 3 หนา 156 

  

 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงนิรวม
 2564

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมี  ท่ีแทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    -    - 124.69 23.42 148.11 0.05-0.13
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 929.99 1,497.56          -    - 2,427.55 17.16
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 708.50    -          -    - 708.50 6.50
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 179.13 49.41          -    - 228.54 12.00-24.00
เงินฝากธนาคารท่ีมขีอจํากัดในการใช    - 0.11          -    - 0.11 0.15
 1,817.62 1,547.08 124.69 23.42 3,512.81  
       
หนี้สินทางการเงนิ       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    -    - 340.00    - 340.00 MLR, MMR
เงินกูยืมระยะยาว 234.41    - 202.49    - 436.90 2.00, MLR - 0.85
หุนกู 448.95 717.50           -     - 1,166.45 6.35-6.50 
 683.36 717.50 542.49     - 1,943.35  

 
 (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       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    -    - 340.00    - 340.00 MLR - 0.85, 

MMR 
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  
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564 
 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย   อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง ไมมีอัตรา  ที่แทจริง
 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    -    - 124.61 23.42 148.03 0.05-0.13
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 929.99 1,497.56         -    - 2,427.55 17.16
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 795.08    -         -    - 795.08 6.50
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น 179.13 49.41         -   - 228.54 12.00-24.00
เงินฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช     - 0.11          -     - 0.11 0.15 
 1,904.20 1,547.08 124.61 23.42 3,599.31  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    -    - 340.00    - 340.00 MLR, MMR
เงินกูยืมระยะยาว 234.41    - 202.49    - 436.90 2.00, MLR-0.85
หุนกู 448.95 717.50         -    - 1,166.45 6.35-6.50
 778.02 825.33 340.00     - 1,943.35  

      
 (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       
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    -    - 340.00     - 340.00 MLR - 0.85, 

MMR 
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  
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การวิเคราะหความออนไหว 
รายการกําไรหรือขาดทุนจะมีความออนไหวตอการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในดอกเบ้ียจากคาใชจายดอกเบ้ียจากเงินกูยืม     
ซึ่งเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยท่ีมีตอกําไรสุทธิ
ของกลุมบริษัทสามารถแสดงได ดังนี ้

 (หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
  
อัตราดอกเบ้ีย - เพ่ิมขึ้นรอยละ 1* (3,066) 
อัตราดอกเบ้ีย - ลดลงรอยละ 1* 3,066 
*โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงท่ี  

 
มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน            
เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูมีอัตราดอกเบ้ียอยูในเกณฑเดียวกับตลาด ฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้ 
   (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยทางการเงิน    
สินทรัพยทางการเงินที่วัดดวยราคาทุนตัดจําหนาย   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 148,112  338,984  148,031  338,973 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 2,427,555  2,556,614  2,427,555  2,556,614 
ลูกหนี้อ่ืน - ลูกคาทั่วไป   51,431  69,465  51,431  69,465 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เก่ียวของและดอกเบ้ียคางรับ  717,353  464,568  808,477  520,192 
เงินใหกูยืมแกกิจการอ่ืน 228,542  297,896  228,542  297,896 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 114 114 114 114

เงินลงทุนในลูกหนี้ 144,365 115,229 289       434

รวม  3,717,472 3,842,870  3,664,439 3,783,688

     
หนี้สินทางการเงิน     
หนี้สินทางการเงินที่วัดดวยราคาทุนตัดจําหนาย   
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  340,000  340,000  340,000  340,000 
เงินกูยืมระยะยาว  436,900  553,161  436,900  553,161 
หุนกู  1,166,446  1,142,652  1,166,446  1,142,652 

รวม      1,943,346 2,035,813        1,943,346 2,035,813
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การเปดเผยขอมูลมูลคายุติธรรมในแตละระดับของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 2564
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

   
สินทรัพยทางการเงิน   
    เงินลงทุนในลูกหน้ี       -       - 144,365  144,365
   
หนี้สินทางการเงิน           
    หุนกู       - 1,166,690        -  1,166,690
  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2564
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

   
สินทรัพยทางการเงิน   
    เงินลงทุนในลูกหน้ี       -       - 289  289
   
หนี้สินทางการเงิน   
    หุนกู       - 1,166,690     -  1,166,690
  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม 
 2563
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

   
สินทรัพยทางการเงิน   
    เงินลงทุนในลูกหน้ี       -       - 115,229  115,229
   
หนี้สินทางการเงิน   
    หุนกู       - 1,145,645     -  1,145,645
  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2563
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

   
สินทรัพยทางการเงิน   
    เงินลงทุนในลูกหน้ี       -       - 433  433
   
หนี้สินทางการเงิน   
    หุนกู       - 1,145,645    -  1,145,645
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สวนที่ 3 หนา 160 

  

 
วันครบกําหนดของหนี้สินทางการเงิน 
 
ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงหนี้สินทางการเงินท่ีจัดประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงดวย
จํานวนเงินตามสัญญาท่ีไมไดมีการคิดลด ท้ังนี้ ยอดคงเหลือท่ีครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน จะเทากับมูลคาตาม
บัญชีของหนี้สินท่ีเกี่ยวของเนื่องจากการคิดลดไมมีนัยสําคัญ กระแสเงินสดท่ีแสดงภายใตสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย
นั้นเปนกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบ้ียลวงหนาท่ีเกี่ยวของ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 
 (หนวย : พันบาท)
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
วันครบกําหนดของหนี้สินทางการเงิน ณ ปจจุบัน  ภายใน 1 ป  1 - 5 ป  รวม 
     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564     
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน        - 340,000        -  340,000
เงินกูยืมระยะยาว        - 329,075 107,825  436,900
หุนกู        - 448,951 717,495  1,166,446
รวมหน้ีสินทางการเงิน        - 1,118,026 825,320  1,943,346

 
34. การปรับกระทบหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงตอหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้ 
  
 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
เงินกูยมืระยะส้ัน
จากธนาคาร หุนกู 

เงินกูยมื
ระยะยาว 

หนี้สินตาม
สัญญาเชา รวม 

      
1 มกราคม 2564 340,000 1,142,652 553,161 5,253 2,041,066
      
รายการที่เกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:  
การจายคืน (720,000) (700,000) (116,261) (1,644) (1,537,905)
เงินสดรับ 720,000 724,600        -        - 1,444,600 
คาใชจายในการออกหุนกู        - (8,490)        -        - (8,490) 
ตัดจําหนาย        - 7,684        -        - 7,684 

31 ธันวาคม 2564 340,000 1,166,446 436,900 3,609 1,946,955 
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 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
เงินกูยมืระยะส้ัน
จากธนาคาร หุนกู 

เงินกูยมื
ระยะยาว 

หนี้สินตาม
สัญญาเชา รวม 

      
1 มกราคม 2563 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 
 

35. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5/2565 มีมติอนุมัติให
จัดต้ังบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยใชชื่อวาบริษัท ไมดา มันนี่ จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทดวยทุนจดทะเบียน 
500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพ่ือประกอบกิจการจํานําและรับจํานํา ซึ่งสังหาริมทรัพยทุกชนิด โดยบริษัทถือหุน  
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด 
 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 สวนที่ 4 หนา 162 
 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอก 
จากนี้ บริษัทขอรับรองวา 
 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง 
ครบถวน   ในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษทั 
ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

             ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของนางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย  กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
ของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

                                       ชื่อ                                                         ตําแหนง                                     ลายมือช่ือ 
 

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล              ประธานกรรมการและประะธาน         .................................... 
                                                                                     กรรมการบริหาร 

นายสมศักด์ิ ศักด์ิสุธาพร        กรรมการและกรรมการบริหาร ................................... 
 

  นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย          กรรมการ                            .................................... 
 
 
 
 
ผูรับมอบอํานาจ     นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย         กรรมการ      .................................. 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 

ช่ือ-สกุล :   นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล                   

อายุ  : 62 ป 

ตําแหนง :  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎ นครปฐม 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  รอยละ 0.53 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  : นองชาย นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล 

                                                                                                 พี่ชาย นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล , นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบนั 
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 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท อิงนที จาํกัด 
บริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิต้ี กรุป จํากัด  
บริษัท รักษาความปลอดภัย  ไมดา จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด 
บริษัท เอ็มดี รีสอรท จํากัด 
บริษัท ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด) จํากัด 
บริษัท อิเล็กทริคแมน จํากัด 
บริษัททรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรช่ัน จํากัด 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด  ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท ไมดา (ลาว)เชาสินเช่ือ จํากัด 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด 
บริษัท ไมดา แอด จํากัด  
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด 
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด 
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด 
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ช่ือ-สกุล :   นายสมศักด์ิ ศักด์ิสุธาพร                  

อายุ  : 67 ป 

ตําแหนง :  กรรมการ , กรรมการบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย โรงเรียนสีตบุตรบํารุง 

ประวัติการอบรม  : อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 50/2006 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     : -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 165 
 

ช่ือ-สกุล :   นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย                   

อายุ  : 53 ป 

ตําแหนง :  กรรมการ   

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

                               ปริญญาตรี บัญขชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

                               ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการอบรม  : อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 16/2004 

                                อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 143/2017 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     : -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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 

บริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิต้ี กรุป จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด 
บริษัท เอ็มดี รีสอรท จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด 
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท ไมดา แอด จํากัด 
บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรช่ัน จํากัด 
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนดรีสอรท จํากัด 
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 166 
 

ช่ือ-สกุล :  นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกุล                   

อายุ  : 56 ป 

ตําแหนง :  กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาการบัญชี พณิชยการพระเชตุพบ 

ประวัติการอบรม  : อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 16/2004 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  นองชาย นายวิสูตร เอี้ยวศิวกูล  

                 นองชาย นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล 

                                                                                          นองชาย นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2562- ปจจุบัน 
ม.ค.61 – ปจจุบัน 
พ.ย.58 – ปจจุบัน 
พ.ค.58 – ปจจุบัน 
2557-ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจัดการ 
 

บริษัท เอ็มดี รีสอรท จํากัด  
บริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิต้ี กรุป จํากัด  
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อิเล็กทริคแมน จํากัด 
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด 
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด 
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด 
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด 
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 167 
 

ช่ือ-สกุล :  นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล                   

อายุ  : 60 ป 

ตําแหนง :  กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการบริหารธุรกิจและการตลาด 

                              วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  นองชาย นายวิสูตร เอี้ยวศิวกูล  

                              นองชาย นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล                                          

                                                                                                      พี่ชาย นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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 - ปจจุบัน 
2547- ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท  รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ภูเก็ตเบียร(ไทยแลนด) จํากัด 
บริษทั เอ็มดี รีสอรท จํากัด 
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด 
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด 
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด 
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษทัไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท ไมดา พร็อมเพอรต้ี จํากัด 
บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรเปอเรชั่น จํากัด 
บริษัท ไมดา แอด จํากัด 
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 168 
 

ช่ือ-สกุล :  นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล                   

อายุ  : 64 ป 

ตําแหนง :  กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการบัญชี  วิทยลาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  รอยละ 2.73 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  พี่สาว นายวิสูตร เอี้ยวศิวกูล  

                              พี่สาว นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล                                                      

                                                                                                      พี่สาว นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
 

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด 
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด 
บริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิต้ี กรุป จํากัด 
บริษัท อิงนที จํากัด 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอ็มดี รีสอรท จํากัด (มหาชน)  
บริษัท ภูเก็ต เบียร(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด 
บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรช่ัน จํากัด 
บริษัท อิเล็กทริค แมน จํากัด 
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด 
บริษัท ไมดา แอด จํากัด 
บริษัท ไมดาพร็อพเพอรต้ี จํากัด 
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 169 
 

ช่ือ-สกุล :  พลโทฉลอง สนใจ                   

อายุ  : 73 ป 

ตําแหนง :  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : วันที่ 18 ธันวาคม 2558 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ธ.ค.58- ปจจุบัน 
2554 - 2557 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 
 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

ช่ือ-สกุล :  นางสาวพิณนภา งานสุจริต                   

อายุ  : 53 ป 

ตําแหนง :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                             ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม)มหาวิทยาเกษตรศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

พ.ค. 58 –ปจจุบัน 
 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 170 
 

ช่ือ-สกุล :  นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล                  

อายุ  : 53 ป 

ตําแหนง :  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : วันที่ 17 มกราคม 2549 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท กรุงเทพ ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท มาลาคี จํากัด 
บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด 
บริษัท.โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานบัญชีไฟนเนอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 171 
 

ช่ือ-สกุล :  นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ                   

อายุ  : 64 ป 

ตําแหนง :  กรรมการผูจัดการ 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาโท EX-MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

                                 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหนง 

ประวัติการอบรม  : อบรมหลักสูตร DAP รุนที่ 16/2004 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ธ.ค.57 – ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 

ช่ือ-สกุล :  นายกิตติวัชร ไตรเวทยวรกุล                   

อายุ  : 57 ป 

ตําแหนง :  ผูจัดการฝายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2564 – ปจจุบัน 
2560 - 2563 
2559 
 

ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 
ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 2 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 172 
 

ช่ือ-สกุล :  นายมานพ ศรีพิพัฒนกุล                    

 อายุ  : 70 ป 

ตําแหนง :  ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 2 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2560 – ปจจุบัน 
2559 
 

ผูจัดการฝายสินเช่ือ ภูมิภาค2 
ผูจัดการฝายสินเช่ือ ภูมิภาค1 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 

ช่ือ-สกุล :  นายสุวัฒน เขียวรัตน                     

อายุ  : 59 ป 

ตําแหนง :  ผูจัดการฝายสินเช่ือภูมิภาค 1 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2564 – ปจจุบัน 
2560 – 2563 
2559 
 

ผูจัดการฝายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 
ผูจัดการฝายสินเช่ือ ภูมิภาค 1 
ผูจัดการฝายควบคุมและบริหารสินเช่ือ 
 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 173 
 

ช่ือ-สกุล :  นายเพชร ชางคํา                     

อายุ  : 55 ป 

ตําแหนง :  ผูจัดการฝายอาวุโสฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2553 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายอาวุโส ฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวจินดา บุษบาศรี                     

อายุ  : 50 ป 

ตําแหนง :  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการงิน , เลขานุการบริษัท 

                   ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

วันที่ไดรับแตงตั้ง  : ไดรับแตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน / เลขานุการ
บริษัท 
ผูอํานวยการฝายบัญชี 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 
 
 

 

 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 1 หนา 174 
 

ช่ือ-สกุล นายตรีธนา นิรามิษ                     

อายุ  : 37 ป 

ตําแหนง :  ผูจัดการฝายบัญชี 

                   ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

วันที่ไดรับแตงตั้ง  : ไดรับแตงต้ังเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

คุณวุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชา การบัญชี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  :  -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร     :  -ไมมี- 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2560 – ปจจุบัน 
2559 – 2560 
2554 - 2558  

ผูจัดการฝายบัญชี 
ผูจัดการฝายบัญชี 
หัวหนาฝายบัญชี 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 
 

 



บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)    
 

เอกสารแนบ 2 หนา 175 
 

 
 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

 
หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร, XX = กรรมการผูจัดการ 
1  หมายถึง  บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)               2   หมายถึง บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด                       3   หมายถึง บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด   4    หมายถึง  บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด  
5  หมายถึง บริษัท เอ็มดี รีสอรท  จํากัด                                       6   หมายถึง บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด                           7   หมายถึง บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด                     8    หมายถึง บริษัท อิเล็กทริคแมน จํากัด    
9  หมายถึง บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น จํากัด 10  หมายถึง บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด  11   หมายถึง บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท  จํากัด            12   หมายถึง บริษัท ไมดา (ลาว)เชาสินเชื่อ จํากัด     
13 หมายถึง บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด                                      14  หมายถึง บริษัท ไมดาแอด จํากัด                                        15   หมายถึง บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด                  16    หมายถึง บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด   
17 หมายถึง บริษัท ภูเก็ต เบียร(ไทยแลนด) จํากัด                       18   หมายถึง บริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป จํากัด                    19  หมายถึง บริษัท อิงนที จํากัด  

รายชื่อผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม บริษัท 
บริษัท 
ใหญ 

บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 1. นายวิสูตร   เอี้ยวศิวิกูล X, /,// X, XX , / ,// / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
 2. นายสมศักดิ์    ศักดิ์สุธาพร /, // / / /                 
 3.นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย / / / /  /    / / /   /  /  /  
 4.นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล / /  / / / / /  / / /  / / / / /   
 5. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล /    / / / / / /  /  / / / / / / / 
 6. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล / /  / / /  / /  /   /  / /  /  
 7. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ /                    
 8. นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล /                    
 9. นางสาวพิณนภา งานสุจริต 
10. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ 

/ 
xx 

                   

11.นายกิตติวัชร   ไตรเวทยวรกุล                     
12. นายพรชัย   ประสิทธิ์พร                     
13. นายสุวัตร   เขียวรัตน 
14. นางสาวจินดา บุษบาศรี 

                    

15. นายเพ็ชร  ชางคํา                     
                     



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 3 หนา 176 
 

 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนากํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
ช่ือ-สกุล  

 
นางสาวสายชล  หยกมณีรัตนากร 

อายุ   54 ป 
ตําแหนง  ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน
การศึกษา -  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง มหาวิทยาลยัรามคําแหง ป 2551

- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป 2534 
ประสบการณการทํางาน - 2555 - ปจจุบัน ตําแหนงผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน บมจ.ไมดาลิสซิ่ง 

- 2553 - 2554   ประกอบธุรกิจสวนตัว 
- 2551 - 2552 ตําแหนงผูจัดการสอบทานสินเชื่อ (รายใหญ) บมจ.ธนาคารทหารไทย 
- 2549 -  2550 ตําแหนงผูจัดการตรวจสอบภายใน บมจ.ธนาคารทหารไทย 
- 2544 - 2548 ตําแหนงพนักงานตรวจสอบอาวุโส(หัวหนาสาย) บมจ.ธนาคารทหารไทย 
- 2534 - 2543 ตําแหนงพนักงานบริการลูกคาสาขา บมจ.ธนาคารทหารไทย 

การฝกอบรมทีเ่กี่ยวของ - Service Mind
- Internal Control (Internal Audit) 
- Risk-Based Internal Auditing Specialist 
- การประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง CSA 
- COSO ERM 
- LAS 39 และ Basel II 
- หลักเกณฑการปรับโครงสรางหน้ีฯ 
- การคํานวณ PV Loss และการจัดเกรดลูกหน้ีฯ 
- พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน, พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก, ปปง. 

 
รายละเอียดของงาน - จัดทําแนวการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในสวนงานท่ีรับการตรวจ 

- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 18 สาขา(รวมสํานักงานใหญ) 
- จัดทํารายงานผลการตรวจสอบของสาขา โดยผานกรรมการผูจัดการ 
- ปรับปรุงระเบียบวิธีปฎิบัติงานใหสอดคลองกับสถาณการณในปจจบุัน 
- ประสานงานกบัสวนงานตางๆ เพ่ือกําหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 
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เอกสารแนบ 4 ทรัพยสินที่ใชในกาประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

- รายละเอียดปรากฎตาม หัวขอ 1.2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ สวนที่ 1 หนา 24 
 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
-ไมมี- 
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่ 
                    บริษัทไดจัดทาํ 

 
นโยบายการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามแนวทางปฎิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจําเปนตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตที่
ย่ังยืน เพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถในการแขงขนัทางธุรกิจและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูที่
เก่ียวของทุกฝาย เพื่อสรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน  
 บริษัท ฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียของบริษัท การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งการเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  สําหรับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีที่บริษัท กําหนดเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัทใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
สามารถแบงออกเปน 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 
หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนาํองคกรที่สราง 
                   คุณคาใหแกกิจการ (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of  The Board) 
หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะทําความเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนําที่ตองกํากับดูแลใหองคกร
มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 

1. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
2. การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

                  และเปาหมาย 
3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 1.2 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทใหนําไปสูผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อยางนอย 

ดังตอไปนี   
(1) สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอม 
(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง 
ทั้งนี  คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ในการกํากับดูแลบริษัทใหนําไปสูผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
1.2.1 คณะกรรมการจะคํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ นอกเหนือจากผล 

ประกอบการทางการเงิน 
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการเพื่อขับเคล่ือนวัฒนธรรม 

องคกรที่ยึดม่ันในจริยธรรม 
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1.2.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทาง 
ในการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เปนตน 

1.2.4 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการส่ือสารเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไก 
เพียงพอใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขางตน ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเปนประจํา 
หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏบิัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care)
และซ่ือสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผู
ถือหุน ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ไดกําหนดไวรวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน การลงทุนการ
ทําธุรกรรมที่มีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสาคัญ การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสิน การจายเงินปนผล เปนตน 
หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะทําความเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ 
มอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให 
ประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการจะทําความเขาใจขอบเขตหนาที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการบริษัทใหแกฝาย 
จัดการ โดยทําการบันทึกเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ดี การมอบหมายดังกลาวมิไดเปนการปลดเปล้ืองหนาที่ความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตองติดตามดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ในการนี้ บริษัทไดกําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี้ปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาและ/หรือ อนุมัติ 

1. พิจารณาอนุมัติแตงต้ัง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน พระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เก่ียวของกับตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ และ
แตงต้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงกรรมการ ที่มีอํานาจผูกพันบริษัทได 

2. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทและรายการเก่ียวโยงกัน เวนแตใน
กรณีที่รายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามประกาศ 
ขอบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ 

3. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยนําปจจัยตาง ๆ มารวมพิจารณา ซึ่งไดแก ผลการ
ดําเนินงานและฐานการเงินของบริษัท กรณีที่มีการจายเงินปนผล จะรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

4. พิจารณาในการกําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยุทธธุรกิจ งบประมาณประจําปและ 
กํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ 
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกผูถือหุนและการเติบโตอยางย่ังยืน 
 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ และผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุกป 

6.กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับงานของบริษัท 



บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)    
 
 

 เอกสารแนบ 5 หนา 180 
 
 

ใหคณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และเปนไปตามขอกฎหมายที่เก่ียวของโดยจัดทําเปนคูมืออํานาจดําเนินการและ
ใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 7. จัดใหมีการจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เพื่อนําเสนอตอผูที่ประชุมผู
ถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.ใหความเห็นชอบในการเสนอแตงต้ัง ผูสอบบัญชี และพิจารณาคาสอบบัญชีประจําป เพื่อนําเสนอตอผูถือหุน 
ในการพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง 

9.จัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่
เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเช่ือม่ันไดวาบริษัท มีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุม แสดงขอมูลไดอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส เช่ือถือได ทันเวลาและเทาเทียมกัน 

 
หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการทีเ่ปนไปเพ่ือความย่ังยืน  
                   (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation) 
หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท (objectives) เปนไปเพื่อความ 
ย่ังยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งบริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคม 
โดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใหบริษัท มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน 
เหมาะสม สามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสาร ใหทุกคนในองคกร 
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําเปนวิสัยทัศน และคานิยมรวมขององคกร (vision and values) หรือวัตถุประสงค 
และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆในทํานองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ 
สามารถสรางคุณคาใหทั้งแกบริษัท ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวมควบคูกันไปโดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลอมและการเปล่ียนแปลงปจจัยตางๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม 
(2) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
(3) ความพรอม ความชํานาญ ความสามารถในการแขงขันของบริษัท 
(4) วัตถุประสงคในการจัดต้ังบริษัท 
(5) กลุมลูกคาหลักของบริษัท 
(6) ความสามารถในการทํากําไร หรือแขงขันดวยการสรางคุณคาใหบริษัท และลูกคา (value proposition) 
(7) ความสามารถในการดํารงอยูของบริษัท ในระยะยาว ภายใตปจจัยทั้งโอกาสและความเส่ียงที่มีผลกระทบตอ

บริษัท และผูมีสวนไดเสียได 
2.1.3 คณะกรรมการจะสงเสริมคานิยมขององคกรในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน ความรับผิดชอบในผลการ 

กระทํา (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปรงใส (transparency) ความเอาใจใส (dueconsideration 
of social and environmental responsibilities) เปนตน 

2.1.4 คณะกรรมการจะสงเสริมการส่ือสาร และเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกรสะทอน 
อยูในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 
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หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ 

ประจําปของบริษัทสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชอยาง 
เหมาะสม และปลอดภัย 

2.2.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําปที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและ 
เปาหมายหลักของบริษัท โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงที่ยอมรับได 
และสนับสนุนใหมีการจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธสําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปดวย เพื่อให 
ม่ันใจวากลยุทธและแผนงานประจําปไดคํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณไดตามสมควร 

2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการจะดูแลใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัย 
และความเส่ียงตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดสาย value chain รวมทั้ง ปจจัยตาง ๆ ที่อาจมี 
ผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทําใหเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ชองทางการมีสวนรวมหรือชองทางการส่ือสารระหวางผูมีสวนไดเสียกับ 
บริษัท ไวชัดเจน เพื่อใหบริษัท สามารถเขาถึงและไดรับขอมูลประเด็นหรือความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมได 
อยางถูกตองใกลเคียงมากที่สุด 

(2) ระบุผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เปนตัวบุคคล กลุมบุคคล 
หนวยงานองคกร เชน พนักงาน ผูลงทุน ลูกคา คูคา ชุมชน หนวยงานราชการ หนวยงานกํากับดูแล เปนตน 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อนําไปวิเคราะหและจัดระดับประเด็นดังกลาว 
ตามความสําคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทั้งบริษัท และผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี  เพื่อเลือกเรื่องสําคัญที่จะเปนการสราง 
คุณคารวมกับผูมีสวนไดเสียมาดําเนินการใหเกิดผล 

2.2.3 ในการกําหนดกลยุทธคณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใชในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียโดยยังคงอยูบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

2.2.4 คณะกรรมการจะกําหนดเปาหมายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดย 
คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดเปาหมายทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี  คณะกรรมการจะตระหนักถึงความ
เส่ียงของการต้ังเปาหมายที่อาจนําไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

2.2.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหทั่วทั้ง
องคกร 

2.2.6คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานท่ีเหมาะสมและ
ติดตามการดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยจัดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
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หลักปฏิบัติ 3: เสริมสรางคณะกรรมการที่มปีระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการท้ังในเร่ืองขนาดองค 
ประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่
กําหนดไว 

3.1.1 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดาน 
ทักษะ ประสบการณ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดาน เพื่อใหม่ันใจวา จะไดคณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถ เขาใจและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียได รวมทั้ง ตองมีกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
อยางนอย 1 คนที่มีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ตองมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน 

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดสวนระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารที่สะทอนอํานาจ
ที่ถวงดุลกันอยางเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการสวนใหญเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารที่สามารถใหความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝายจัดการได
อยางอิสระ 

ข. กรรมการอิสระมีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งดูแล ใหกรรมการอิสระสามารถทํางาน
รวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการดําเนินการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการที่มีความ 
หลากหลาย และขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 
กรรมการ และการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจําปและบน website ของบริษัท 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการ 
อิสระ จํานวนไมนอยกวา 5 ทาน แตไมเกิน 12 ทาน และมีกรรมการท่ีมีความเปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหารและ 
ปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธอื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ ไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและตองไมตํ่ากวา 3 คน โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตอการ 
ดําเนินงานของบริษัท เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายบริหาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และโปรงใส 
และเพื่อใหการบริหารและดําเนินกิจการเปนไปตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ 
ดวยกรรมการอิสระท้ังหมดและมีจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ที่มีความรูและ
ประสบการณทางการเงินเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 
หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหม่ันใจวา องคประกอบและการ 
ดําเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ 
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน คณะกรรมการจะกําหนด 

อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารใหชัดเจน และเพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม 
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จํากัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 
3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการ โดยหนาที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเร่ือง 

ดังตอไปนี   
(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลใหม่ันใจไดวา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร 
(2) การดูแลใหม่ันใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรมและการ 

กํากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแล

ใหเร่ืองสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปนประธานการประชุมผู
ถือหุน 

(4) การจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย ประเด็นสําคัญ
กันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน การสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ 

 (5) การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ 

(6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
(7) เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสอง

ฝายเทากัน 
3.2.4คณะกรรมการจะสงเสริมใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการในกรณีที่ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน โดยพิจารณาจาก 
(1) องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) หรือ 
(2) แตงต้ัง กรรมการอิสระคนหน่ึง รวมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
3.2.5 คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ปนับจาก 

วันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีที่จะแตงต้ัง กรรมการอิสระนั้น ใหดํารงตําแหนงตอไป 
คณะกรรมการจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว 

3.2.6 เพื่อใหเร่ืองสําคัญไดรับการพิจารณาในรายละเอียดอยางรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแตงต้ัง 
คณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กล่ันกรองขอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอให 
คณะกรรมการเห็นชอบตอไป 

3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 
จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและรายงานผลการปฏิบัติ 
งานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 
หลักปฏิบัติ 3.3 

คณะกรรมการควรมีการกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหมีกระบวนการที่โปรงใสและชดัเจน 
เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว 

เนื่องจากบริษัทไมมีการแตงต้ังกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงเปนผูทําหนาที่
ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทและกําหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 
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โดยบริษัทมีการเปดเผยขอมูลกรรมการและผูบริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือ
หุน จํานวนปที่ดํารงตําแหนงในรายงานประจําป 
หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหโครงสรางและอัตรา
คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว 

3.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
3.4.2 คาตอบแทนของกรรมการจะตองสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ 

ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะ 
ไดรับจากกรรมการแตละคน ทั้งนี้อยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.4.3 ผูถือหุนตองเปนผูอนุมัติโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม ทั้งคาตอบแทนในอตัราคงท่ี (เชน 
คาตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม) และคาตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท (เชน โบนัส บําเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูล 
คาที่บริษัทสรางใหกับผูถือหุน แตไมอยูในระดับที่สูงเกินไปจนทําใหเกิดการมุงเนนแตผลประกอบการระยะสั้น 

3.4.4 ณะกรรมการจะเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการที่สะทอนถึงภาระ หนาที่
และความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้ง รูปแบบและจํานวนของคาตอบแทนดวย ทั้งนี  จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีเปดเผย
ใหรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการไดแตงต้ัง บุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ควรมี 
การเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษาน้ันไวในรายงานประจําป รวมทั้ง ความเปนอิสระ หรือไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยาง 
เพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลใหม่ันใจวา มีกลไกสนับสนุนใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตน 
3.5.2 คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑในการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึง 

ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท และเพื่อใหม่ันใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการ 
ปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดมีอยางเพียงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนง 
ใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท  

3.5.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีระบบการรายงานการดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการ และเปดเผยใหเปนที่ 
รับทราบ 

3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน 
กิจการอื่นที่มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัท เพื่อประโยชนของตน คณะกรรมการตองดูแลให 
ม่ันใจวา บริษัทมีมาตรการปองกันอยางเพียงพอและมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5 ใหกรรมการแตละคนเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน 
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หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท

ยอย  และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง รวมทั้ง บริษัทยอยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย ซึ่งรวมถึง 
(1) ระดับการแตงต้ัง บุคคลไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย โดยใหคณะกรรมการ 

เปนผูแตงต้ังเวนแตบริษัทดังกลาวเปนบริษัทขนาดเล็กที่เปน operating arms ของบริษัท คณะกรรมการ อาจมอบหมายให
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูพิจารณาแตงต้ังก็ได 

(2) กําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัท ตามขอ (1) และใหตัวแทนของ
บริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย และในกรณีที่บริษัทยอยมีผูรวมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะ
กําหนดนโยบายใหตัวแทนทําหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบริษัทยอยและใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการตางๆ เปนไปอยาง 
ถูกตองตามกฎหมาย และหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

(4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การไดมา 
หรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ การเพิ่มทุน การลดทนุ การเลิกบริษัทยอย เปนตน 

3.6.2 หากเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงต้ังแต 
รอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญตอบริษัทในกรณีที่จําเปน 
คณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดทําสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholders’ Agreement) หรือขอตกลงอื่นเพื่อใหเกิด 
ความชัดเจนเก่ียวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ การติดตามผลการ 
ดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดมีตามมาตรฐานและกําหนดเวลา 
หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการทํางานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทํางานของ 
กรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในแตละป เพื่อสามารถนําผลการประเมินไปใชใน 
การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ได 

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ1 ครัง เพื่อให 
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยควรกําหนดบรรทัดฐานท่ีจะใชเปรียบ 
เทียบกับผลการปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ 

3.7.2 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ 
คณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการ 
เสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหม่ันใจวา บุคคลท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการใหม จะไดรับการแนะนําและมีขอมูลที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรวมถึงความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร 
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ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูที่จําเปนอยางตอเนื่อง 
3.8.3 คณะกรรมการจะทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอมที่ 

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 
3.8.4 คณะกรรมการจะเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน

ประจําป 
หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะดูแลใหม่ันใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถเขาถึง
ขอมูลที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเพื่อให 
กรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

3.9.2 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมปละไมนอยกวา 6 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการ 
ประชุมอยางนอย 4 คร้ังตอป เพื่อรับทราบและรวมกันตัดสินใจในการดําเนินธรุกิจของบริษัท โดยกําหนดวันประชุมไว 
ลวงหนาตลอดทั้งปและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปนและเร่ืองที่มีความสําคัญเรงดวน 

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีกลไกใหกรรมการแตละคน รวมทั้งฝายจัดการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองที่เปน 
ประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุม 

3.9.4เลขานุการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาศึกษาลวงหนากอนเขาประชุม 

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวของกับปญหาโดยตรง และเพื่อใหมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูง
สําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง 

3.9.6 คณะกรรมการจะเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จาํเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็น
อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวาง 
กันเองตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย โดย 
แจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดวย 

3.9.8 ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) จะทาํหนาที่เปนประธานที่ประชุม มี 
หนาที่ดูแล จัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอสําหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอยางเปนอิสระใน 
ประเด็นที่สําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเก่ียวของอยางเปนธรรม 

3.9.9 ในการประชุมกรรมการ หรือกรรมการชุดยอย (แลวแตกรณี) ผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเร่ืองที่ 
พิจารณาตองออกจากที่ประชุมระหวางการพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ 

3.9.10 การลงมติใหใชเสียงขางมาก และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวใหบันทึกคําคัดคานไวในรายงาน
การประชุม 
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3.9.11 เลขานุการบริษัทจะฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่และ
ในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาวดวย  

 
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
          (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะดําเนินการใหม่ันใจวามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง
ใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการ สรรหา 
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหประธานเจาหนาที่บริหารดูแลใหมีผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอยาง 
นอย คณะกรรมการจะรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาและแตงต้ัง บุคคล 
เห็นชอบบุคคลท่ีประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง 

4.1.3 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อใหมีการเตรียมการ สืบทอด
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง 

4.1.4คณะกรรมการจะสงเสริมและสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงใหไดรับการอบรม 
และพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการตองกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดย 

คํานึงถึงหลักยุติธรรม สามารถอางอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกลเคียงกัน และเปนคาตอบแทนที่
สามารถ รักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทตองการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท 
และผลการ ปฏิบัติงาน ความสามารถ ของผูบริหารแตละคน 
หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการจะทําความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและ
การดําเนินงานของบริษัท 

4.3.1 คณะกรรมการจะทําความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของขอตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไม ขอตกลงผูถือหุน หรือนโยบายของกลุมบริษัทแม ซึ่งมีผลตอ
อํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไมใหขอตกลงตามขอ 4.3.1 เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ เชน 
การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการควบคุมบริษัท 
หลักปฏิบัติ 4.4 

จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณและแรงจูงใจที่เหมาะสม 
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4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกร 
พนักงานในทุกระดับมีความรู ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่ 
มีความสามารถขององคกรไว 

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพนักงานมีการออม 
อยางเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน การ 
เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับชวงอายุ ระดับความเส่ียง 
 
หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
                   (Nurture Innovation and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกร และดูแลใหฝายจัดการนําไปเปนสวนหนึ่ง 
ในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 

5.1.2 คณะกรรมการจะสงเสริมการดําเนินการ เพื่อเพิ่มคุณคาใหบริษัทตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลง 
อยูเสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคา 
และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมท้ัง การรวมมือกับคูคา ทั้งนี้การดําเนินการ
ขางตนควรมีลักษณะเปนไปเพื่อการสรางประโยชนรวมกันทั้งแกบริษัท ลูกคา คูคา สังคมและ ส่ิงแวดลอม และไมสนับสนุน
ใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 
หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และ 
สะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม่ันใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของบริษัท 

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมีกลไกที่ทําใหม่ันใจวา บริษัทประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและส่ิงแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปนแนวทางใหทุกสวนในองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
เปาหมายหลัก ที่เปนไปดวยความย่ังยืน โดยจัดทํานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจใหครอบคลุมเร่ืองดังตอไปนี   

 1. ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของและ
ปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแก การกําหนดคาตอบแทนและคาผลประโยชน
อื่นๆ ที่เปนธรรม การจัดสวัสดิการที่ไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดหรือมากกวาตามความเหมาะสม การดูแล สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา รวมถึง 
เปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในดานอื่นๆ 

2. ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ และคํานึงถึงสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความเปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคาเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงสินคาและบริการ  

3. ความรับผิดชอบตอคูคา โดยมีกระบวนการจัดซื้อ จัดจางและเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนธรรม 
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การชวยใหความรู พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหบริการใหไดมาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให
คูคา เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอแรงงานตนเองอยางเปนธรรม รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลคูคาเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางย่ังยืน 

4. ความรับผิดชอบตอชุมชน โดยนําความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการท่ีสามารถสรางเสริม
ประโยชนตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนาและความสําเร็จในระยะยาว 

5. ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยปองกัน ลด จัดการและดูแลใหม่ันใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชวัตถุดิบ การใชพลังงาน การใชน้ํา การใชทรัพยากรหมุนเวียน เปน
ตน 

6. การแขงขันอยางเปนธรรม โดยการประกอบธุรกิจอยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันอยางไมเปนธรรม 

7. การตอตานการทจุริตและคอรรัปชั่น โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางย่ังยืน 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรท่ีตองใช รวมทั้ง ตระหนักวาการใชทรัพยากรแตละ
ประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักวา รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตางกัน ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร 
ที่ตางกันดวย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหคํานึงถึงผลกระทบและความคุมคาที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากร โดย 
ยังคงอยูบนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางย่ังยืน 

5.3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา ในการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการฝายจัดการมี 
การทบทวน พัฒนาดูแลการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของ 
ปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ 
หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการจะจัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอด 
คลองกับความตองการของบริษัท รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท 

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายในเร่ืองการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไมสามารถ
จัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กําหนดไว 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเส่ียงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเส่ียง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ 
กรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ไดแก 

(1) บริษัทไดทําตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ
นาเช่ือถือ (Integrity) และความพรอมใชของขอมูล (Availability) รวมทั้งปองกันมิใหมีการนําขอมูลไปใชในทางมิชอบ หรือ
มีการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

 
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
         ( Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

6.1.1 คณะกรรมการจะทําความเขาใจความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทและอนุมัติความเส่ียงที่ยอมรับได 
6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียง (ซึ่งประกอบดวย นโยบายการบริหาร 

ความเส่ียง โครงสรางและกระบวนการบริหารความเส่ียง) ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ และความ 
เส่ียงที่ยอมรับไดของบริษัท สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองคกรใหเปน 
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและดูแลใหมีการทบทวนนโยบายการ
บริหารความเส่ียงเปนประจํา 

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกรที่ 
อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลใหม่ันใจวา บริษัทไดมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น ของความเส่ียงที่ได
ระบุไวเพื่อจัดลําดับความเส่ียง และมีวิธีจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรองขอ 6.1.1– 6.1.4 กอนเสนอให 
คณะกรรมการพิจารณา 

6.1.6 คณะกรรมการจะกํากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงที่สาคัญ พรอมทั้งให 
คําแนะนําและใหความเห็นในผลการประเมินความเส่ียงมาตรการจัดการความเส่ียง และแผนจัดการความเส่ียงที่เหลืออยู 
ของบริษัท เพื่อใหม่ันใจวามีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดสอดคลองกับนโยบายบริหารความเส่ียง 

6.1.7 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหบริษัทประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวของ ทั้ง 
ของในประเทศและในระดับสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มี 
สิทธิออกเสียงต้ังแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียงมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาตามขอ 6.1.1–6.1.7 ดวย 
หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการจะจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 
6.2.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่งทุกคนตองเปน

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหนาที่ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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6.2.2 คณะกรรมการจะกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีหนาที่ดังนี   
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม่ันใจวา มีความถูกตอง และเช่ือถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยาง 

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทําารายงานทางการเงินทั้ง รายไตร
มาสและประจําป 

2. สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงต้ัง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณา 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม กฎหมาย และ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในเร่ืองดังกลาวใหมีความถูกตองและครบถวน ทั้งนี้ 
เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

7. สอบทานใหบริษัท มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 

คร้ัง 
หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝาย 
จัดการ คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของ 
บริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบาย 
และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความนาเช่ือถือ (Integrity) และความพรอมใชของขอมูล 
(Availability) รวมทั้ง การจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ 
คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ดวย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน รวมทั้ง 
ดูแลใหมีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อใหการทํารายการดังกลาวเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูล 
ตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสียไมควรมี
สวนรวมในการตัดสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีขอกาหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระ 
การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการที่มีสวนได 
เสียอยางมีนัยสาคัญในลักษณะที่อาจทําใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ งดเวนจากการมี 
สวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน 
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หลักปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปช่ันที่ชัดเจนและ

ส่ือสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและ
ปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 
หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหบริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 
6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีกลไกและกระบวนการจัดการ ขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และดูแลใหมี

การจัดชองทางเพื่อการรับขอรองเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกวาหน่ึงชองทาง รวมทั้งเปดเผยชองทางการรับเร่ือง 
รองเรียนไวใน website ของบริษัท หรือรายงานประจําป 

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลใหมีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส โดยจะกําหนดใหมี
ชองทางในการแจงเบาะแสผาน E-mail ของบริษัท 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีมาตรการคุมครองที่เหมาะสมแกผูแจงเบาะแสที่แจงเบาะแสดวยเจตนาสุจริต 
 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 
                ( Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญ 
ตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะ และ 
ประสบการณที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกลาวหมายรวมถึงผูบริหาร 
สูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ 

7.1.2 ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูล ใหคณะกรรมการคํานึงถึงปจจัยที่เก่ียวของโดยในกรณีที่เปน 
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปจจยัอยางนอยดังตอไปนี้ดวย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเก่ียวกับระบบ 
     ควบคุมภายใน รวมทั้งขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการส่ือสารในชองทางอื่น ๆ (ถามี) 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี   
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการ 

รายงาน ตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยใหคณะกรรมการและฝายจัดการรวมกันหาทางแกไขโดยเร็วหากเร่ิมมี 
สัญญาณบงช้ีถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี   

7.2.2 ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะ 
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พิจารณาใหม่ันใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคลองทางการเงิน
หรือความสามารถในการชําระหนี   
หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่บริษัทประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการจะพิจารณาใหม่ันใจ
ไดวา บริษัทมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ทั้งนี้ภายใตการคํานึงถึงสิทธิ 
ของผูมีสวนไดเสีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้หรือมีปญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอยาง 
ใกลชิด และดูแลใหบริษัทประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทกําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมี 
สวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงเจาหนี  ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงานสถานะอยางสมาเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหม่ันใจไดวา การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแกไขปญหาทางการเงินของ 
บริษัทไมวาจะดวยวิธีการใดจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล 
หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 
7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอยางเปนธรรม 
และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการ 
ยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล  

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเร่ืองที่สาคัญและสะทอนการปฏิบัติที่จะนําไปสูการสราง 
คุณคาแกบริษัทอยางย่ังยืน 
หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธที่ทําหนาที่ใน 
การส่ือสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และ 
ทันเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายการส่ือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปดเผยขอมูล 
(Disclosure Policy) เพื่อใหม่ันใจไดวา การส่ือสารและการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยางเหมาะสม เทา 
เทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางที่เหมาะสม ปกปองขอมูลลับและขอมูลที่มีผลตอราคาหลักทรัพย รวมทั้ง มีการส่ือสารให 
เขาใจตรงกันทั้ง องคกรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดใหมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก โดยเปนผูที่มีความ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง วัตถุประสงค เปาหมายหลัก คานิยมและสามารถส่ือสารกับ 
ตลาดทุนไดเปนอยางดี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ เชน การจัดให 
มีหลักปฏิบัติในการใหขอมูล นโยบายการใชขอมูลภายใน รวมทั้งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ 
ใหชัดเจน เพื่อใหการส่ือสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการจะสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล นอกจากการเผยแพร

ขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการจะพิจารณาใหมีการ
เปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางอื่นดวย เชน Website ของบริษัท โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ 
พรอมทั้งนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน 

 
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน 
               (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดูแลใหม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท 
8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหเร่ืองสําคัญ ทั้งประเด็นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอทิศ

ทางการดําเนินงานของบริษัทไดผานการพิจารณา และ/หรือ การอนุมัติของผูถือหุน โดยเร่ืองสําคัญดังกลาวถูกบรรจุเปน
วาระการประชุมผูถือหุน 

8.1.2 คณะกรรมการจะดูแลใหหนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการใชสิทธิ 
ของผูถือหุน โดยบริษัทมอบหมายให บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย 
ของบริษัทเปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน 

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ และเผยแพรบน 
website ของบริษัท (www.mida-leasing.com) ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 14 วัน 

8.1.4 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารที่เก่ียวของจะถูกจัดทําเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพรพรอม 
กับฉบับภาษาไทย ทั้งนี้หนังสือนัดประชุมผูถือหุน ประกอบดวยขอความดังตอไปนี   

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
(2) วาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม โดยระบุวา เปนวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้ง 

แบงเปนเร่ืองๆ อยางชัดเจน เชน ในวาระท่ีเก่ียวกับกรรมการ ไดแยกเร่ืองการเลือกต้ัง กรรมการและการอนุมัติคาตอบแทน 
กรรมการเปนแตละวาระ 

(3) วัตถุประสงคและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระการประชุมที่เสนอ 
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด 
(5) ขอมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เชน รายงานประจําป ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจงผล 

คะแนนเสียง สิทธิของหุนแตละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเปนผูรับมอบฉันทะ 
จากผูถือหุน เอกสารที่ผูถือหุนตองแสดงกอนเขาประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนท่ีของสถานที่จัดประชุม 
เปนตน 
หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการจะดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใสมีประสิทธิภาพ 
และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของ 
ผูถือหุน เชน ชวงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอตอการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง  
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8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไมใหมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมหรือสรางภาระใหผูถือ 
หุนจนเกินควร เชน ไมกําหนดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกวาที่กําหนดไวใน 
แนวทางปฏิบัติของหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตัวเอง 
บริษัทจะจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข  แนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารหลักฐาน 
ที่ตองใหในการมอบฉันทะอยางชัดเจน โดยผูถือหุนสามารถมอบหมายใหตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระของ 
บริษัท เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถือหุนได โดยบริษัทจะแจงในหนังสือเชิญประชุมถึง
รายชื่อกรรมการอิสระท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะอยางนอย 1 ทาน นอกจากนี  บริษัทจะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนและหนังสือมอบฉันทะแบบตาง ๆ พรอมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนตาง ๆ บนเว็บไซตของบริษัท 

นอกจากนี  บริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดย
การใหสิทธิแกผูถือหุนสามารถสงมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระลวงหนากอนวันประชุมได โดยไมจําเปน 
ตองสงในวันประชุมผูถือหุนเทานั้น และเพื่อสนับสนุนใหนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ คัสโตเดียนเขารวมประชุมผูถือหุน 
บริษัทไดเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบรายชื่อ ขอมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุมกอนวัน
ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง การจัดเจาหนาที่ของบริษัทไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมจากผูลงทุน
สถาบัน หากผูถือหุนรองขอมายังบริษัท 

8.2.3 คณะกรรมการจะสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช กับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียน ผูถือหุน การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือ
หุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง  

8.2.4 ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ
ที่เก่ียวของ และขอบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอยาง 
เหมาะสม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นและต้ังคําถามตอที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวของกับบริษัท 

8.2.5 เพื่อใหผูถือหุนสามารถรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญได กรรมการในฐานะผูเขารวมประชุมและในฐานะผูถือ 
หุนไมสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใช 
เวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนใหกรรมการทุกคนและผูบริหารท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม เพื่อผูถือหุนสามารถซักถามใน 
ประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของได 

8.2.7 กอนเร่ิมการประชุม บริษัทจะแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท จากนั้น ให
บริษัทแจงผูถือหุนใหทราบถึงจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและของผูถือหุนที่มอบฉันทะ 
วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามลําดับวาระท่ีไดแจงไวใน
หนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมวาระการประชุมกะทันหันในวันประชุม และเปดโอกาสใหผูถือหุน
แตละรายแสดงความคิดเห็นซักถาม ไดอยางมีอิสระเทาเทียมกันและตอบคําถามอยางตรงประเด็น อีกทั้ง ใหเวลาอภิปราย
พอสมควร 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการเชน ผูถือหุน
ใชสิทธิในการแตงต้ัง กรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงต้ังกรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาคัญ และสงเสริมใหมีบุคคลที่เปน 
อิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงด 
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ออกเสียง ในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการประชุม สําหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการ 
แตงต้ัง กรรมการและวาระท่ีประชุมที่ตองขอมติจากผูถือหุนนั้น บริษัท ไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียงโดยใชบัตรลงคะแนน 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการไดทีละคนโดยใชบัตรลงคะแนนในวาระดังกลาว 
 
หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตอง
และครบถวน 

 8.3.1คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันเดียวกัน 
กับวันประชุม หรืออยางชาภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป 

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหการจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายใน14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน  

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีรายงานการประชุมผูถือหุนไดบันทึกขอมูลอยางนอยดังตอไปนี   
(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุม ไมเขารวมการประชุม 
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออก 

เสียง) ของแตละวาระ 
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุล ของผูถามและผูตอบ 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 
บริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงหวังใหการปฏิบัติในทุกระดับมีความ
โปรงใส ชัดเจน เปนธรรม  
1.แนวทางในการประกอบธุรกิจ 

       1.1 บริษัทจะประกอบกิจการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม มีความโปรงใส และดําเนินงานธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ไมกระทําการใด ๆ อัน
เปนการทุจริตคอรรัปชัน  

1.2 บริษัทปฏิบัติตอลูกคาดวยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความลําเอียงและอคติ ยึดม่ันใน 
หลักการและรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

1.3 บริษัทประกอบกิจการโดยใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ ดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน และมีระบบการ 
ควบคุมภายในที่ดี 

1.4 บริษัทตองรักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ  
เวนแตกฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย 

1.5 บริษัทประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่ และความรับผิดชอบ ที่มีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
รวมทั้งกฎหมายและศีลธรรมอันดีของบานเมือง 

1.6 บริษัทปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตางๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไข 
ไมไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อหาทางออกรวมกัน 

1.7 บริษัทเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสและความเชื่อถือไดตอผูถือหุน 
2.การปฎิบัติตอผูถือหุน 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เพื่อการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน โดยมุงม่ันที่จะสรางผลการ
ดําเนินงานท่ีดีและการเจริญเติบโตที่ม่ันคง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการเปดเผย
ขอมูลดวยความโปรงใสและเชื่อถือไดตอผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติ
ดังนี ้

2.1 เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 
2.2 ปฎิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ดําเนินการใด ๆ ดวยความรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน 
2.3 เปดเผยสารขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา ใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลได

อยางรวดเร็ว ถูกตอง และเทาเทียมกัน 
2.4 บริหารกิจการใหมีความเจริญกาวหนา ม่ันคง กอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน 

3. การปฎิบัติตอลูกคา  
 3.1 ใหบริการดวยความรวดเร็ว ครบถวน เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
 3.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตามท่ีระบุในสัญญาอยางเครงครัด 
 3.3 ไมเรียก หรือ รับผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริต รวมทั้งไมสนับสนุนใหมีการผลประโยชนใด ๆ เพื่อเปนการไดมา
ซึ่งผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 3.4 รักษาขอมูลสวนบุคคลและรักษาความลับของลูกคา  
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4. การปฎิบัติตอคูคา 
 4.1 ปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากเกิดปญหาตองมีการเจรจารวมกันกับคูคา เพื่อใหขอตกลงเกิด
ความพึงพอใจรวมกันทั้งสองฝาย 
 4.2 ไมเรียก หรือ รับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 
5. การปฎิบัติตอคูแขง 
 5.1 ประกอบกิจการภายใตกรอบการแขงขันอยางเปนธรรม 
 5.2 ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการการคา ดวยการกลาวหา หรือโจมตีคูแขงโดยปราศจากขอมูลอยาง
สมเหตุสมผล 
6. การปฎิบัติตอพนักงาน 
 6.1 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อทํางานในตําแหนงตาง ๆ อยางยุติธรรม คํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
ตําแหนง 
 6.2 กําหนดเงื่อนไขการจางงานและการใหคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยสอดคลองกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 6.3  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
 6.4 ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถอยางตอ 
เนื่อง 
 6.5 ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัยของพนักงานอยูเสมอ 
 6.6 การแตงต้ัง โยกยาย การใหรางวัล การลงโทษพนักงานตองทําดวยความยุติธรรม เสมอภาค ต้ังอยูบนพื้น
ฐานความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 
7. การปฏิบัติตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 7.1 กํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการใหดําเนินงานดวยความรับผิดชอบและไมสรางผลกระทบตอชุนชนและ
ส่ิงแวดลอม 
 7.2 ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆของบริษัทที่
เก่ียวของกับชุมชน และส่ิงแวดลอม 
 7.3 จัดใหมีระบบการบริหารจัดการ  ความปลอดภัย รวมทั้งดําเนินการใหสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปน
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  

ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย  
1. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ

ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยในรอบปบัญชี 2564  
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 4  คร้ัง  เพื่อพิจารณาในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้  

1)     สอบทานและใหความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน 
        ประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบัญชีและการเงิน 
        และฝายตรวจสอบภายใน   เพื่อใหม่ันใจวางบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 
        กฎหมายที่เก่ียวของ มีความถูกตองครบถวนตามที่ควร มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เหมาะสม และ 
        ครบถวน 
2) สอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 2564 ของฝายตรวจสอบภายใน  รวมทั้งแนะนําและใหขอคิดเห็น

เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของ
บุคลากรและความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตามการตรวจสอบใหเปนไปตามแผนงานที่วาง
ไว 

3) สอบทาน และตรวจตราดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ 
รวมทั้งปฏิบัติที่เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

4) สอบทานหลักเกณฑที่ควบคุมการทํารายการระหวางกัน และการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดย
พิจารณาภายใตความจําเปน ความโปรงใส  ความสมเหตุสมพล กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติการทํารายการดังกลาว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่ 

เหมาะสม การจัดทํางบการเงินและเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ถูกตองและครบถวนเปนที่นาเช่ือถือได และมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯแลว  

                                            

 
      (พลตํารวจโทฉลอง  สนใจ) 

                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    


