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จุดเดนทางการเงิน
2550

2551

ผลการดําเนินงาน (หนวย : ลานบาท)
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ

1,480.21
852.00
70.16

1,191.72
600.92
18.07

853.67
471.88
55.37

857.87
530.65
29.55

952.33
604.47
37.23

งบดุล (หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

4,321.97
1,100.31
3,221.66
1,895.00
1,030.76

3,924.72
684.99
3,239.73
1,895.00
1,034.76

3,709.29
406.42
3,302.87
1,034.76
1,034.76

3,775.56
443.14
3,332.42
1,034.76
1,034.76

3,918.02
563.70
3,354.32
1,034.76
1,034.76

อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตรากําไรขั้นตน (%)

4.74%
14.03%

1.52%
12.75%

6.49%
32.67%

3.44%
36.26%

3.91%
40.08%

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)

33.07%

31.31%

57.41%

43.15%

43.70%

อัตราดอกเบี้ยจาย (%)

8.42%

5.06%

4.53%

4.98%

8.73%

อัตราหนี้สินตอสวนผูถือหุน (%)

0.34%

0.21%

0.12%

0.13%

0.17%

อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (%)

2.18%

0.56%

1.69%

0.89%

1.11%

1,030.76
0.07
1.00

1,034.76
0.02
1.00

1,034.76
0.054
1.00

1,034.76
0.029
1.00

1,034.76
0.036
1.00

หลักทรัพย
จํานวนหุน (ลาน)
กําไรตอหุน (บาท)
มูลคาทางบัญชีตอหุน

2552

2553

2554

1|P a g e

รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอางอิง
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ชนิดของหุน
จํานวนหุนทัง้ หมด

:
:
:
:
:
:

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ดําเนินธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance)
พรอมบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพย
40854600005
+ 66 2885 4152-5
+ 66 2879 7904
www.midaassets.com
หุนสามัญ
1,034,757,926 หุน

บุคคลอางอิง
ชื่อนายทะเบียน
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

โทรศัพท
โทรสาร
ลูกคาสัมพันธ
เว็บไซต

:

ชื่อผูสอบบัญชี

:

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

:
:

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
+66 2229 2800
+66 2654 5427
+66 2229 2888
www.tsd.co.th
นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4165
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด
152 ชั้น 12A หอง 08 อาคารชารเตอร สแควร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 2634 5398
+66 2634 5399
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สาสนจากทานประธานกรรมการ
เศรษฐกิจประเทศไทยในป 2553 ฟนตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องภายหลังไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2552 โดยสภาวะตลาด
ในป 2553 มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นหลังผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจมากขึ้นและเริ่มกลับมาใชจายซื้อสินคาที่ในชวงกอน
อาจมีการชะลอการซื้อออกไป และตลาดเครื่องใชไฟฟาในประเทศมีการขยายตัวประมาณรอยละ 4.0 ถึง 6.6 โดยมีปจจัยสนับสนุน
มาจากการฟนตัวของการบริโภคภายในประเทศตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
อยางไรก็ดี เมื่อมองในรายผลิตภัณฑของเครื่องใชไฟฟา จะเห็นวาสินคาที่มีแนวโนมขยายตัวไดคอนขางดีของป 2554 ไดแก กลุม
ภาพและเสียง (โทรทัศนจอใหญและโฮมเทียเตอร) และสินคาเทคโนโลยีใหมๆ เชน โทรทัศนจอแอลอีดี สวนโทรทัศนแบบจอแกวซึ่ง
เปนเทคโนโลยีดั้งเดิม สวนแบงตลาดจะลดลงอยางตอเนื่อง กลุมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน ซึ่งสินคาหลัก ไดแก เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น เครื่องซักผากลุมที่มีดีไซนและสินคาที่มีนวัตกรรมใหมๆ ไดรับปจจัยบวกจากการปรับตัวดีขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพยทั้งบาน
และคอนโดมิเนียม ถึงแมชวงปลายปจะประสบปญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟามีผูผลิต
หลายรายและกระจายอยูหลายพื้นที่ สวนใหญไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากอุทุกภัยแตไดรับผลกระทบโดยออมจากปญหาขาด
แคลนชิ้นสวนวัตถุดิบ ซึ่งสามารถหาไดจากแหลงอื่น สําหรับโรงงานที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะเรงฟนฟูโรงงาน ยายไปผลิตที่อื่น
ชั่วคราวและนําเขาสินคาจากตางประเทศมาจําหนายเพื่อรักษาสวนแบงตลาด
อุปสรรคและปจจัยเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจแสดงความกังวลตอปญหาขาดแคลนแรงงานในขณะที่คาแรงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในยุโรป นอกจากนี้ ความไมชัดเจนของแผนการจัดการและปองกันภัยธรรมชาติของรัฐบาลนับเปนอุปสรรค
ลาสุดที่กระทบตอการตัดสินใจดําเนินธุรกิจหรือวางแผนการลงทุนอีกทั้งสงผลกระทบตอแนวโนมการรับประกันวินาศภัยและเบี้ย
ประกันในปนี้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯเห็นวาปญหาการปรับราคาสินคาไดยากในภาวะที่ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและการแขงขันที่
รุนแรงยังคงเปนอุปสรรคสําคัญของการดําเนินธุรกิจในระยะตอไป
อยางไรก็ตามจากผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกําไรสุทธิในป 2554 จํานวน 103.42 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 ซึ่งมีผล
กําไรสุทธิ 71.17 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้น 32.25 ลานบาท ยอมสะทอนถึงผลประกอบการในธุรกิจที่บริษัทไดดําเนินอยูยังมี
แนวโนมที่ดีและคาดวาผลประกอบการโดยรวมในป 2555 จะมีอัตราการเติบโตที่ดี แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่หายไปในชวงไตร
มาสสุดทายของป 2554 ซึ่งเปนผลกระทบจากภาวะอุทกภัยครั้งใหญที่เกิดขึ้น และจากสัญญาณความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก
นําโดยภมิภาคยุโรป จีนและเอเชีย ทําใหการที่จะพลิกเศรษฐกิจไทยใหกลับเขาสูเสนทางการขยายตัวใหมอีกครั้งในชวงตนป 2555
คงตองฝากความหวังไวที่แรงกระตุนจากการใชจายในประเทศเปนสําคัญ
เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทานผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและลูกคาทุกทาน
สําหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นที่มอบใหเราดวยดีตลอดมา โดยเราจะยังคงมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการที่ดีที่สุดตอลูกคารวมทั้ง
ดําเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพในการดําเนินงานอยางตอ เนื่อ ง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหบริษัทมีส ถานะทางการเงินที่
แข็งแกรงและทายที่สุด เราใหคํามั่นที่จะเปนสวนสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาตอไป

(นายกมล เอี้ยวศิวิกูล)
กรรมการผูจัดการ
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โครงสรางกลุมบริษัท
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554 เปนดังนี้
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
กลุมนายกมล

กลุมนายธเนศ

32.87%

กลุมนายนิพนธ

13.45%

กลุมนายกิตติพล

7.65%

ผูถือหุนรายยอย

4.21%

9.83%

บริษัท

60.00%
บมจ.ไมดา
ลิสซิ่ง

99.99% 99.99%
บจ.ไมดา บจ.ท็อป
เอลลิ
พร็อพ
เพอรตี้
เม็นทส

99.99%

บจ.เทอเทิล
พาทิ

99.99%

บจ.ไมดา
โฮเทล
แอนด
รีสอรท

85.00% 85.00%
บจ.แมกซ บจ.แมกซ
โฮเทล
เรียล
รามคําแหง เอสเตท

85.00%
บจ.ไมดา
แอสเซ็ท
ซานาดู

55.00%
บจ.วิภา
คอนโด
มิเนียม

55.00%
บจ.แมกซ
คอนโด
เกษตร

70.00%
บจ.เดอะ
รีทรีท
หัวหิน

60.00%
บจ.ไมดา
( ลาว )
เชาสินเชื่อ

85.00%
บจ.แมกซ
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมดา
ดิเวลลอป
เมนท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 78 แหงใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 7 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
รายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 14 บริษัท และถือหุนในบริษัทรวมจํานวน 2 บริษัท ไดแก บมจ. พี พลัส พี และ
บมจ.ไมดา – เมดดาลิสท เอ็นเธอรเทนเมนท ความเปนมาในการจัดตั้งบริษัทยอยสามารถสรุปไดดังนี้
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว

สัดสวนการถือหุน

(พันบาท)

(รอยละ)

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง

ใหบริการเชาซื้อรถยนต

400,000

60.00

บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

478,750

99.99

บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส

โรงแรม

142,550

99.99

บจ.เทอเทิล พาทิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยและรับเหมากอสราง

175,000

99.99

บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท

สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย

159,250

99.99

บจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง

การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย

27,000

85.00

บจ.แมกซ เรียล เอสเตท

การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย

30,000

85.00
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว

สัดสวนการถือหุน

(พันบาท)

(รอยละ)

บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู

การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย

35,000

85.00

บจ.วิภา คอนโดมิเนียม

การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย

15,000

55.00

บจ.แมกซ คอนโด เกษตร

การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย

45,000

55.00

บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน(1)

โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

199,000

70.00

บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ

บริการใหเชาสินเชื่อ

53,678

60.00

บจ.แมกซ โฮเทล

โรงแรม

45,000

85.00

บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท(2)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

55,000

80.00

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จากผูถือหุน 2 ราย จํานวน 348,248 หุน
ราคาหุนละ 106 บาท รวมเปนเงิน 36.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.5 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.5
เปนรอยละ 70 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดจายชําระแลวจํานวน 26.2 ลานบาทคงเหลือจํานวน 10.7 ลานบาทซึ่งบริษัทจะทยอยจาย
ชําระทุกเดือนรวม 4 งวด งวดละ 2.7 ลานบาท
(2)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 บริษัทไดลงทุนในบริษัทไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทตั้งใหมโดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 4,399,997 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวน 44 ลานบาท (ถือหุนรอยละ 80) ซึ่งบริษัทดังกลาวประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท
บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและบริษัทมี
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาหลักคือขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.91 และ 91.49 ของรายได
จากการขายทั้งหมดในป 2554 และในป 2553 ตามลําดับ โดยบริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/จัดจําหนายหลากหลายยี่หอ อาทิ โซนี่
(Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป (Sharp) ฮาตาริ (Hatori) โซเคน (Soken) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ เปน
ตน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกคาเชาซื้อจํานวน 116,784 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 78 แหงใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 7 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
รายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 14 บริษัท และถือหุนในบริษัทรวมจํานวน 2 บริษัท ไดแก บมจ. พี พลัส พี และ
บมจ.ไมดา – เมดดาลิสท เอ็นเธอรเทนเมนท ความเปนมาในการจัดตั้งบริษัทยอยสามารถสรุปไดดังนี้
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อขยายฐานธรุกิจของบริษัทใหเจริญเติบโต และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานรายไดใหแก
บริษัทและธุรกิจที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเปนธุรกิจที่มีแนวโนมอัตราการเติบโตทางธุรกิจคอนขางดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาบริษัทยอยที่บริษัท
ไดมีการเปดดําเนินการเพิ่มจะสามารถเพิ่มมูลคากําไรใหแกบริษัทในอนาคต
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพอันจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว จุดเดนประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวก
เพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงในตลาดได
ในสวนของธุรกิจเชาชื้อรถจักรยานยนตและรถยนต เดิมบริษัทมีการจัดไฟแนนซรถจักรยานยนตใหม ซึ่งปจจุบันทางบริษัทไดหยุด
ดําเนินการธุร กิจรับจัดไฟแนนซร ถจักรยานยนตแ ลว โดยไดหยุดดําเนินการมาตั้งแต 1 ก.ค. 2550 เนื่อ งจากปญหายอดรับคืน
รถจักรยานยนตของแตละสาขามีคอนขางมาก โดยบริษัทมุงเนนการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งธุรกิจดังกลาวจึงไมมี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทยอย โดยธุรกิจของบริษัทยอยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและการ
ใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา Floor Plan รวมทั้งการบริการ
รับจัดรีไฟแนนซรถยนต
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.เทอเทิล พาทิ
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
บจ.แมกซ เรียล เอสเตท
บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน(1)
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ

ประเภทธุรกิจ
ใหบริการเชาซื้อรถยนต
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและรับเหมากอสราง
สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซือ้ และการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
บริการใหเชาสินเชื่อ

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
60.00
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
85.00
85.00
55.00
55.00
70.00
60.00
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บริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
บจ.แมกซ โฮเทล
โรงแรม
85.00
(2)
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
80.00
หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จากผูถือหุน 2 ราย จํานวน
348,248 หุน ราคาหุนละ 106 บาท รวมเปนเงิน 36.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.5 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.5 เปนรอยละ 70 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดจายชําระแลวจํานวน 26.2 ลานบาทคงเหลือจํานวน
10.7 ลานบาทซึ่งบริษัทจะทยอยจายชําระทุกเดือนรวม 4 งวด งวดละ 2.7 ลานบาท
(2) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 บริษัทไดลงทุนในบริษัทไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทตั้งใหมโดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน
4,399,997 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 10 บาท คิ ด เป น จํ า นวน 44 ล า นบาท (ถื อหุ นร อ ยละ 80) ซึ่ งบริ ษั ทดั งกล า วประกอบกิ จการพั ฒนา
อสังหาริมทรัพย

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เฟอรนิเจอรสําหรับบาน และรถจักรยานยนต พรอมใหบริการกอน
และหลังการขายภายใตคําขวัญ “เพิ่มความสุข ทุกครอบครัว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2554
รวม 78 สาขาใน 48 จังหวัด ซึ่งสาขาแตละแหงจะถูกกําหนดใหมีการขายสินคาตามประเภทและราคาที่บริษัทฯกําหนดไวเทานั้น
โดย ณ วันที่ทําการขายเชาซื้อ บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซื้อสินคากับลูกคา พรอมทั้งเก็บเงินดาวนจํานวนหนึ่ง (เฉลี่ยประมาณรอยละ
26.21 ของราคาเงินสด) และสงมอบสินคาใหแกลูกคา สําหรับคาเชาซื้อในสวนที่เหลือนั้น ลูกคาจะตองชําระเปนงวดในจํานวนเงิน
เทากันทุกงวดในเวลาที่แนนอนตามที่ไดระบุไวในสัญญา ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระคางวดของลูกคาอยูในชวง 6–36 เดือน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการผอนชําระของลูกคาแตละราย โดยราคาเชาซื้อที่เสนอใหกับลูกคาจะเปนราคาที่
ไดรวมตนทุนสินคา คาใชจายที่เกี่ยวของและดอกเบี้ยแลว ในชวงการผอนชําระกรรมสิทธิ์ของสินคาเชาซื้อจะยังคงเปนของบริษัทฯ
จนกวาลูกคาจะชําระคางวดครบและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเชาซื้อโดยครบถวนแลว
บริษัทประกอบธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา
ประเภทของสินคาและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5 กลุม โดยในแตละกลุมธุรกิจประกอบดวย
บริษัทในกลุมดังตอไปนี้
(ก)

ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน วีดีโอ ดีวีดี วีซีดี โฮมเทียเตอร โฮมสเตอริโอ ตูเย็น เครื่องซัก
ผา พัดลมและอื่นๆ เปนสินคาขายเชาซื้อหลักของบริษัทฯ
ในป 2554 บริษัทฯขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอชั้นนําตางๆดังตอไปนี้คือ โซนี่ (Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป(Sharp) ฮา
ตาริ(Hatari) โซเกน(Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ (MISUMARU) เปนตน โดยมีราคาเชาซื้อ 1,400 - 143,100
บาท คางวดผอนชําระ 200 – 14,950 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 6 – 24 เดือน รายไดหลักของบริษัทมาจากการขายเชา
ซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวมตั้งแตป 2552-2554 จะอยุระหวางรอยละ
82.28 ถึง 90.91
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ธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต
บริษัทยอย (ML) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริหารสินเชื่อ แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต

(2) การใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา
สินเชื่อ Floor Plan
(3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท
(4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย
/ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต
รายไดหลักของบริษัทยอย(ML)มาจากการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้
ตอรายไดรวม ตั้งแตป 2552 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 80.39 ถึง 85.23
บริษัทยอย(ML)ดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพ
คลองสูงในตลาด ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต ยี่หอ อายุ
รถยนต สภาพคลองในการปลอยตอ และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเสี่ยงของลูกคาที่ขอเชาซื้อโดยเนน
กลุมบุคคลที่มีรายไดประจําหรือเปนเจาของกิจการและเกษตรกร โดยบริษัทยอย(ML)จะกระจายพื้นที่การใหบริการสินเชื่อ
เชาซื้อทั้งตลาดในกรุงเทพและเนนการใหบริการสินเชือ่ เชาซื้อในตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยอย(ML)มีเครือขายสาขา
ทั้งหมด 14 สาขา จึงสามารถใหบริการลูกคาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไดถงึ 74 จังหวัด
โดยในป 2554 ยอดปลอ ยสินเชื่อเชาซื้อใหมที่เปนรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะในพอรตสินเชื่อของบริษัท มีสัดสวนรอยละ
10.55 และ 89.45 และในป 2553 มีสัดสวนรอยละ 6.16 และรอยละ 93.84 ตามลําดับ ทั้งนี้ในยอดปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหม
ดังกลาวในป 2554 รถยนตใหมและรถยนตมือสองมีสัดสวนรอยละ 6.38 และ 93.62 และในป 2553 มีสัดสวนรอยละ 5.26 และ
94.74 ตามลําดับ
(ข)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัทยอย (บจ.ไมดาพร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการไดแก
(1)

ชื่อโครงการ พาราไดซ / ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนทาวนโฮม 3 ชั้น 4 ชั้น มี
จํานวนทั้งหมด 73 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,990 ตรว. มูลคาโครงการ 381 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ
75% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด และบริษัทมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปน
ลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย

(2)

ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตั้งอยูตําบลบานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเปนทาวเฮาส 2 ชั้น และ อาคาร
พาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 92 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,154 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการไดประมาณ 35% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนกลุมขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป

(3)

ชื่อโครงการ รอยพฤกษา / ตั้งอยูต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น และบานแฝด 2 ชั้น
มีจํานวนทั้งหมด 334 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 25,450 ตรว. มูลคาโครงการ 970 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการได
ประมาณ 65 % ซึ่งโครงการนี้ทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการและประชาชนทั่วไป
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(4)

ชื่อโครงการพรรณพฤกษา / ตั้งอยูตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวน
ทั้งหมด 129 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 9,270 ตรว. มูลคาโครงการ 275 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 16% ซึ่ง
โครงการทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการและประชาชนทั่วไป

(5)

ชื่อโครงการกุยบุรีแลนด / ตั้งอยู ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด
22 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,501 ตรว. มูลคาโครงการ 36 ลานบาท ซึ่งโครงการนี้กอสรางไปทั้งหมด 7 ยูนิต ขายแลว 3 ยูนิต
สวนที่เหลือจะสรางตามออเดอร (Order) ลูกคากลุมเปาหมายประชาชนทั่วไป

นอกจากการบริหารงานขายและการกอสรางบานพักอาศัยแลว โครงการยังใหความสําคัญตอการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาอยางสูงสุด ทั้งการพัฒนารูปแบบของตัวบาน คุณภาพการกอสราง และการใหบริการที่มุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคาที่
เขาเยี่ยมชมโครงการและลูกคาที่พักอาศัยภายในโครงการแลว
(ค)

ธุรกิจโรงแรม

บริษัทยอย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอย
ละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้ตั้งอยูที่ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 79 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 41ไร มูลคา
ของทรัพยสิน 117.35 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 900 บาท อัตราการเขาพัก 31,832 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุม
สัมนาโดยมีหนวยงานราชการเปนหลัก และกลุมลูกคาชาวตางชาติ
โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท กรุงเทพ ( MIDA ) ตั้งอยูที่ ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีจํานวนหองพักทั้งหมด
125 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 3.1 ไร มูลคาของทรัพยสิน 122.89 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 750 บาท อัตราการเขาพัก 38,789 ราย
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน
(ง)

ธุรกิจสนามกอลฟ

บริษัทยอย ( บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท ) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมสนามกอลฟและโรงแรม ( รีสอรท ) ซึ่งบริษัท ไมดา
แอสเซ็ท จํา กัด (มหาชน) มีสัดสว นการลงทุนร อ ยละ 99.99 ซึ่งบริษั ทยอ ยแหงนี้ ตั้งอยูที่ 123 หมูที่ 7 ต.ลาดหญา อ.เมือ ง จ.
กาญจนบุรี มีจํานวนหอ งพักทั้งหมด 65 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 2,407 ไร มูลคาทรัพยสินสุทธิ 277.07 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย
1,040 บาท อัตราการเขาพัก 12,270 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาเกาหลี และกรุปสัมมนาของหนวยราชการ
ทั่วไป
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โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2552 ถึงป 2554 มีดังนี้
รายการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขาย
รายไดดอกผลเชาซื้อ
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
รายไดจากธุรกิจโรงแรม
รายไดจากการดําเนินงานอื่น(1)
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ

2552
ลานบาท
364
656
84
30
29
162
1,325

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
ลานบาท
%

28
49
6
2
2
13
100

409
778
188
49
36
125
1,585

26
49
12
3
2
8
100

2554
ลานบาท

%

454
838
219
43
55
148
1,757

26
48
13
2
3
8
100

หมายเหตุ
(1) รายไดจากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบดวยรายไดจากดอกผลเชาซื้อเปนหลัก
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เหตุการณสําคัญ
ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอี้ยวศิวิกูล และนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑูร ภายใตชื่อเดิม “บริษัท นครปฐม ไมดา 1991 จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท สํานักงานใหญตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัทประกอบธุรกิจขายเครื่องใชไฟฟา
ตอมาในป 2540 กลุมผูกอตั้งไดเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟาโดยการผอนชําระเงิน บริษัทจึงไดเริ่ม
หันมาดําเนินธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา โดยมีบริการกอนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย” ซึ่งครอบคลุมถึง
บริการสาธิตและการทดลองการใชงานสินคา บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติเชาซื้อภายใน 1 วัน บริการจัดสงสินคา บริการ
รับประกันสินคาตลอดระยะเวลาการผอนชําระ บริการสินคาทดแทนขณะสงซอม และบริการหลังการขายอื่นๆ โดยสินคาที่ใหเชาซื้อ
สวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) ยี่หอชั้นนําตางๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง (Audio
Vision หรือ AV) เชน โทรทัศน และสเตอริโอ บริษัทเนนการขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลางถึงลาง ที่อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ในชวง 5 ปที่ผานมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
มิถุนายน 2550

-

บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด จํานวน 15.0 ลานหุน ในราคาหุน
ละ 10 บาทเปนจํานวนเงินรวม 150.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 86 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทดังกลาว

ธันวาคม 2550

-

ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวขางตน ที่จัดสรรใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทยอยคงเหลือจํานวน 3,000,000 หนวย (2549: 6,000,000 หนวย) ซึ่ง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยในอัตราใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุนในราคา 1บาท ภายหลังจากป 2550

มกราคม 2551

-

บริ ษั ท ได ทํ า การซื้ อ ขายหุ น สามั ญ และใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (DE-W1) ของบริ ษั ท ดี อี
แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน พี พลัส พี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม และไดจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ (DE-W1) กําไรจากการจําหนายหุน
สามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 15.03 ลานบาทและ 20.83
ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้นบริษัทจึงไมถือวาบริษัท ดีอี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
รวมอีกตอไป แตก็ยังคงจัดบริษัท ดีอี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เนื่องจากยังคงมีกรรมการรวมกัน ตอมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทไดซื้อขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพยและใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวโดยมีวุตถุประสงคเพื่อคา

มกราคม 2551

-

บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจ.อาร.ดีล จํากัด ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน อควา คอร
เปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) จํานวน 189,400 หุนในราคาเฉลี่ยหุนละ 105.59 บาท เปนจํานวน
เงินรวม 19.99 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.58 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทไดถือ วาบริษัท เจ.อาร. ดีล จํากัด เปนบริษัทที่เกี่ยวขอ งกันเนื่องจากมี
กรรมการผูมีอํานาจรวมกัน ตอมาในไตรมาส 4/2551 กรรมการของบริษัทไดลาออกจากการ
เปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว จึงจัดประเภทเงินลงทุนรายการนี้เปนเงินลงทุนทั่วไป

พฤษภาคม 2551

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด โดยซื้อ หุนจากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม
2,499,999 หุน ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มจากรอยละ 86 เปนรอยละ 99.99

11 | P a g e

รายงานประจําป 2554 / บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

มิถุนาย 2551

-

ผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญซึ่งเปนกรรมการและพนักงานของบมจ. ไมดา
ลิส ซิ่ง ได ใชสิ ทธิต ามใบสํา คัญ แสดงสิทธิ จํานวน 3,000,000 หน วย ซื้อ หุ นสามัญ จํ านวน
30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 รวมเปนเงิน 3 ลานบาท จึงถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวไดใชสิทธิครบตามจํานวนแลว บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

มิถุนายน 2551

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม
248,750 หุน ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอ ยละ 30 เปนรอ ยละ 42.5
เนื่องจากเปนการเพิ่มการลงทุนเมื่อสิ้นงวด บริษัทจึงบันทึกสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมโดยวิธีสวนไดเสียในสัดสวนรอยละ 30 สําหรับไตรมาส 1-2/2551 จํานวนเงิน 2.89
ลานบาท และรอยละ 42.5 สําหรับไตรมาส 3-4/2551 จํานวนเงิน 4.1 ลานบาท จากเงินลงทุน
ในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยใชงบการเงินที่ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

กรกฎาคม 2551

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เดอะ ไลออน ฮิลล กอลฟ แอนด คันทรี่คลับ จํากัด โดยซื้อหุน
จากผูถือหุนเดิม จํานวนรวม 4,875,240 หุน ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 60 เปนรอยละ 92.07

ตุลาคม 2551

-

บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด จํานวน 56,000,000 หุน
ในราคาเฉลี่ยหุนละ 0.67 บาท เปนจํานวนเงินรวม 37.52 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
10.84 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทไดถือวาบริษัท เจนเนอรัล เอน
จิเนียริ่ง จํากัด เปนบริษัทรวมเนื่องจากมีกรรมการผูมีอํานาจรวมกัน และไดรับรูกําไรจากการ
ซื้อเงินลงทุนเปนจํานวนเงิน 24.96 ลานบาท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท
ไดพิจารณาตั้งคาเผือ่ การดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวโดยใชราคายุติธรรม ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 35.87 ลานบาท และ 15.12 ลานบาท ตามลําดับ

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 659,998 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 6,599,980 บาท หรือคิดเปนสัดสวนการลงทุน
รอยละ 55 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 2,089,998
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 20,899,980 บาท หรือคิดเปนสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 55 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด ซึ่งจดทะเบียนและดําเนินงานในประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คิดเปนมูลคาการลงทุน 32,206,720 บาท หรือคิด
เปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 60 ของจํานวนหุนทั้งหมด

มกราคม 2552

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม จํานวน
199,000 หุนมูลคา หุนละ 100 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 19,900,000 บาท ทําใหสัดสวน
การลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 42.50% เปน 52.50%

มีนาคม 2552

-

บริษัทลงทุนในบริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 69,997 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 700,000 บาท หรือคิดเปนสัดสวนการลงทุน
รอยละ 69.997 ของจํานวนหุนทั้งหมด
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ธันวาคม 2552

-

บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด จํานวน 525,000 หุน ราคาหุนละ
10 บาท รวมเปนมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 29,748,950 บาท

กุมภาพันธ 2553

-

บริษัท มีมติอนุมัติค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวเต็มวงเงินของบจ. แม็กซ คอนโด เกษตร และ
บจ.วิภาคอนโด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทใหกับสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อ 59 ลานบาท
และ 22 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินสินเชื่อดังกลาวบริษัทยอยกูมาเพื่อใชสําหรับกอสราง
คอนโดมิเนียมโครงการแม็กซคอนโดมิเนียม วิภาวดี ซึ่งมีระยะเวลาของเงินกู 2.5 ป วงเงินกู
ดังกลาวนี้ทางบริษัทค้ําประกันเต็มวงเงิน 100%

กุมภาพันธ 2553

-

บริษัทพิจารณาใหขายที่ดินโฉนดเลขที่ 31871 ,31872 พรอมสิ่งปลูกสรางเลขที่ 1235/7 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ขายใหกับบริษัท แมกซ เรียลเอ
สเทต จํากัด ราคารวม 26,388,220 บาท ( ยี่สิบหกลานสามแสนแปดหมื่นแปดพันสองรอย
ยี่สิบบาทถวน )
โฉนดเลขที่ 31873,21203 พรอมสิ่งปลูกสรางเลขที่ 1235/5, 1235/8 ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ขายใหกับ บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
ราคารวม 23,788,980 บาท ( ยี่สิบสามลานเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเการอยแปดสิบบาท
ถวน )
โฉนดเลขที่ 246038 พรอมสิ่งปลูกสรางเลยที่ 1235/9 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพมหานคร ขายใหกับ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด ราคา 1,332,800 บาท
( หนึ่งลานสามแสนสามหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน )

มีนาคม 2553

-

บริษัทไดมีการคำประกันเงินกูระระยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชื่อ 80 ลานบาทใหแก
บริษัทไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด และวงเงินสินเชื่อ 140 ลานบาทใหแกบริษัท แมกซ โฮเทล
จํากัด กับทางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

พฤศจิกายน 2553

-

บริษัทไดอนุมัติการค้ําประกันเงินกูระยะยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชื่อ 390.00 ลาน
บาทใหกับบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด กับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

พฤษภาคม 2554

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม
จํานวน 348,248 หุนมูลคา หุนละ 106 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 36,914,288 บาท ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 52.50 % เปน 70%

สิงหาคม 2554

-

บริษัทไดลงทุนและจัดตั้งบริษัทลูกชื่อบริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
ดา นพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรัพ ย ประกอบด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 55,000,000 บาท จํ า นวนหุ น
5,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือ หุน
ทั้งหมด 4,399,997 หุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 43,999,970 บาท
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ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและราคาหุนของบริษัท อนึ่ง
ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้เปนเพียงปจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งนี้ อาจมีปจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ที่บริษัทไมทราบและอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งปจจัยความเสี่ยงเหลานี้อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่องและถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการกําหนดกลยุทธและแผน
ธุรกิจในแตละป โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเปนไปตามทิศทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนหลักตางๆ ดังนี้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงเปนตน หากมีความเสี่ยงใหมๆ ที่มิไดคาดการณไวอาจจําเปนตองทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหมทั้งหมดหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอยางรุนแรงอาจตองทบทวนแผนธุรกิจใหมทั้งหมด
พรอมนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ดังเชนในปที่ผานมามีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติคือเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งมี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและบุคลากรรวมถึงการบริหาร
จัดการภายในองคกรเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในชวงนั้น
ความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีปญหา
ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดคางชําระของลูกหนี้การคาสวนที่เกินกวา 12 เดือน จํานวน 13.02 ลานบาท อันเปนผลมาจาก
การที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปญหาทางการเมืองไดสงผลกระทบตอฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
ดังกลาวคิดเปนรอยละ 2.45 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระหนี้ตามจํานวนดังกลาว แตอยางไรก็
ตามบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไวแลวจํานวน 13.02 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 100 และสงใหฝายเรงรัด
ติดตามหนี้ที่เหลืออยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการที่จะปองกันความเสี่ยงจากปญหาลูกหนี้คางชําระเปนระยะเวลานาน
โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกคาที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมีการเก็บและติดตามหนี้เร็วขึ้น โดยจะสงใหฝายเรงรัดหนี้สนิ ภายใน 1
เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้
ความเสี่ยงจากการเกิดลูกหนี้เชาซื้อมีปญหาในอนาคตเนื่องจากการขยายสินเชื่อเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสาขาเปดดําเนินงาน ทั่วประเทศรวม 78 สาขา ทั้งนี้การขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาใหมในพื้นที่
การขายใหมอาจกอใหเกิดลูกหนี้เชาซื้อที่มีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวในระยะเวลาหนึ่งได อยางไรก็ตามบริษัทไดใชความ
ระมัดระวังในการขายเชาซื้อแกลูกคารายใหม โดยใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเชาซื้อโดยระบบการพิจารณา
การขายเชาซื้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกคาเชาซื้อและการติดตามหนี้ รวมทั้งบริษัทมีฝายตรวจสอบและฝายเรงรัดหนี้สินที่
ดูแลเรื่องการทุจริตภายในองคกรและการติดตามหนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งมีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี้เชาซื้อไดทุกขณะซึ่งสามารถปองกันความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
ความเสี่ยงจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาโดยไมมีเอกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทไมมีหลักฐานทางการเงินที่เปนลายลักษณอักษร ดังนั้นในการพิจารณาการขายเชาซื้อนั้น บริษัท
จึงเนนการเขาถึงตัวตนและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากลูกคา รวมถึงการเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและจากบุคคลอางอิงเพื่อ
เปนการสอบทานขอมูลอีกชั้นหนึ่ง เชน ผูค้ําประกัน ญาติ เพื่อนบาน ผูนําในหมูบาน หรือ ลูกคาเกา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
ของบริษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผอนชําระของลูกคา (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3 การประกอบธุรกิจ)
ฉะนั้นหากลูกคาผูขอเชาซื้อรวมมือกับบุคคลอางอิงและ/หรือผูค้ําประกันแจงขอมูลเท็จอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการพิจารณา
ลูกคาได ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาหนี้สูญ การผอนชําระลาชาหรือการรับคืนสินคา อยางไรก็ตามความเปนไปไดดังกลาวคอนขางต่ํา
เนื่องจากผูขอเชาซื้อตองเตรียมขอมูลลวงหนาและรวมมือกับบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งการแจงขอมูลเท็จเปนผลประโยชนของ
ผูเชาซื้อฝายเดียว แตเปนผลเสียกับผูเกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติจะเกรงการรวมรับผิดชอบภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันและการถูกขึ้น

14 | P a g e

รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บัญชีดําทําใหไมสามารถขอเชาซื้อกับบริษัทไดอีก ดังนั้นการสอบทานขอมูลจากบุคคลหลายฝายดังกลาวจึงเปนการลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทขายเชาซื้อแกลูกคารายยอยโดยมียอดเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเฉลี่ย 13,000 บาทตอราย ดังนั้น
ผลกระทบจากหนี้เสียตอรายลูกหนี้จึงมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อทั้งหมด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการแขงขันในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดดําเนินการลดความเสี่ยงดานนี้ดวยการมุงเนนการรักษาสวนแบงตลาดไว กลาวคือ บริษัทไดเขาแขงขันและรักษาสวนตาง
ของอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับหนึ่ง ไมแขงขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริษัทไดเนนการใหบริการเปนหลักและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแขงขันดังกลาวเปน
อยางดี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ผูประกอบการธุรกิจเชาซื้อสามารถขยายธุรกิจไดตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํากัด เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมไดอยูภายใต
ขอจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กลาวคือ ผูประกอบการสามารถใหสินเชื่อโดยไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใดๆ ดังนั้นคุณภาพของ
ลูกหนี้ซึ่งเปนปจจัยหลักของธุรกิจประเภทนี้ยอมไดรับผลกระทบจากการทุจริต ประสิทธิภาพของการติดตามหนี้หรือจากสภาวะ
เศรษฐกิจ หากผูประกอบการขาดความระมัดระวังหรือขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ผูประกอบการอาจประสบปญหาในการเรียก
ชําระหนี้ได ถาหากภาวะเศรษฐกิจอยูในภาวะที่ตกต่ํา
บริษัทไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยบริษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปลอย
สินเชื่ออยางใกลชิด เพื่อใหทราบถึงสินเชื่อที่ปลอยออกไป บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากตัวลูกหนี้โดยจัดใหมีบุคคลค้ํา
ประกันและวางเงินดาวนในปริมาณมากสําหรับลูกหนี้ที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที่
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี้ เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ในสถานะปจจุบันและสามารถติดตามลูกหนี้ใหจายชําระหนี้
ไดไมเกิดการติดคางเนิ่นนานจนเกิดภาวะหนี้ไมกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้จากผลของระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนระบบการตรวจสอบภายในจากสวนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทํางานทั้งการทําตลาดและ
ติดตามหนี้ ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการกอทุจริตภายในบริษัท
ความเสี่ยงในการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา
บริษัทจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามอัตราที่กําหนด โดยจายใหเมื่อพนักงานขายสามารถขายเชาซื้อสินคาพรอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายไดครบถวนแลว
โดยบริษัทพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามยอดจายจริงที่
พนักงานไดรับ (ไมจายเกินคาคอมมิชชั่นที่ไดรับ) สําหรับพนักงานที่มียอดเบิกลวงหนาคางอยูกับบริษัท (พนักงานเกา) บริษัทจะหัก
คาคอมมิสชั่นไว 5% ของยอดที่ไดรับเพื่อเคลียรยอดเบิกลวงหนาที่คางไว สําหรับพนักงานใหมในระยะ 2 เดือนแรก ใหเบิกลวงหนา
ไดวันละ 100 บาทและนําคอมมิชชั่นมาเคลียรคืน 50% ของยอดที่ไดรับ (แตไมเกินยอดเบิกลวงหนา) พนระยะ 2 เดือนแรกใช
เงื่อนไขเดียวกับพนักงานเกา(ไมใหเบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนั้นพนสภาพการเปนพนักงานและมีเจตนาหรือไมสามารถ
ชําระคืนคาคอมมิชั่นในสวนที่ไดเบิกลวงหนาไปแลว อาจทําใหบริษัทสูญเงินคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนานี้ อยาไรก็ตาม บริษัทได
จํากัดความเสี่ยง โดยพิจารณาการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา เปนจํานวนสูงสุดเทากับคาคอมมิชชั่นการขายสินคาที่
พนักงานขายมีสิทธิไดรับแตยังไมสามารถเบิกรับไดเนื่องจากยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขการขาย
ความเสี่ยงจากการลาสมัยของสินคาคงคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินคาคงคลังสุทธิจํานวน 39.43 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปเครื่องใชไฟฟาภายในบานประเภทภาพ
และเสียง เชน โทรทัศน วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต ซึ่งเปนสินคาที่มีความลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดงาย
และมีแนวโนมการลดลงของราคาสินคาที่รวดเร็ว หากบริษัทมีสินคาคงคลังลาสมัยในปริมาณมากอาจทําใหรายไดจากการขายเชา
ซื้อสินคาลดลงได อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทจะเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอตอการขายและมี
ปริมาณหมุนเวียนอยูเสมอ โดยปจจุบันบริหารสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 58 วัน และดําเนินนโยบายการบริหารสินคาคงคลังใน 2
ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญซึ่งดูแลเรื่องประเภทสินคาที่สั่งซื้อและนโยบายการขายเชาซื้อรวม และโดยสาขาซึ่งจะตองดูแลและ
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รับผิดชอบสินคาที่ไดสั่งจากสํานักงานใหญเนื่องจากมีการบริหารงานแบบ Profit Center ทําใหบริษัทสามารถควบคุมสินคาคงคลัง
ทั้งประเภทและระดับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการยึดคืนสินคา
ปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้นเปนความเสี่ยงตอการ
ลดลงของยอดขายและมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกดานหนึ่งก็ถือเปนการชดเชยตอความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได เพราะบริษัทยังสามารถนําสินคาเหลานนั้นมาจําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย
อันถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเงิน
ใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมและลูกหนี้
อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให
สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวน
มากรายดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวในบัญชี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีธุรกรรมที่เปนเงินตรา
ตางประเทศในจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ปจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวมากขึ้นหลังจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก อยางไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังไดรับผลกระทบจากปจจัยลบในประเทศ เชน การชะลอตัวของภาคการผลิต การสงออก และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ปญหาการวางงาน และสถานการณทางการเมือง ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดและ
กําลังซื้อ พฤติกรรมการใชจาย และระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกลาวขางตนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่ลูกคาใชบริการที่ลดนอยลง
และผูประกอบการตอ งรับความเสี่ยงมากขึ้นจากการเรียกเก็บคางวดสินคา อยางไรก็ตามเครื่อ งใชไฟฟาภายในบาน ถือ เปน
สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน จึงอาจไดรับผลกระทบนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งบริษัทไดพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดเพื่อกระตุนการใชบริการของลูกคาและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการขายสินคา
รวมทั้งจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดคาใชจาย (Cost Efficiency Program) เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็
ดี บริษัทไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไมไดรับผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกลาวยังคงดําเนินตอไป
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3. ความเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอ าจเกิดขึ้นไดและอาจสงผลกระทบตอ การประกอบธุรกิจของบริษัท เชน การเกิดอุทกภัยในหลาย
ภูมิภาคของประเทศไทยในชวงที่ผานมา ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดนอยลงและกําลังซื้อของลูกคาลดนอยตามไปดวย ซึ่งทําให
พื้นที่การขายของบริษัทไดรับความเสียหายในบางพื้นที่ อยางไรก็ดี ภัยธรรมชาติมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอรายไดของบริษัท
เนื่องจากสาขาของบริษัทไดกระจายอยูทั่วประเทศจึงมีผลเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น
อนึ่ง เพื่อใหบริษัทสามารถประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง บริษัทไดจัดทําแผนรองรับและมีนโยบายดานการขายและการตลาดอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังไดทําสัญ ญาประกันภัยเพื่อ ปองกันความเสียหายที่อ าจเกิดขึ้นกับตัวอาคารและสินคาของบริษัท ซึ่งคา
สินไหมทดแทนที่ไดรับนั้นจะนํามาใชซอมแซมและจัดหาสินคาทดแทนสิ่งที่สูญหายหรือเสียหายตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
การประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทไดจัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเรียกเก็บคาบริการและจัดเก็บขอมูลลูกคาของบริษัท โดย
บริษัทไดบันทึกขอมูลดังกลาวเขาสูระบบสํารองอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ดี ถึงแมบริษัทจะไดจัดเตรียมมาตรการรองรับตาง ๆ ไว แต
บริษัทไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไมไดรับผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินงาน
ของบริษัทได เชน การเกษียณอายุ การลาออก เปนตน ที่อาจจะมีผลที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได บริษัท จึงไดให
ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส ทุกข สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลใหเหมาะสม
กับหนาที่และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ งสม่ําเสมอ
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ยังมี
การจัดตั้งคณะกรรมการยอยอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก (1) นายกมล เอี้ยวศิวิกูล (2) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล (3) นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล (4) นาย
สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร (5) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูลและ (6) นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย โดยกรรมการสองในหกทานนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวโดยอางอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้
(1)

คณะกรรมการตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน

(3)

จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(4)

ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
เปนสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้ง
หามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
หรือหลายอยาง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่องตางๆ ของ
กิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินงานดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
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(1)

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

(2)

การทํารายงานที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(4)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(5)

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

(8)

การควบหรือเลิกบริษัท

(9)

เรื่องอื่นใดตามกฎหมายกําหนด

ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอยใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิอนุมัติ
กรรมการอิสระ
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก (1) นายมงคล สัณฐิติวิฑูร (2) นายภูเบศวร โหยประดิษฐ และ (3) นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญและ
ฝายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด คือ
(1)

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระดวย

(2)

ไมเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีค วามขัด แยงทางผลประโยชน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตัง้

(3)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง
และบุต ร (รวมทั้งคูส มรสของบุตร) ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ การเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย

(4)

ไมเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเคยเปนหรือเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(5)

ไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไม
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เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญ ชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง
(5)

ไมเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้
ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการ
แตงตั้ง

(6)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(7)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไมเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวมของบริษัท ทั้งนี้ นายมงคล สัณฐิติวิฑูร เปนผูมีความรูและ
ประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
(1)

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

(2)

สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ควบคุมภายในทางดานการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นโดยผูบริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยผู
ตรวจสอบภายในและ/หรือผูสอบบัญชีอิสระ

(3)

สอบทานความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหนวยงานตรวจสอบภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหมีทรัพยากรดานตาง ๆ อยางเพียงพอ และหนวยงานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมในองคกร

(4)

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และเลิก
จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนและ
เงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1
ครั้ง

(7)

สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนรายป

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุมคา ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูสอบบัญชีของบริษัท

(9)

สอบทานการจัดการใหมีชองทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือ
เรื่องอื่น ๆ โดยการแจงดังกลาวจะถูกเก็บเปนความลับ รวมถึงการจัด ใหมีการสืบสวนและติด ตามผลในเรื่องที่รับแจงอยาง
เหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับ ผูมีสวนไดเสีย หรือรายการที่อาจมีค วามขัด แยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

(12)

–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

–

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)

มี อํ า นาจในการจั ด การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อบั ง คั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ

(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ ยานพาหนะ และการ
อนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ทั้งนี้วงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 300 ลานบาท

(3)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน เชน การซื้อขายเงินลงทุน หรือสินทรัพยถาวร เปนตน ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 1,000 ลานบาท หรือ จํานวนเทียบเทา

(4)

กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การ
วาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท

(5)

มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวากรรมการผูจัดการ

(6)

มีอํานาจจัด ทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุร กิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปและงบประมาณรายจายประจําปและ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบายและแนวทางธุรกิจทีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
แลว

(8)

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทและกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมสิทธิอนุมัติการทํารายการนั้น
เลขานุการบริษัท
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหนงเลขานุการ
บริษัท
คณะผูบริหาร
คณะผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 6 ทาน(1) ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

22 | P a g e

รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
(1) ผูบริหารขางตนเปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2)

ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซี่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินสําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 9 ราย ในป 2554 คาตอบแทน
รวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

เบี้ยประชุม
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

คาตอบแทนรายป
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000

(หนวย : บาท)
คาตอบแทนรวม
320,000
120,000
120,000
120,000
120,000
220,000
120,000
120,000
120,000

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายมงคล สัณฐิติวิทูร(1)
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
หมายเหตุ
(1) นายมงคล สัณฐิติวิทูร เขาดํารงตําแหนงกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 แทนพลโทจิระเดช
โมกขะสมิต
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คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป 2554 คาตอบแทนรวมของ
ผูบริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 15,561,185 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ณ 31 ธันวาคม 2554
6
14,026,750
1,203,100
277,335

การใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวน
ตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันมิใหบุคคลที่ไมไดรับ
อนุญาตไดรับขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน และ/หรือปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอราคาหุนและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทกอนที่ตลาดหลักทรัพยจะไดรับขอมูลนั้น และเปดเผยขอมูลดังกลาวผาน
ระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอราคา และหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทซื้อขายหุนหรือตราสารทางการเงินกอนที่ขอมูลดังกลาวจะเปดเผยตอสาธารณชน หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอ
ราคา
นอกจากนี้ บริ ษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกั บการซื้อขายหลักทรัพ ยสําหรับกรรมการและผูบ ริหารของบริษัท โดยกํ าหนดหามมิใ ห
กรรมการและผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา 1 เดือนกอนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาส
จนถึง วันถั ด จากวัน ประกาศผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัทต อสาธารณชน หรือ ซื้อขายหลักทรัพ ย เพื่อ การเก็ง กําไรในระยะสั้น ทั้ง นี้
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบถึงการไดมาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท (รวมถึง
การถือครองหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการไดมาหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว
การควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงระดับผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปองกันความเสียหายจากการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ไดพิจารณาและรับทราบความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับ
ผูสอบบัญชีของบริษัทวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ และผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่สําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและและบริษัทยอย
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รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้
(1)

องคกรและสภาพแวดลอม (Organisational Control and Environmental Measure)

บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่เอื้ออํานวยตอการบริหารงานของฝายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีการ
สื่อสารเปาหมายดังกลาวไปยังพนักงานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกํากับดูแลและสงเสริมกิจกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งสงผลกระทบ
ตอความถูกตองและนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยหนวยงานควบคุมภายในมีหนาที่ในการวางแผน ชวยเหลือ และ
สนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดใหมีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ติดตามผล และ
รายงานสถานะของการควบคุมภายในตอฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันและลดขอผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุนวารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกตอง
และนาเชื่อถือ
(2)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริษัทมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุร กิจ โดยมีการวิเคราะหโ อกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อกําหนดมาตรการและกลยุทธตาง ๆ เพื่อ
ปองกันความเสี่ยง โดยบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเสี่ยงของ
บริษัท และกําหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได รวมถึงติดตามขั้นตอนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่พิจารณาความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงตอบริษัท จัด ทําแผนรองรับความเสี่ยง และ
ติดตามผลอยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจไดวาความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมดานการเงินการ
จัด ซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตล ะระดับ ไวอยางชัด เจนและ
เหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติออกจากหนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูล และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
กับ บุคคลดังกลาว บริษัทมีม าตรการที่รัด กุมในการติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการทําธุร กรรมนั้น ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานและผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ โดยมีการกําหนด
นโยบายและทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาวถือปฏิบัติ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

บริษัทใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหการสื่อสารขอมูลเปนไปอยางถูกตองและเพียงพอตอการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของ โดยบริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอยางเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได มีการ
จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผูถือ
หุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณากอนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่
กฎหมายกําหนด
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นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเขาถึงขอมูลของพนักงานในแตละระดับและ
หนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการบังคับใชและตรวจสอบอยางเครงครัด และบริษัทไดจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความ
เสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณที่ไมสามารถคาดเดาได
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว และมีการ
ปรับปรุงแกไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายดังกลาว
อนึ่ง นอกจากหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ โดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาในการแกไขขอบกพรองกับฝาย
บริหาร และสรุปผลการติดตามการแกไขขอบกพรองและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายป นอกจากนี้ ฝายบริหาร
จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการ
กระทําผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในรอบป 2554 หนวยงานตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และจากผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
บริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติต ามระบบการควบคุม ภายในไมครบถวนในบางหนวยงาน แตผูบริหารซึ่งรับ ผิด ชอบ
หนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาขอบกพรอง
ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
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การกํากับดูแลกิจการ
รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนป 2540 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 15 ขอ คือ
(1)

นโยบายดานธรรมาภิบาล

บริษัทฯใหความสําคัญตอธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุน พนักงานและลูกคา รวมทั้งความเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ
ตอบริษัทในระยะยาว โดยเนนถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลฝายบริหารให
ดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(2)

สิทธิของผูถือหุน

ผูถือหุนบริษัทฯทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และออกเสียงตามสิทธิ์เทากับจํานวนหุนที่ถือในที่ประชุมผู
ถือหุน และบริษัทฯไดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันพรอมทั้งหนังสือมอบอํานาจเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเองสามารถมอบอํานาจใหตัวแทนหรือกรรมการอิสระเขารวมประชุมและใชสิทธิ์ออกเสียงแทนนอกจากนี้บริษัทฯยังไดให
ความสําคัญตอการใหขอมูลที่สําคัญแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
(3)

การประชุมผูถือหุน

เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเดือน กันยายน 2546 ที่ผานมาจึงยังมิไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนแตอยางใด
บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะจัดใหมีการประชุมสามัญ ประจําป
ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปของบริษัทฯ
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งมีการบันทึกรายงาน
การประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวนทุกครั้ง
(4)

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทฯไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมประกอบดวย พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา เจาหนี้ คูแขง รวมถึงสังคมเนื่องจากบริษัทฯ
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผู
มีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี ตัวอยางของโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ไดแกโครงการมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนใน
โรงเรียนตางจังหวัด
(5)

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการมีค วามตั้งใจที่จะทําใหบ ริษัทฯเติบ โตอยางยั่งยืนและสามารถเพิ่ม มูลคาใหกับผูถือหุน โดยมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนธุร กิจและงบประมาณที่กําหนดไวร วมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6)

ความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการดําเนินรายการที่เกี่ยวของกัน หรือรายการใดๆ อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
หรือกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทฯจะดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการทานใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดๆจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว รายละเอียดเพิ่มเติมมี
ในสวนโครงสรางการจัดการ
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(7)

จริยธรรมธุรกิจ

บริ ษั ทฯไดจั ด ทํ าจรรยาบรรณและข อพึ ง ปฏิบั ติ ที่เ ป นลายลัก ษณอัก ษรแก กรรมการ และ พนั กงาน เพื่ อใช เ ปน แนวทางปฏิ บัติ ซึ่ง
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่สําคัญ เชน ความซื่อสัตย คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ รวมทั้ง
ยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย
(8)

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งหมด 6 ทาน แบงเปน

(9)

•

กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน

•

กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือการแยกตําแหนง

ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนประมาณรอยละ 25 แต
อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนรอยละ 50 ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทาน
การบริหารงาน
(10)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนรวมไม
เกิน 3 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะชักนําและรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯได
(11)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกรรมการทราบ
ลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกําหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปด
โอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแตละวาระการประชุม
กรรมการที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะตองออกจากการประชุมในระหวางการพิจารณา
วาระนั้น ๆ
บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตนฉบับรวมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม
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ในป 2554 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
การเขารวมประชุม
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
12
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
รองประธานกรรมการ
12
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กรรมการ
12
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
12
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
12
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
กรรมการ
12
(1)
นายมงคล สัณฐิติวิทูร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12
หมายเหตุ
(1) นายมงคล สัณฐิติวิทูร เขาดํารงตําแหนงกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 แทนนายพลโท
จิระเดช โมกขะสมิต

(12)

คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุดตางๆดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารได รั บ การแต ง ตั้ ง เมื่ อวั น ที่ 2 พฤษภาคม 2546 มี ว าระการดํ ารงตํ า แหน ง คราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับ การแต งตั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 มี วาระการดํา รงตํ าแหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ
• คณะกรรมการจัดสรร
เนื่องจากผูถือหุนไดมีมติใหบริษัทฯทําการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ฯ
บริษัทฯจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเพื่อทําหนาที่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ซี่งคณะกรรมการจัดสรรประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน
อยางไรก็ตามบริษัทฯยังไมมีกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาเบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสา
กรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด
(13)

ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอ
กรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ติดตามใหมีการปรับ ปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และกลไกหลักที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของฝายปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ของ
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ผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯไดให
ความสําคัญ ตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญ ชีเพื่อใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
(14)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใชดุลย
พินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
(15)

ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึง
โดยมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธดูแลรับผิดชอบการตอบขอซักถามผูถือหุนและจัดเตรียมขอมูลเผยแพรใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและผูถือหุนบริษัทฯ
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10

รายการระหวางกัน

10.1 รายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(1) บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บจก.ซันไซน คอรเปอเรชั่น)
ประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและการลงทุน

-มีผูบริหารและกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้

358.4 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง บริหารการจัดเก็บ
หนี้ใหกับ บมจ.พี พลัส พี ซึ่งเปน
ลักษณะธุรกิจปกติ

-รายไดดอกผลเชาซื้อ

2,455 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ขายเชาซื้อรถยนต
ใหกับ บมจ.พี พลัส พี เปนลักษณะ
ธุรกิจปกติ

(2) บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
(เดิมชื่อ บจก.ซันไซน อินเตอร เนชั่นแนล
บิสสิเนส)
ประกอบบธุรกิจใหเชาซื้อและการลงทุน

-มีผูบริหารและกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้

452.7 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง บริหารการจัดเก็บ
หนี้ใหกับ บจก.มันตรา แอสเซ็ท ซึ่งเปน
ลักษณะธุรกิจปกติ
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บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(3) บริษัท เพน พับลิสชิ่ง จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหนาย,ผลิตนิตยสาร

-มีผูบริหารและกรรมการรวมกัน คือ

-บริษัทยอย (บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง)

และโฆษณา

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
ถือหุนโดยกลุมเอี้ยวศิวิกูล 100%

ไดซื้อนิตยสารจากบุคคลดังกลาว
เพื่อจุดประสงคในการสงเสริมการขาย

-เปนกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-เปนกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย

-รายไดคาเชา

1,490 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ซื้อนิตยสารจาก
บจก.เพน พับ ลิชชิ่ง เพื่อใชในการ
สงเสริมการขาย

(4) นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
36,366.9

-

36,366.9

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด และ
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากนายกมล
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

(5) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
120 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ
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บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

(5) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล (ตอ)

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

4,801.4
36,751.7

32,501.4

68,654.6

598.5 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด และ
และบจก. ใมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
กูยืมเงินระยะสั้น จากวิสูตร
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

(6) คุณจิตวดี เอี่ยวศิวิกูล
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

10,101.9

-

10,101.9

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณจิตวดี
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(7) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน

-รายไดคาเชา

360 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

จากคุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ
9,999 คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ ไดจาย
เงินดาวนคอนโดมิเนียมใหกับ
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซึ่งเปนรายการ
คาปกติ

- เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

9,091.7

-

9,091.7

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณทิพวรรณ
ปญญาจิรวุฒิ เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(8) คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

- รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

2,343.3 คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย ไดซื้อ
คอนโดมิเนียม จาก บจก.ไมดา
แอสเซ็ท ซานาดู ซึ่งเปนรายการคาปกติ

- เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

972.4 คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย ไดจาย
เงินดาวนคอนโดมิเนียมใหกับ
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซึ่งเปนรายการ
คาปกติ

- ดอกเบี้ยจาย

444.2

- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

1,659.2

8,344.2

8,958.3

1,045.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
และ บจก. ใมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
กูยมื เงินระยะสั้น จากคุณรุงระวี
เอี่ยมพงษไพฑูรย เนื่องจาก
ทุนหมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

25,254.8

-

25,254.8

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(9) คุณชวัลลักษณ เอีย้ วศิวกิ ลู
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

- บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

กูย ืมเงินระยะสั้น จากคุณชวัลลักษณ
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

(10) นายพริษฐ ทีฆคีรีกุล
-เปนกรรมการบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

1,481.1
14,532.7

13,914.7

1,227.6

27,219.9 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน , บจก.แมกซ
เรียล เอสเตท , บจก.แมกซ โฮเทล,
บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
และ บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณพริษฐ
ทีฆคีรีกุล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(11) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
-เปนกรรมการบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

3,030.9
28,406.6

25,328.1

3,079.6

50,655.1 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน กูยืมเงินระยะ
สั้น จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไมพอ

(12) คุณไมเคิล เอดวารด เซลวาราจา
โทมัส

-เปนกรรมการบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

83.9
2,734.1

83.9

2,818

- บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน กูยืมเงินระยะ
สั้น จากคุณไมเคิล เอดวารด
เซลวาราจา โทมัส เนื่องจาก
ทุนหมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(1) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจการใหบริการ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

365.2 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

เชาซื้อรถยนต

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 60.00
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,

-รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

2,500 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ค้ําประกันเงินกู
ใหกับ บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เพื่อใชในการ
ขยายพอรตสินเชื่อ

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร,

-ดอกเบี้ยรับ

นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล,

-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

4,577.9
89,278.4

89,077.9

143,787.0

34,569.3 บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง เปนบริษ๋ ทั ยอย

นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

ที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตองใหเงินกูยืมแก
บริษัทยอยเพื่อนํามาใชเปนเงินลงทุน
ในการขยายพอรตสินเชื่อ

(2) บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหบริการเชาสินเชื่อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนีอื่น

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 60.00

-ดอกเบี้ยรับ

898.5 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
2,285.8

38 | P a g e

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

37,471.4

3,285.8

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

40,757.2

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

- บจก. ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองให
เงินกูยืมแกบริษัทยอยเพื่อนํามาใชเปน
เงินลงทุนในการขยายพอรตสินเชื่อ

(3) บริษัทไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

131.8 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจสนามกอลฟและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาบริการ

120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

- เจาหนี้อื่น

93,887.8

37,384.2

9,686.5

6,284.2
121,585.5 บจก.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุน มีความจําเปนที่ตองใช
เงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บมจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
23.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

9.5 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

-เจาหนี้อื่น
- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

11,528.4

2,202.2

4,690.3

35,555.6

16,218.7

11,871.2

83.4
- บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เปนบริษัทยอย
ที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตอ งใชเงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.ท็อป
เอลลิเม็นทส มีเงินทุนหมุนเวียน
ไมพอ
4,494.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
955.6
25,886.6 บมจ. ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงิน
บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เนื่องจาก
เงินทุนหมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(5) บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เปนบริษัทยอย
-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอบละ 85.00
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,

-รายไดคาบริการ

30.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

-ดอกเบี้ยรับ

89.9

-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

2,298.4

7,169.9

5,859.6

3,608.7 บจก.แมกซ โฮเทล เปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตอ งใชเงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.แมกซ
โอเทล มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

79.1
2,768.7

3,579.1

6,347.8

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงิน
บจก.แมกซ โฮเทล เนื่องจากมีเงิน
ทุนหมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 70.00

-รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

8.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
761.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ค้ําประกันเงินกู

-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ใหกับ เดอะ รีทรีท หัวหิน เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน
-รายไดคาบริการ

180.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

9,082.0
69,273.5

93,828.0

8,572.6

154,673.9 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหินมีเงินทุน
หมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(7) บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-เปนบริษัทยอย
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาบริการ

-ดอกเบี้ยคางรับ

120 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

26,778.8

-

26,778.5

- บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
ไมดา พร็อพเพอรตี้ ตองใชเงินลงทุน
ในโครงการอสังหาริมทรัพย

-เจาหนี้อื่น

2.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

1,259.2
29,701.1

73,759.2

69,701.0

33,759.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(8) บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

และรับเหมากอสราง

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00

-ดอกเบี้ยรับ

-มีกรรมการรวมกัน คือ

-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

32.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
640.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

6,953.5

212.9

5,517.8

212.9
1,648.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจก.เทอเทิล พาทิ เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(9) บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
55.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
168.0
2,127.3

168.0

167.2

1,128.1 บจก.แมกซ เรียล เอสเตท เปนบริษัท

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,

ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลง

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนใน
เรียล เอสเตท มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(10) บริษัทแมกซ โฮเทลรามคําแหง จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00

-ดอกเบี้ยรับ

-มีกรรมการรวมกัน คือ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

55.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
176.0
2,228.6

177.0

176.0

2,229.6 บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง เปน

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,

บริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,

เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงิน

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(11) บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
ประกอบธุรกิจการใชเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยรับ

12.3

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,

-รายไดคาบริการ

60.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

(11) บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
(ตอ)

-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

-

2,137.3

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

-

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

2,137.3 บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู ตองใชเงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย
181.5

5,892.2

8,881.5

14,773.7

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(12) บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยรับ

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 55.00
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,

-รายไดคาบริการ

4.2
60.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

(12) บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
(ตอ)

-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

-

1,604.2

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

-

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

1,604.2 บจก.แมกซ คอนโด เกษตร เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
แมกซ คอนโด เกษตร ตองใชเงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย
1,508.4

18,091.6

18,408.4

36,500

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจก.แมกซ คอนโด เกษตร เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(13) บริษัท วิภา คอนโด จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยรับ

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 55.00
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,

-รายไดคาบริการ

6.4
60.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

(13) บริษัท วิภา คอนโด จํากัด (ตอ)

ลักษณะรายการ

-เงินใหกยู มื และดอกเบี้ยคางรับ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

-

3,236.4

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

-

- ดอกเบี้ยจาย

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

3,236.4 บจก.วิภา คอนโด เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
วิภา คอนโด ตองใชเงินลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรัพย
153.0

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

2,903.8

4,653.0

7,556.8

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจก.วิภา คอนโด เนื่องจากมีเงินทุน
หมุนเวียนไมพอ

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

22,224.2

-

22,224.2

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากนายกมล
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

(14) นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(15) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-รายไดคาเชา

120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

17,840.0

-

17,840.0

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากวิสูตร
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

10,101.9

-

10,101.9

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากจิตวดี
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

(16) คุณจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษทั ที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษทั

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(17) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-รายไดคาเชา

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

360.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ
9,091.7

-

9,091.7

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณทิพวรรณ
ปญญาจิรวุฒิ เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

(18) คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี่ยคางจาย

3.0
646.5

8,194.2

8,808.3

32.4 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณรุงระวี
เอี่ยมพงษไพฑูรยเนื่องจากทุน
หมุนเวียนไมพอ
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10.2 นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาที่ใชในการเขาทํารายการสรุปดังนี้
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

นโยบายการคิดราคา

ดอกเบี้ยรับ
คาบริการรับ
คาเชา
ดอกเบี้ยจาย

อัตรารอยละ 5.1-15.0 (2553 : อัตรารอยละ 4.85-15.0 ตอป)
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตรารอยละ MLR-1.0 ตอป และรอยละ 12.0 ตอป

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้
รายไดดอกผลเชาซื้อ
คาเชาอาคาร

รอยละ 6 ของยอดหนี้ที่เรียกเก็บได
อัตรารอยละ 9.3 ตอป
ราคาตามสัญญา

10.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยรายการดังกลาวลวนเปนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน นอกจากบริษัทจะยึดแนว
ปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยจะกําหนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตามวงเงิน และเนื่องจากรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นเปนรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนั้น รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต โดยบริษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและเกณฑตามที่
ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดเปนหลัก
10.4 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย
จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได โดยการพิจารณาแตละรายการไดมีการคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก และไดมีการเปรียบเทียบราคาที่จะทําการซื้อขายทรัพยสินตามราคาตลาดทั่วไปหรือราคาประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณารายการและใหความเห็นตอรายการระหวางบริษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน และหากรายการระหวางกันอื่นใดที่เขาขายตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยาง
เครงครัด
ในป 2554 และป2553 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2554 และ 2553 วารายการ
ดังกลาวเปนรายการคาตามปกติ โดยบริษัทไดคิดราคาซื้อ-ขายสินคา และบริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามราคาที่เทียบเทา
กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัทจะวาจางผูประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีที่เปนการประเมินราคาประเภทอสังหาริมทรัพยจะเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
มาทําการประเมินราคาของรายการระหวางกัน เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบกอนที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบ
ทาน
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10.5 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซื้อรถยนตกับทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ พิ จ ารณาตรวจสอบและให ค วามเห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดให
ผูเชี่ยวชาญอิส ระหรือ ผูส อบบัญ ชีข องบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อ นําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท
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โครงสรางผูถือหุน
หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,034,757,926 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 1,034,757,926 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,034,757,926 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ 29 มีนาคม 2554
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ
กลุมนาย กมล เอี้ยวศิวิกูล
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสตู ร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกลู
คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
นางสาวภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
นายมนตชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางนิภาวัลย เอี้ยวศิวิกลู
คุณสอาด ปญญาจิรวุฒิ
นางสุจิตร เอี้ยวศิวิกูล
กลุมนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร
นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรยุทธ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร
กลุมคุณนิพนธ ณัฐวุฒิ
คุณนิพนธ ณัฐวุฒิ
คุณปฐมา ณัฐวุฒิ
คุณวีระ ณัฐวุฒิ
คุณกษมา ณัฐวุฒิ
กลุมนาย กิตติพล จึงวัฒนานนท
นายกิตติพล จึงวัฒนานนท
คุณจุฑารัตน จึงวัฒนานนท
คุณปรเมศวร จึงวัฒนานนท
คุณศิรทรรศน นิ่มพิจารณ
คุณวิรัญ ใจยินดี
THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD-CGT
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
คุณประวิตร ดีวงกิจ
คุณสมศักดิ์ ศักดิส์ ุธาพร

จํานวนหุน

รอยละ

340,097,223
184,458,438
16,657,680
17,766,770
13,426,160
4,804,674
4,946,840
49,713,888
44,676,815
2,440,500
700,000
398,058
107,400
139,153,300
132,311,700
5,418,600
1,423,000
79,245,869
41,215,336
38,020,500
33
10,000
43,531,400
37,439,100
5,794,300
298,000
34,065,900
21,524,320
17,952,300
10,717,700
9,000,000
8,518,800

32.87
17.82
1.61
1.72
1.30
0.46
0.48
4.80
4.32
0.24
0.07
0.04
0.01
13.45
12.79
0.52
0.14
7.65
3.98
3.67
0.00
0.00
4.21
3.62
0.56
0.03
3.29
2.08
1.73
1.04
0.87
0.82

โดยผูถือหุนหลักยังเปนกลุมเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการถือหุนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้กลุมนายกมล เอี้ยวศิวิกูล และ กลุมนาย
ธเนศ ดิลกศักยวิฑูร ถือหุนในสัดสวนรอยละ 32.87 และ 13.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามลําดับ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหาร

อายุ (ป)

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด
ประกาศนียบัตร สาขาการบัญชี
วิชาชีพ
กรุงเทพพานิชยการ

(0%)

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(16/2004)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประวัติการ
กระทําผิด

วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการกรรมการผู
มีอํานาจลงนาม

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบริหาร

53

ปริญญาตรี

พี่ชาย
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ไมมี

สาขาพัฒนาชุมชน
สถาบันราชภัฎ นครปฐม

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(16/2004)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ไมมี

นองชาย
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2550 –
ปจจุบัน
2550 –
ปจจุบัน
2549 –
ปจจุบนั
2549 –
ปจจุบนั
2549 –
ปจจุบนั
2549 –
ปจจุบนั
2549 –
ปจจุบนั
2549 –
ปจจุบัน
2543 –
ปจจุบัน
2535 –
ปจจุบัน
2534 –
ปจจุบัน
2552 –
ปจจุบัน
2552 –
ปจจุบัน
2552 –
ปจจุบัน
2549 –
ปจจุบัน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ

บริษัท เทอเทิล พาทิ

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ฮอท สปริง จํากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมดา เมดดาลิส เอ็นเธอรเทนเมนท

ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

กรรมการ

บริษทั ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

กรรมการ

บริษัท ไมดาพร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท โทเทิล พาทิ จํากัด

54 | P a g e

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการ
กระทําผิด

นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ

51

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบริหาร

ไมมี

ประกาศนียบัตร สาขาการบริหารธุรกิจ
วิชาชีพ
และการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

นองชาย
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(16/2004)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ

47

ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด
ประกาศนียบัตร สาขาการบัญชี
วิชาชีพ
พาณิชยการเชตุพน
หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(16/2004)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประวัติการ
กระทําผิด

ไมมี

นองชาย
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2547 –
2552
2544 –
ปจจุบัน
2547 –
ปจจุบัน
2547 –
ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

2552 –
ปจจุบัน
2552 –
ปจจุบัน
2552 –
ปจจุบัน
2549 –
ปจจุบัน
2547 –
ปจจุบัน
2545 –
ปจจุบัน
2545 –
ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด

กรรมการ

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

กรรมการ

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

กรรมการ

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

กรรมการ

บริษัท ท็อป เอลลืเม็นทส จํากัด

กรรมการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

นส.รุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการบริหาร
ฝายบัญชีและการเงิน

อายุ (ป)

44

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด
ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(16/2004)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กรรมการ
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ประวัติการ
กระทําผิด
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ปริญญาโท

ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2552 –
ปจุจุบัน
2548 –
ปจุจุบัน
2547 –
ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษทั ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

2547 –
ปจจุบัน
2547 –
ปจจุบัน
2547 –
ปจจุบัน
2540 –
2545

กรรมการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายทรัพยสิน

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายขาย

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

2553 –
ปจจุบัน
2552 –
ปจจุบัน
2551 –
2551

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
รองผูวาราชการจังหวัด

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รองผูวาราชการจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไมมี
สายวิทย สีตบุตรบํารุง

ไมมี

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(16/2004)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประวัติการ
กระทําผิด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ไมมี
ศ.ศ.บ. พบม.
รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาศตร (นิดา)

หลักสูตรอบรม ไมมี

ไมมี

ไมมี

จังหวัดตาก
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด
ประวัติการ
กระทําผิด

นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

57

ปริญญาตรี

ไมมี

ศิลปศาสตรบัญฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หุนในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(45/2005)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

44

ประวัติการ
กระทําผิด
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2550 –
2550
2549 –
2548
2547 –
2547
2549 –
ปจจุบัน
2526 –
ปจจุบัน

รองผูวาราชการจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

ปลัดจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

ปลัดจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

นักธุรกิจ

ไมมี

2551 –
ปจจุบัน
2550 –
ต.ค.2553
2549 –
2550
2549 –
ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด
ภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)

ไมมี
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
(51/2006)โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประวัติการกระทํา ไมมี
ผิด

ไมมี

ไมมี

2545 –
2548

ผูอํานวยการฝายวางแผนและสนับสนุนงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
รองผูอํานวยการ

บริษัท ไพรช วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด
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นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมใหแกผูถือหุน บริษัทมีเปาหมาย
ที่จะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอกิจการของบริษัทมากที่สุด
คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจายเงินปนผลประจําปแตตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
สําหรับการจายเงินปนผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากเห็นวาบริษัทสามารถ
ดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใชในการดําเนินการไดอยางเพียงพอภายหลังการจายเงินปนผลระหวางกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
หนาที่แจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปจจัยหลายประการ ดังนี้
•

ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัท

•

แผนการดําเนินงานในอนาคตและความตองการในการใชเงินลงทุน

•

ปจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยูภายใต พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลไดหากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
อยูแมวาบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปนั้น ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดใหบริษัทสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวน
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิในแตละป หักดวยยอดขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดมีมติใหงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2554 ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทมีแผนการดําเนินงานในอนาคตและความตองการใชเงินลงทุน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอย ครั้งที่ 3/2555 ไดมีมติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2554 ทั้งนี้เนื่องจากนําเงินไปใชในการขยายพอรตสินเชื่อรถยนต
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บทวิเคราะหผลการการดําเนินงาน
ในป 2554 อุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในประเทศยังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นไดเนื่องจากสินคาเครื่องใชไฟฟามีการพัฒนา
รูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ชวยจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาเพิ่มขึ้นได
บริษัทมีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นสุทธิ 6,366 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน สงผลใหจํานวนลูกคารวมทั้งหมด ณ สิ้นป เปน 116,784
ราย ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 เพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 20 โดยในป 2554 บริษัทมีรายไดรวม 1,756.78 ลานบาท
กําไรสุทธิ 103.42 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งบริษัทฯ มีรายไดรวม 1,584.81 ลานบาท กําไรสุทธิ 71.17 ลานบาท ซึ่ง
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32.25 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากในป 2554 บริษัทมีรายไดจากการขายเชาซื้อ เพิ่มขึ้นจํานวน 45.12 ลานบาท และ
บริษัทมีการรับรูกําไรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในชวงระหวางไตรมาส 4 ป 2553 ถึงปจจุบัน
เปนผลใหพอรตลูกหนี้เชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้นทําใหบริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อมากขึ้น จํานวน 59.72 ลานบาทและบริษัทยอยมี
รายไดจากกิจการอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น จํานวน 31.57 ลานบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น
จํานวน 18.81 ลานบาท
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของป 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีจํานวนลูกคารวมทั้งสิ้น 116,784 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิจากสิ้นป 2553 คิดเปนจํานวน 6,636 ราย ซึ่ง
คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของป 2554
การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 ถึงป 2554
รายการ

2552
ลานบาท

2553
รอยละ

ลานบาท

2554
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย

364.24

27.48

408.96

25.80

454.08

25.85

รายไดดอกผลเชาซื้อ

655.99

49.48

777.88

49.08

837.61

47.68

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

84.41

6.37

187.56

11.83

219.13

12.47

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ

29.69

2.24

49.20

3.10

43.15

2.46

รายไดจากกิจการโรงแรม

28.89

2.18

36.09

2.28

54.91

3.12

รายไดคาเชา

12.90

0.97

13.56

0.86

8.62

0.49

ดอกเบี้ยรับ

16.23

1.22

12.16

0.77

8.45

0.48

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ

12.15

0.92

0.26

0.02

-

-

-

-

-

-

27.08

1.54

รายไดอื่น

121.20

9.14

99.14

6.26

103.76

5.91

รวมรายได

1,325.70

100.00

1,584.81

100.00 1,756.79

100.00

243.57

18.37

258.61

16.32

275.06

15.66

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

62.87

4.74

144.36

9.11

160.21

9.12

ตนทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอลฟ

18.48

1.39

26.89

1.70

41.47

2.36

ตนทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม

19.65

1.48

18.75

1.18

25.91

1.47

165.40

12.48

184.17

11.62

201.96

11.50

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว

คาใชจาย
ตนทุนขาย

คาใชจายในการขาย
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายการ
คาใชจายในการบริหาร

2552
ลานบาท

2553
รอยละ

ลานบาท

2554
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

561.39

42.35

582.28

36.74

587.45

33.44

คาตอบแทนผูบริหาร

39.68

2.99

36.90

2.33

39.15

2.23

หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ

41.34

3.12

41.78

2.63

59.82

3.41

-

-

11.69

0.74

-

-

33.52

2.53

4.74

0.30

(2.38)

(0.14)

(14.22)

(1.07)

3.69

0.23

5.11

0.29

7.89

0.60

11.10

0.70

-

-

1,179.57

88.98

1,324.96

83.60 1,393.76

79.34

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน

146.13
(86.64)

11.02
(6.53)

259.85
(97.08)

16.40
(6.13)

363.03
(131.06)

20.66
(7.46)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั รวม

(23.86)

(1.80)

(1.09)

(0.07)

-

-

35.63

2.69

161.68

10.20

231.97

13.20

(19.55)

(1.48)

(45.28)

(2.86)

(84.11)

(4.79)

16.08

1.21

116.40

7.34

147.86

8.41

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

7.47

0.56

71.18

4.49

103.42

5.88

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

8.61

0.65

45.22

2.85

44.44

2.53

16.08

1.21

116.40

7.34

147.86

8.41

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
รวมคาใชจาย

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไรสุทธิป

การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2552 และป 2553

ดานรายได
ในป 2553 แมวาตลาดเครื่องใชไฟฟา โดยรวมยังคงไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือ งในประเทศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ แตภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหมีการเติบโตของจํานวนผูบริโภคที่ชะลอการ
ซื้อออกไปในชวงกอนกลับมาใชจายเพิ่มมากขึ้น สําหรับรายไดรวมของป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 19.54 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดย
รายไดเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับการเติบโตอยางมากของรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อของบริษัทและ
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผลของการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
(1)

จํานวนลูกคาลดลงสุทธิในป 2553 เทากับ 110,148 ราย หรือมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 2 จากป 2552 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีลูกคาที่ปดสัญญาเพิ่มมากขึ้น สงผลใหรายไดรวมของบริษัทเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน

จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

2552
112,914

2553
110,148

+/-2%

(2)

รายไดจากการขายเชาซื้อ ในป 2553 เทากับ 408.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.28 จาก 364.24 ลานบาทในป 2552

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2553 เทากับ 777.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 15.67 จาก 655.99 ลานบาทในป 2552
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(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2553 เทากับ 187.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 122.20 จาก 84.41 ลานบาทในป
2552

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2553 เทากับ 49.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 65.71 จาก 29.69 ลานบาท ในป 2552

(6)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2553 เทากับ 36.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 24.92 จาก 28.89 ลานบาทในป 2552

(7)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายอุปกรณ และอื่น ๆ โดยรายได
จากการดําเนินงานอื่นลดลงรอยละ 23.0 จากปกอน

ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2553 จํานวน 448.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่รอยละ 6.17 จากการใหบริการเชาซื้อเพิ่มขึ้นจากปกอน

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นรอยละ 129.62 จากยอดโอนบานที่เพิ่มมากขึ้นในชวงปลายป ซึ่งในชวงป 2552 อยูชวง
พัฒนาโครงการและกอสราง

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ เพิ่มขึ้นรอยละ 45.51 จากรายไดการใชบริการสนามกอลฟเพิ่มมากขึ้น

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม ลดลงรอยละ 45.78 เนื่องจากป 2553 ไดมีการเปดใหบริการในทุกสวนของโรงแรมเนื่องจาก
การปรับปรุงเสร็จสมบูรณ ในป 2552 มีการปรับปรุงอาคารโรงแรมทําใหมีตนทุนคาซอมแซมหองพักสูงกวา ป 2553 จึงทํา
ใหตนทุนขายป 2553 ลดลงจากปกอน

กําไรขั้นตน
บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 981.43 ลานบาทในป2552 เปน 1,136.20 ลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 16 โดยเปนผลมา
จากรายไดจากการเชาซื้อ มีการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น เปนผลใหพอรตลูกหนี้ขายเชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้น ทําใหบริษัทรับรูรายได
ดอกเบี้ยเชาซื้อมากขึ้นตามลําดับ
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 766.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากการคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตั้งเปาการ
ขายและกระตุนยอดขายที่เพิ่มขึ้น

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากคาโบนัสพนักงาน

(3)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ลดลงรอยละ 96 จากการที่บริษัทตัดขายรถยนตของหนวยขายตามสาขาตางๆ เพื่อลด
ปญหาเรื่องตนทุนคาซอมรถ เนื่องจากเปนรถเกาที่ใชงานมานาน

รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2553 ลดลง 136 ลานบาท หรือรอยละ 18 จากปกอน
ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมในป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 12 เนื่องมาจากบริษัทยอยมีการกูยืมเงินในระหวางงวดจากสถาบันการเงิน
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กําไรสุทธิ
ในป 2553 กําไรสุทธิเทากับ 71.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 852.9 จากปกอน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทและบริษัทไมดา ลิสชิ่ง จํากัด
(มหาชน) มีการรับรูกําไรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ตั้งแตไตรมาส 3 ป 2553 จนถึงปจจุบัน เปนผล
ใหพอรตลูกหนี้ขายเชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้น ทําใหบริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อมากขึน้ ตามลําดับ
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2553 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 3.01
การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2553 และป 2554
ดานรายได
ในป 2554 ตลาดเครื่องใชไฟฟาในประเทศมีอัตราการเติบโต โดยไดรับแรงบวกจากความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟาทดแทนที่
เสียหายจากน้ําทวมหนัก สงผลใหตลาดเครื่องใชไฟฟามีความคึกคักเปนพิเศษ ลูกคาออกมาใชจายมากขึ้น
สําหรับรายไดรวมของป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 10.85 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท สาเหตุที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนยอดขาย โดยไดเพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี่ยน
กลยุทธการขายและนําผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายเขามาเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา
(1)

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นสุทธิในป 2554 เทากับ 116,784 ราย หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากป 2553 สาเหตุที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นจํานวน 7 สาขาและมีการกระตุนยอดขายอยางตอเนื่องจากปกอน

จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

2553
110,148

2554
116,784

+/+6%

(2)

รายไดจากการขายเชาซื้อ ในป 2554 เทากับ 454.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.04 จาก 408.96 ลานบาทในป 2553

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2554 เทากับ 837.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.68 จาก 777.88 ลานบาทในป 2553

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2554 เทากับ 219.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ16.83 จาก 187.56 ลานบาทในป
2553

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2554 เทากับ 43.15 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.29 จาก 49.20 ลานบาท ในป 2553

(6)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2554 เทากับ 54.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 52.15 จาก 36.09 ลานบาทในป 2553

(7)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายอุปกรณ และอื่น ๆ โดยรายได
จากการดําเนินงานอื่นลดลงรอยละ 18.22 จากปกอน

ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2554 จํานวน 502.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54.04 ลานบาทจากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(5)

ตนทุนขายเชาซือ้ เพิ่มขึ้นรอยละ 16.45 จากการใหบริการเชาซื้อเพิ่มขึ้นจากปกอน

(6)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นรอยละ 15.85 เนื่องจากมีการขายบานไดเพิ่มขึ้นจากปกอน

(7)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ เพิ่มขึ้นรอยละ14.58 จากรายไดการใชบริการสนามกอลฟเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป
กอนเนื่องจากบริษัทมีทีมการตลาดเขามาจัดโปรโมชั่นกอลฟใหแกลูกคาและมีรายไดจากการขายที่ดินแบงขายและรายได
จากหองพักเพิ่มมากขึ้นจากกรุปสัมมนาที่เขาพัก
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(8)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นรอยละ 38.19 เปนผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงโรงแรมใหมและมีทีมการตลาดเขามา
เพื่อบริหารยอดขายใหเพิ่มขึ้นเดิมไมมี

กําไรขั้นตน
บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 1,136.20 ลานบาทในป2553 เปน 1,254.14 ลานบาทในป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 โดยเปนผลมา
จากรายไดจากการเชาซื้อเพิ่มขึ้น จํานวน 45.12 ลานบาท รายไดจากอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 31.57 ลานบาทและ บริษัท
และบริษัทยอยมีรายไดจากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น จํานวน 18.82 ลานบาท
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 789.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตั้งเปาการขาย
และกระตุนยอดขายที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากปกอน

(2)

คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.9 จากการคาโบนัสพนักงาน

(3)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ลดลงรอยละ 29.0 จากการหยุดรับรูคาเสื่อมราคาของทรัพยสินที่ครบอายุการใชงานและ
มีการตัดขายทรัพยสินประเภทเครื่องตกแตงสํานักงาน

รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2554 เพิ่มขึ้นเปน 4.62 ลานบาท หรือรอยละ 4.7 จากปกอน สวนใหญมาจากกําไรจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมบริษัท
ยอย จํานวน 6.89 ลานบาท
ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมในป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 35 เนื่องมาจากการการกูยืมเงินอยางตอเนื่องจากสถาบันการเงินเพื่อมาใชเปนทุน
หมุนเวียนของกิจการ
กําไรสุทธิ
ในป 2554 กําไรสุทธิเทากับ 103.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 45.3 จากปกอน เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการขายเชาซื้อ เพิ่มขึ้น
จํานวน 45.12 ลานบาทและบริษัทฯมีการรับรูกําไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในชวงระหวางไตร
มาส 4 ป 2553 ถึง ปจจุบันเปนผลใหพอรตลูกหนี้เชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้นทําใหบริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อมากขึ้นจํานวน 59.72
ลานบาท บริษัทยอยมีรายไดจากกิจการอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น จํานวน 31.57 ลานบาท และบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจาก
กิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นจํานวน 18.81 ลานบาท
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2553 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 3.71
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สวนประกอบหลักของสินทรัพยและคุณภาพของสินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2554
จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม

135.86
26.00
2.51

2.26
0.43
0.04

54.76
4.00
2.87

0.83
0.06
0.04

58.38
24.18
3.11

0.83
0.35
0.04

1,187.25

19.77

1,270.43

19.39

1,391.60

19.80

18.93
-

0.32
-

36.21

0.55

21.32

0.30

30.25

0.50

14.83

0.23

15.33

0.22

1.79

0.03

1.96

0.03

0.17

0.00

8.34

0.14

7.11

0.11

6.12

0.09

66.99
635.19
16.79
79.30
2,209.20

1.12
10.57
0.28
1.32
36.78

65.41
1,007.44
13.91
65.28
2,544.21

1.00
15.37
0.21
1.00
38.82

60.00
1,316.46
45.89
56.63
2,999.19

0.85
18.73
0.65
0.81
42.67

80.77

1.35

86.27

1.32

87.76

1.25

1,536.58

25.58

1,695.53

25.87

1,718.25

24.44

14.22
21.81

0.24
0.36

28.55

0.43

25.17

0.36

39.68
20.00
609.11
911.95

0.66
0.33
10.14
15.18

20.00
609.11
1,046.34

0.31
9.29
15.97

609.11
1,127.61

8.67
16.04
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สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน
สิทธิการใชประโยชนที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

100.13
417.53
35.50
10.28
3,797.56
6,006.76

1.67
6.95
0.59
0.17
63.22
100.00

100.13
374.84
43.50
5.16
4,009.43
6,553.64

1.53
5.72
0.66
0.08
61.18
100.00

3.13
99.60
343.87
10.50
5.11
4,030.11
7,029.30

0.04
1.42
4.89
0.15
0.07
57.33
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคาซึ่งคิดเปนรอยละ 44.24 ของสินทรัพยรวม และ
คิดเปนรอยละ 45.35 – 45.26 ของสินทรัพยรวมในระหวางป 2552 - 2553 และ สินทรัพยหมุนเวียนซึ่งคิดเปนรอยละ 42.67 ของ
สินทรัพยรวม และคิดเปนรอยละ 36.78-38.82 ของสินทรัพยรวมในระหวางป 2552 - 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวม 7,029.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น 475.66 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 0.08
จากสิ้นป 2553 มีสาเหตุ ดังนี้
(1)

เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 24.18 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทไดมีการเปลี่ยนประเภทการลงทุนใหม

(2)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 81.27 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทยอยที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมมีการปรับปรุงอาคารใหม ซึ่งมีผลทําให ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น

(3)

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้น 309.02 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทยอยได
ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นจากปกอน เพื่อรอการพัฒนาโครงการตางๆ ในดานของอสังหาริมทรัพย

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยมีรายการที่สําคัญดังตอไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา
ไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ทั้งสิ้น 58.38 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 6.61 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2553 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 54.76 ลานบาท ซึ่ง
เปนผลมาจากไดรับเงินกูระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 21.70 ลาน
บาทจากปกอน แมวากระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาลงทุนมียอดติดลบลดลงจากปกอน 24.05 ลานบาทนอกจากนั้น
กระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการดําเนินงานยังมียอดติดลบลดลงจากปกอนถึง 38.95 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจากปกอน 3.62 ลานบาท
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนี้การคา – สุทธิ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

หนวย: ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2.51
3.12
(0.00)
(0.25)
2.51
2.87

2554
3.17
(0.06)
3.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 3.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ สิ้นป 2553 รอยละ 8.37 โดยเปน
ยอดลูกหนี้ของบริษัทยอย ดังนี้ ยอดลูกหนี้คาอาหารและหองพักของ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท 0.38 ลานบาทและ ยอดลูกหนี้คาอาหาร
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และหองพัก ของ บจ. ท็อปเอลลิเม็นทส จํานวน 1.83 ลานบาท ยอดลูกหนี้คาวัดสุกอสรางของบจ.ไมดาพร็อพเพอรตี้จํานวน 0.07
ลานบาท และยอดลูกหนี้คากรีนฟรีและหองพัก ของบจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํานวน 0.83 ลานบาท
ตารางแสดงลูกหนี้เชาซื้อจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
อายุหนี้
ยังไมถึงกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา

หนวย: ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552

2554

2.46
0.01
0.04
0.00

2.27
0.47
0.05
0.33

2.91
0.00
0.06
0.20

2.51
(0.00)
2.51

3.12
(0.25)
2.87

3.17
(0.06)
3.11

ระยะเวลาติดตามเรียกใหชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 45 วัน ในป 2554 ลดลงคอนขางมากจาก 59 วันในป 2553 และ 70 วันในป 2552
อยางไรก็ดี บริษัทยังคงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการลูกหนี้คงเหลือ โดยรักษาระดับของหนี้สงสัยจะสูญไมใหสูงจนเกินไป
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเหมาะสมเพียงพอเพื่อใหแนใจวายอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิแสดงใหเห็น
ถึงจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดในอนาคตอยางถูกตอง
ลูกหนี้การคาเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,109.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.86 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2553 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาเชาซื้อมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น เปนผลใหพอรตลูกหนี้เชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 2,965.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.89 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2552 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาเชาซื้อมีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิน 2,723.83 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.60 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2551 เนื่องจากพอรตลูกหนี้ของบริษัทใหญ (MIDA) ลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือของบริษัทในปจจุบันคือ เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน ตูเย็น เครื่องชักผา ดีวีดี เครื่องปรับอากาศ พัดลม
จานดาวเทียม เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 59.99 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.29 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553
เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวมในชวงปลายปบริษัทไมไดสั่งสต็อกสินคาไวเพื่อจําหนายสําหรับสาขาที่เกิดภาวะน้ําทวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 65.41 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.36 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552
เนื่องจากบริษัทมีการขายเชาซื้อสินคาไดเพิ่มมากขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 66.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.43 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2551 ที่
อยูที่ 65.40 ลานบาท เนื่องจากบริษัทสต็อกสินคาเพิ่มเพื่อรอการจําหนาย
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ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ
รายการ
อุปกรณและเครื่องเครื่องใชไฟฟา
รถจักรยานยนต
วัสดุกอสราง
อื่นๆ
รวม
หัก: คาเผื่อสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ – สุทธิ

หนวย : ลานบาท
2552
40.68
3.23
19.14
9.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
41.62
0.94
15.93
10.47

2554
38.13
1.03
17.54
6.38

72.52

68.96

63.08

(5.53)

(3.55)

(3.09)

66.99

65.41

59.99

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
บริษัทมีสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 59.99 ลานบาท หรือประมาณรอยละ0.85 ของสินทรัพยรวม ลดลง
5.42 ลานบาทจาก ณ สิ้นป 2553 ซึ่งมีจํานวน 65.41 ลานบาท ลดลง 1.58 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2552 ซึ่งมีจํานวน 66.99 ลาน
บาท
สภาพคลอง
(ก)

อัตราสวนสภาพคลองและหนี้สนิ ระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.63 เทา ลดลงจาก 2.00 เทา ณ สิ้นป 2553
เนื่องจากการลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการอื่นจํานวน 36.21 ลานบาท เปน 21.32 ลานบาท ณ สิ้นป
2554 ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการอื่น เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 2.00 เทา เพิ่มขึ้นจาก 1.62 เทา ณ สิ้นป 2552
เนื่องจากมียอดลูกหนี้คงคางจํานวน 2,723.83 ลานบาท เปน 2,965.96 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
คางรับจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น 36.21 ลานบาท และมีตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 635.19 ลานบาท เปน 1,007.44
ลานบาท ณ สิ้นป 2553 มีหนี้สินลดลงจากเจาหนี้การคา เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพยที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและสุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.62 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.55 เทา ณ สิ้นป 2551
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากจํานวน 86.96 ลานบาท เปน 135.86 ลานบาท ณ สิ้นป 2552
ขณะทีห่ นี้สินหมุนเวียนลดลง อันไดแก เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เจาหนี้อื่นคาซื้อสินคาที่ถึงกําหนดชําระใน
หนึ่งป และเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันลดลงจากปกอน
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทสําหรับป 2554 สูงขึ้นถึง 5.09 เทา ทั้งนี้ เปนผลจากการกําไรจากการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น (อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทของป 2552 และป 2553 มีอัตราสวนเทากับ 1.86
เทา และ 5.41 เทา ตามลําดับ)
(ข)

สภาพคลอง

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กระแสเงินสดของบริษัทสวนใหญจะถูกใชไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริษัทและชําระคืนเงินกู โดยมี
แหลงที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในป 2554 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 3.62 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2553 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของกระแส
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เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน (บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 81.10 ลานบาท ในป 2553 และเพิ่มขึ้น 48.90 ลานบาท ในป
2552 ตามลําดับ )
(1)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน
•

ในป 2554 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ -142.95 ลานบาท ลดลงรอยละ 21 จากป 2553

•

ในป 2553 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ -181.90 ลานบาท ลดลงรอยละ 248.54 จาก
ป 2552

•

(2)

ในป 2552 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ -52.19 ลานบาท ลดลง รอยละ 107.80 จากป
2551

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2554 ป 2553 และ ป 2552 มีจํานวน –144.61 ลานบาท -168.66 ลานบาท และ
-11.20 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญใชสําหรับการลงทุนในบริษัทยอย ซื้อที่ดินรอการพัฒนา ซื้อที่ดิน อาคารอุปกรณ
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นและซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

(3)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2554 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 291.18 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 11.37 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 271.57 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 84.77 ลานบาท

•

จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 3.64 ลานบาท

•

ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาว 277.88 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะยาว 181.23 ลานบาท

ในป 2553 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 269 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 14.91 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 96.20 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ 69.28 ลานบาท

•

จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 1.39 ลานบาท

•

ไดรับเงินจากการกูย ืมระยะยาว จํานวน 688.50 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะยาว 598.04 ลานบาท

ในป 2552 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 112.29 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 137.09 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ 95.18 ลานบาท
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•

จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 0.38 ลานบาท

•

ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาว จํานวน 1,356.07 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะยาว 1,201.49 ลานบาท

แหลงที่มาของเงินทุน
(ก)

โครงสรางเงินทุน

ตามงบดุลรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทอยูในระดับ 0.17 เทา เพิ่มขึ้น
จาก 0.13 เทา ณ สิ้นป 2553 และ 0.12 เทา ณ สิ้นป 2552
(ข)

หนี้สิน

ตารางสรุปภาระหนี้สิน

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552
จํานวน
สินทรัพยรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คากอสราง
เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลคางจาย
เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพยที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
รายไดคาเชารับลวงหนา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้คาหุน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนรวม
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อสินทรัพย -สุทธิจากสวนที่ถึง

6,006.76

2554

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
100.00 6,553.64

100.00

7,029.30

100.00

143.34

2.39

158.25

2.41

169.62

2.41

81.74
8.89
65.91
95.18

1.36
0.15
1.10
1.58

745.74
0.38
8.61
36.33
3.09
10.40

12.42
0.01
0.14
0.60
0.05
0.17

63.57
113.47
139.92
164.90
97.18
318.63
3.20
24.99
15.53
0.39
9.68

0.97
1.73
2.14
2.52
1.48
4.86
0.05
0.38
0.24
0.01
0.15

61.64
76.23
159.10
79.52
371.16
639.56
3.06
50.56
8.81
1.05
13.72

0.88
1.08
2.26
1.13
5.28
9.10
0.04
0.72
0.13
0.01
0.20

52.00
108.71
1,360.32

0.86
52.00
1.81 108.90
22.64 1,270.61

0.79
1.66
19.39

52.00
157.21
1,843.24

0.74
2.24
26.22

743.21

12.37 1,260.78

19.24

1,036.52

14.75

0.47

0.01

8.55

0.13

5.49

0.08

20.00

0.33

5.00

0.07

10.00

0.14
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552
จํานวน
กําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ําประกัน
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

72.61
3.28
839.57
2,199.89

2554

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
1.21

72.54

1.11

0.06
3.28
13.98 1,350.15
36.62 2,620.76

0.05
20.60
39.99

73.06
29.06
1.28
1,155.41
2,998.65

1.04
0.41
0.02
16.44
42.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,999 ลานบาท เพิ่มขึ้น 378 ลานบาทจากสิ้นป 2553 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น2,621
ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 62 ลานบาท, เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 76 ลานบาทและเจาหนี้ระยะยาว
คาซื้อทรัพยสิน 10 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 157 ลานบาท เงินกูยืม และ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะยาวทั้งสิ้น 2,135 ลาน
บาท ซึ่งแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น ทั้งสิ้น 451 ลานบาท เงินกูระยะยาว ทั้งสิ้น 1,676 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะ
ยาว ทั้งสิ้น 8 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,621 ลานบาท เพิ่มขึ้น 421 ลานบาทจากสิ้นป 2552 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 2,200
ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 64 ลานบาท เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 113 ลานบาทและเจาหนี้ระยะยาว
คาซื้อทรัพยสิน 5 ลานบาท เงินกูยืมและหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะยาวทั้งสิ้น 1,853 ลานบาท ซึ่งแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น
ทั้งสิ้น 262 ลานบาท เงินกูระยะยาว ทั้งสิ้น 1,579 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะยาว ทั้งสิ้น 12 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,200 ลานบาท ลดลง 827 ลานบาทจาก ณ สิ้นป 2551 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น
3,027 ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 82 ลานบาท เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 9 ลานบาทและเจาหนี้ระยะ
ยาวคาซื้อทรัพยสิน 20 ลานบาท เงินกูยืมและหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะยาวทั้งสิ้น 1,585 ลานบาท ซึ่งแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น
ทั้งสิ้น 95 ลานบาท เงินกูระยะยาวทั้งสิ้น 1,489 และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะยาว ทั้งสิ้น 1 ลานบาท
เจาหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนเจาหนี้คาสินคา ซึ่งในป 2554 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 45 วัน ลดลงจากระยะเวลา
ชําระหนี้เฉลี่ย 59 วัน ในป 2553 และ 70 วันในป 2552
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี้สิน จึงใหมีการบริหารตนทุนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสรางหนี้ของบริษัท
ภาระผูกพัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของภาระผูกพันที่มีตอทรัพยสินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2554
(ค)

สวนของผูถือหุน

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลาน
บาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 989 ลานบาท เพิ่มขึ้น 81 ลานบาทจาก
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2553 ทั้งสิ้น 908 ลานบาท
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลาน
บาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 908 ลานบาท เพิ่มขึ้น 69 ลานบาทจาก
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2552 ทั้งสิ้น 839 ลานบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 839 ลานบาท เพิ่มขึ้น 76 ลานบาทจากกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2551 ทั้งสิ้น 763 ลานบาท
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยชําระคาตอบแทนในการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่
จํากัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 3,515,000 บาท
ปจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
กําลังซื้อของผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย อันเปนผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก ตลอดจนปจจัยลบในประเทศ
เชน ภาคการผลิตชะลอตัว ปญหาการวางงานซึ่งสงผลกระทบตอรายไดและกําลังซื้อของผูบริโภค ปญหาน้ําทวมในหลายพื้นที่ของ
ประเทศ และสถานการณความรุนแรงทางการเมือ งในประเทศ สงผลลบตอรายไดจากอุตสาหกรรมการทอ งเที่ยวจากจํานวน
นักทองเที่ยวที่ลดลง จากเหตุผลดังกลาว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความเสี่ยงที่จะเขาสูภาวะถดถอย และมี
ผลกระทบโดยตรงกับระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภค รวมถึงพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค
สําหรับอุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา อาจไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวจากกําลังซื้อของผูบริโภคที่นอยลง แต
อยางไรก็ตามเครื่องใชไฟฟาในปจจุบันถือ เปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน จึงอาจไดรับผลกระทบนอ ยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งรัฐบาลก็ไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหผูบริโภคใชจายกันมากขึ้น ในขณะที่บริษัทเองก็ไดพัฒนา
รูปแบบการขายและการใหบริการตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการยกเลิกการขายและกระตุนกําลังซื้อของผูบริโภคใหเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดยอมสงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย
ของบริษัท ทั้งนี้ การบริหารเงินของบริษัทเปนปจจัยที่ทําใหบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว
การขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอยของบริษัท
บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอยของบริษัทเพื่อรองรับโอกาสและเตรียมความพรอมในการทําธุรกิจใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเปนปจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการรักษาสวนแบงการตลาดผูใหบริการเชาซื้อในประเทศไทยแลว บริษัทมีเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทดังตอไปนี้
(1)

เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนของบริษัทโดยวิธีการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร

(2)

รักษาและเสริมสรางความแข็งแกรงดานการบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การจัดกลยุทธตามกลุมลูกคา

(3)

นําเสนอนวัตกรรมใหมดานการบริการอยางตอเนื่องดวยความหลากหลายและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการและ
วิถีชีวิตของผูบริโภคแตละกลุม

(4)

เสริมสรางคุณภาพของการใหบริการแกลูกคาและบริการหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดวยหลักพึงปฏิบัติและจรรยาบรรณที่ดี
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เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจเหลานี้ บริษัทไดปรับใชกลยุทธตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน และจะทําการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบริษัทสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการ
แขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปจจัยภายนอกดานอื่น ๆ ได
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนผูบริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษา
ของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี้
1. นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
2. นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
3. นายพิสูจน สุขแสงทิพย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยาง
นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2554 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งและไดรายงานผลการ
ประชุมตอคณะกรรมบริษัทฯ ทุกครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง มีผูบริหารระดับสูง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หัวหนา
หนวยงานบริหารความเสี่ยง และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ กรรมการแตละทานไดเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
4
4
4

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายโดยสรุปดังนี้
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2554 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินดังกลาวไดจัดขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
• สอบทานความเพียงพอและการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยประชุ ม ร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารและหน ว ยงานตรวจสอบภายในเพื่ อ ให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของบริษัทฯ
• พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปซึ่งไดจัดทําขึ้นตามแนวความเสี่ยง และผลการตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุปไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
• สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผูมีสวนไดเสียหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
• รับทราบความเสี่ยงและติดตามความกาวหนาของการบริหารความเสี่ยงตามที่หนวยงานบริหารความเสี่ยงนําเสนอ
• สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลเปนที่นาพอใจ
• พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป
2555 ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
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จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ
มีการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผ ล เพียงพอ และไมมีขอ บกพรอ งที่เปนสาระสําคัญ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ย วขอ งกับธุ ร กิจของบริษัทฯ และการทํารายการที่เ กี่ยวโยงกั นมีความสมเหตุส มผลและเป น
ประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินผลของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติ ประสบการณ ผล
การดําเนินงาน และความเปนอิสระในการดําเนินงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา และมีความเห็นวาผูสอบบัญชีของบริษัท บี
พีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด มีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้ บริษัท พีพีอาร แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด
เปนสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหผูสอบบัญชีของบริษัท บีพี
อาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผูถือหุนตอไป

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9 ตุลาคม 2554
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ผูบ ริห ารของกิจ การเปน ผูรับ ผิด ชอบตอ ความถูก ตอ งและครบถว นของขอ มูล ในงบการเงิน เหลา นี้ สว น
ขาพเจาเปนผูรั บผิ ดชอบในการแสดงความเห็ นตอ งบการเงิน ดัง กล า วจากผลการตรวจสอบของข า พเจ า
ยกเวนที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อ
วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 และ 31 บริษัทยังไมสามารถประเมินผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะ
ยาวอื่นในบริษัทสมุย เพนนินซูลา จํากัด บริษัท ฮอทสปริง จํากัดและบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ซึ่งมีราคาทุนจํานวน 650 ลาน
บาท ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และจํานวน 609 ลานบาทตามที่
ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เนื่องจากขอพิพาทระหวางบริษัทและผูถือหุนของบริษัท
ดังกลาวยังไมยุติ ทําใหขาพเจาไมสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองของมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวไดตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบของรายการปรับปรุงที่อาจจําเปนตองบการเงินสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 หากขาพเจาสามารถตรวจสอบความถูกตองของมูลคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามที่
กลาวในวรรคกอน งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและ
กระแสเงินสดรวม สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ขาพเจาใหสังเกตตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 4 และ 26 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัท
ยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อ
จัดทําและนําเสนองบการเงินดังขางตน
(นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4165
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
29 กุมภาพันธ 2555
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สิ น ท รั พ ย

หมายเหตุ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป-สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินลงทุนในบริษ ัทยอย
เงินลงทุนในบริษ ัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน
สิทธิการใชประโยชนที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

บาท

งบการเงินรวม
2554

2553

งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
2554
2553

6
7
8
9

58,383,012
24,181,138
3,104,889
1,391,599,489

54,762,033
4,004,000
2,873,632
1,270,425,492

13,973,129
24,181,138
376,337
341,120,616

10,631,618
4,004,000
241,232
313,757,697

5
15
15
5
10
11
12
13

21,323,077
15,332,461
173,151
6,119,113
59,995,173
1,316,459,757
45,890,249
56,626,777
2,999,188,286

36,209,772
14,830,955
1,962,974
7,109,675
65,409,040
1,007,438,809
13,907,261
65,275,912
2,544,209,555

170,522,604
21,323,077
1,584,038
6,119,113
39,432,504
49,465,718
14,371,077
682,469,351

114,215,308
20,065,199
7,900,610
7,109,675
43,501,368
1,334,415
31,171,795
553,932,917

14
9

87,765,293
1,718,250,353

86,274,231
1,695,524,626

4,357,095
133,472,123

3,940,910
117,933,551

5
15
16
17
18
19

25,167,681
609,108,884
1,127,611,059
3,130,584
99,600,957
343,865,353
10,500,000
5,109,590
4,030,109,754

28,553,011
19,998,746
609,108,884
1,046,339,054
100,133,629
374,840,687
43,500,000
5,159,788
4,009,432,656

155,250,000
1,725,163,325
650,000,000
373,325,164
3,130,584
187,862,194
2,994,098
3,235,554,583

220,656,862
1,615,806,157
19,998,746
650,000,000
359,451,668
230,667,528
3,170,742
3,221,626,164

7,029,298,040

6,553,642,211

3,918,023,934

3,775,559,081

20
21
22
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บาท

2554

2553

งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
2554
2553

169,620,419
61,638,722
76,226,820
159,104,085
79,518,673
371,165,433
639,556,875
3,058,992

158,254,705
63,564,303
113,474,860
139,921,496
164,899,745
97,180,449
318,633,574
3,202,747

112,404,437
23,542,690
4,900,859
61,327,077
185,784,370
2,965,453

112,485,909
28,374,359
128,417,563
49,499,397
2,846,057

50,560,089
8,811,909
1,052,611
13,716,997

24,986,258
5,524,481
385,944
9,682,323

19,199,057
3,367,167
6,419,436

628,712
8,078,239

52,000,000
157,206,894
1,843,238,519

52,000,000
108,903,277
1,260,614,162

3,186,300
52,000,000
65,799,792
540,896,638

159,370
52,000,000
52,196,330
434,685,936

หนี้สินไมหมุนเวียน
24
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อสินทรัพย -สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ําประกัน
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
26
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

1,036,515,279
5,492,056
10,000,000
73,059,954
29,064,232
1,280,000
1,155,411,521

1,260,779,149
8,551,048
15,000,000
72,535,154
3,280,000
1,360,145,351

5,492,056
17,308,602
22,800,658

8,457,509
8,457,509

รวมหนี้สิน

2,998,650,040

2,620,759,513

563,697,296

443,143,445

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีแ ละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้คากอสราง
เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพยที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
รายไดคาเชารับลวงหนา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้คาหุน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

23

5
24

5
5
25

งบการเงินรวม
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 1,034,757,926 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว - 1,034,757,926 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษ ัทใหญ
สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

27
27

บาท

งบการเงินรวม
2554

2553

งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
2554
2553

1,034,757,926

1,034,757,926

1,034,757,926

1,034,757,926

1,034,757,926
1,377,567,356

1,034,757,926
1,377,567,356

1,034,757,926
1,377,567,356

1,034,757,926
1,377,567,356

92,264,269
988,784,280
(17,122,265)
3,476,251,566
554,396,434
4,030,648,000

90,364,269
908,189,406
3,410,878,957
522,003,741
3,932,882,698

92,264,269
849,737,087
3,354,326,638
3,354,326,638

90,364,269
829,726,085
3,332,415,636
3,332,415,636

7,029,298,040

6,553,642,211

3,918,023,934

3,775,559,081
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดดอกผลเชาซื้อ
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
รายไดจากกิจการโรงแรม
รายไดคาเชา
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
รายไดอื่น
รวมรายได

หมายเหตุ
5

2554

งบการเงินรวม

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553

454,079,124
837,606,781
219,133,692
43,152,668
54,906,722
8,618,451
8,450,493
27,075,621
103,764,858
1,756,788,410

408,958,238
777,876,916
187,563,286
49,202,369
36,091,175
13,565,916
12,156,828
99,398,476
1,584,813,204

454,079,124
411,610,049
909,000
26,144,588
1,285,118
24,142,004
2,400,000
31,762,202
952,332,085

408,958,238
375,903,488
9,079,000
8,766,173
1,349,916
17,242,822
36,573,264
857,872,901

275,059,586
160,208,981
41,465,814
25,907,984
201,962,714
587,446,910
39,149,944
59,820,828
(2,375,872)
5,115,046
1,393,761,935

258,611,683
144,356,564
37,040,189
18,747,454
184,174,382
572,124,885
36,902,135
41,775,710
11,688,229
4,745,216
3,692,000
11,100,000
1,324,958,447

275,059,586
667,206
12,550,914
114,404,025
395,833,852
16,941,185
40,067,968
5,115,046
860,639,782

258,611,683
6,688,252
6,753,806
99,160,714
381,726,163
17,104,022
21,857,161
3,503,196
3,692,000
11,100,000
810,196,997

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

363,026,475

259,854,757

91,692,303

47,675,904

ตนทุนทางการเงิน

(131,061,140)

(97,078,245)

(28,357,697)

(14,121,019)

คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
ตนทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอลฟ
ตนทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
รวมคาใชจาย

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

5,29

-

(1,094,242)

-

-

กําไรกอนภาษีเงินได

231,965,335

161,682,270

63,334,606

33,554,885

ภาษีเงินได

(84,105,090)

(45,284,712)

(26,105,906)

(4,006,917)

กําไรสําหรับป

147,860,245

116,397,558

37,228,700

29,547,968

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
สวนเกินทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจการควบคุมไมเปลี่ยนแปลง

(17,122,265)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

130,737,980

116,397,558

37,228,700

29,547,968
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนสําหรับกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553

2553

103,423,641
44,436,604
147,860,245

71,176,454
45,221,104
116,397,558

37,228,700
37,228,700

29,547,968
29,547,968

86,301,376
44,436,604
130,737,980

71,176,454
45,221,104
116,397,558

37,228,700
37,228,700

29,547,968
29,547,968

0.100

0.069

0.036

0.029

1,034,757,926

1,034,757,926

1,034,757,926

1,034,757,926
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รายงานประจําป 2553 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บาท
งบการเงินรวม
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี เงินได
ปรับปรุงดวย
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
โอนกลับคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
กําไรจากการขายและตัดจําหน ายสินทรัพยถาวร
กําไรจากการขายสินทรัพยที่ไมไดใชดําเนิ นงาน
กําไรจากการขายสิทธิการใชประโยชน ในที่ ดิน
กําไรจากการแลกเปลี่ยนหุ น
ขาดทุ น (กําไร) จากการจําหน ายเงินลงทุ นชั่วคราว
ขาดทุ นจากเงินลงทุ นชั่วคราวที่ ยังไมเกิดขึ้น
โอนกลับขาดทุ นจากการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย
ขาดทุ น (กําไร) จากการจําหน ายสินทรัพยรอการขาย
ขาดทุ นจากการจําหน ายเงินลงทุ นในบริษั ทรวม
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุ นในบริษัทรวม
ดอกเบี้ยจาย
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน พนั กงาน
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สินทรัพยดําเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การคา
ลูกหนี้ การคา - กิจการที่ เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่ เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ และเงินจายลวงหน าพนั กงาน
สินคาคงเหลือ
ตนทุ นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ การคา
เจาหนี้ คากอสราง
รายไดคาเชารับลวงหน า
เจาหนี้ ระยะยาวคาซื้อสินทรัพย

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553

231,965,335

161,682,270

63,334,606

33,554,885

67,891,314
59,820,828
(574,115)
(690,596)
449,632
(339,928)
(1,651,131)
(27,075,621)
5,115,046
(2,949,604)
(2,375,872)
131,061,140
(4,116,931)
(8,450,493)
3,895,266

65,428,523
41,775,710
(2,813,313)
(260,411)
11,100,000
3,692,000
4,745,216
11,688,229
1,094,242
97,078,245
(12,156,828)
-

30,909,589
40,067,967
(574,115)
(1,422,589)
449,632
(1,651,131)
(2,400,000)
5,115,046
28,357,697
(4,116,931)
(24,142,004)
1,362,877

32,700,028
21,857,161
(2,092,889)
(260,411)
11,100,000
3,692,000
3,503,196
14,121,019
(17,242,822)
-

451,974,270

383,053,883

135,290,644

100,932,167

(37,879)
1,789,823
(299,216,941)
(5,861,210)
47,910,165
(239,397,882)
83,586,433
(8,350,742)
50,199

474,455
(112,994)
168,957
(417,492,321)
(4,673,186)
49,473,075
(310,785,299)
89,761,795
20,435,985
(5,120,667)

(135,105)
(20,800)
6,337,372
(110,656,352)
(4,979,003)
46,565,162
74,031
8,058,288
176,644

55,204
15,200
946,270
(47,388,772)
(4,673,264)
46,845,212
6,846,252
1,470,748
4,922,404

(1,925,581)
(37,248,040)
666,667
(1,712,572)

(18,177,494)
104,582,612
(2,700,000)
-

(4,831,669)
4,900,859
-

6,301,388
-
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บาท
งบการเงินรวม

เจาหนี้ กิจการที่ เกี่ยวของกัน
โบนั สคางจาย
เจาหนี้ คาหุ น
เงินรับลวงหน าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หนี้ สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ําประกัน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษี เงินได
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให กูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
เงินให กูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินให กูยืมระยะยาวแกกิจการที่ เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเพื่อการลงทุ นในบริษั ทยอย
ซื้อที่ ดินรอการพัฒนา
ซื้อที่ ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมไดใชดําเนิ นงาน
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใชประโยชน ในที่ ดิน
เงินจายลวงหน าคาหุ น
เงินให กูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
รับชําระเงินรับลวงหน าคากอสราง
เงินสดรับจากการลงทุ นในสวนของสวนไดเสียที่ ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดจายคาซื้อสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน
ซื้อเงินลงทุ นในหลักทรัพยเพื่อคา
ขายเงินลงทุ นในหลักทรัพยเพื่อคา
ขายเงินลงทุ นในบริษัทรวม
เงินสดจายเจาหนี้ คาซื้อทรัพยสิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุ นของผูถือหุ นสวนน อยในบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

2554
4,034,674
6,493,614
19,182,589
524,800
33,591,441
(2,000,000)
54,053,828
(138,474,179)
(58,531,259)
(142,951,610)

2553
(720,850)
25,517,520
74,015,190
(15,456,378)
(27,755,717)
(110,750,079)
(28,906,369)
(167,412,165)

6,837,801
474,624
(1,491,062)
15,404,800
(36,914,288)
(17,230,000)
(160,162,388)
2,435,713
10,500,000
872,600
(38,300,000)
34,885,868
11,000,050
(30,557,688)
57,633,309
(144,610,661)

8,540,415
(5,578,496)
(17,500,000)
3,037,110
(193,959,251)
2,251,378
(16,200,000)
28,850,452
(500,000)
7,200,000
26,896,804
(35,804,350)
9,619,045
(183,146,893)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
1,368,127
(6,138,547)
4,015,229
21,143,270
(5,782,800)
13,024,941
(928,729)
99,188,368
124,566,003
(25,946,055)
(13,623,709)
(7,535,561)
(6,485,277)
65,706,752
104,457,017
63,264,457
474,624
(416,185)
149
(58,380,765)
(115,600,000)
142,700,000
(109,357,168)
(5,400,000)
(59,459,596)
2,018,885
10,500,000
2,400,000
(127,255,599)

25,297,480
978,769
(85,313,451)
(322,500,000)
326,450,000
(41,564,593)
(75,957,312)
1,799,696
(256,324)
14,215,930
8,534,218
7,200,000
26,896,804
(114,218,783)
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รายงานประจําป 2554 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บาท
งบการเงินรวม
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จายชําระเจาหนี้ เชาซื้อ
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
จายชําระคืนเงินกูระยะยาว
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553

11,365,714
271,570,442
(84,775,294)
(3,637,044)
277,884,600
(181,225,168)
291,183,250

14,914,036
96,200,000
69,278,886
(1,393,544)
688,499,900
(598,037,522)
269,461,756

(81,472)
134,910,000
(66,680,170)
(3,258,000)
64,890,358

(854,760)
49,000,000
64,790,000
(1,014,500)
(100,000,000)
11,920,740

3,620,979

(81,097,302)

3,341,511

2,158,974

เงินสดและรายการเที ยบเท าเงินสด ณ วันตนงวด

54,762,033

135,859,335

10,631,618

8,472,644

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

58,383,012

54,762,033

13,973,129

10,631,618

117,276,127

136,734,172

42,032,184

45,829,281

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ มิใชเงินสด
1. รับโอนสินทรัพยรอการขายและสินคาคงเหลือจากลูกหนี้ ตามสัญญาเชาซื้อ
2. รับโอนสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาเชาซื้อคืน
จากลูกหนี้ เงินให กูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
3. ยานพาหนะและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ จากการ
ซื้ออุปกรณและเจาหนี้ เชาซื้อ
4. เงินลงทุ นในบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากการโอนที่ ดิน
5. รับโอนที่ ดินและอาคารที่ ไมไดใชดําเนิ นงานจากที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ
6. รับหุ นปนผล
7. รับเงินลงทุ นในหลักทรัพยเพื่อคาจากการแลกเปลี่ยนหุ นกับเงินลงทุ นใน
บริษัทอื่น
8. รับโอนตนทุ นการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจากที่ ดินรอการพัฒนา
9. รับโอนลูกหนี้ เชาซื้อจากลูกหนี้ เงินให กูยืมแกกิจการอื่น
10. รับโอนสินทรัพยรอการขายอสังหาริมทรัพยจากลูกหนี้ เงินให กูยืมแกกิจการอื่น
11. รับโอนทรัพยสินรอการขายอสังหาริมทรัพยจากทรัพยสินรอการขาย
ภายใตสัญญาซื้อคืน

14,080,215
3,642,307

7,500,000
12,200,000
-

25,292,184
48,205,334
6,600,000
2,000,000

-

33,000,000

-

14,080,215
3,642,307
25,292,184
48,205,334
-

12,200,000
50,177,200
-
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555
1.

ขอมูลทั่วไป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูที่ เลขที่ 267
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 78 สาขา (31
ธันวาคม 2553: 71 สาขา)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2546
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักคือการขายและใหบริการเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือและรถจักรยานยนต โรงแรม สนามกอลฟ
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัทไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ใหบริการเชาซื้อรถยนต

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด

ธุรกิจโรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
และรับเหมากอสราง
ธุรกิจสนามกอลฟและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ
และการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ
และการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ
และการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ

ทุนชําระแลว (พันบาท)
2554
2553
400,00
400,000
0
500,00
0
478,750
150,00
0
142,550
175,00
0
175,000
159,25
159,250
0

สัดสวนการถือหุน
ทั้งทางตรงและทางออม
ของบริษัท (รอยละ)
2554
2553
60.00
60.00

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

30,000

30,000

85.00

85.00

35,000

35,000

85.00

85.00

15,000

15,000

55.00

55.00
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ชื่อบริษัท

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

ประเภทธุรกิจ
และการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและ
ธุรกิจโรงแรม
บริการใหเชาสินเชื่อ
ธุรกิจโรงแรม
การใหเชา การขาย การซื้อ
และการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ทุนชําระแลว (พันบาท)
2554
2553

สัดสวนการถือหุน
ทั้งทางตรงและทางออม
ของบริษัท (รอยละ)
2554
2553

45,000

45,000

55.00

55.00

199,000
53,678
45,000

199,000
53,678
45,000

70.00
60.00
85.00

52.50
60.00
85.00

27,000
55,000

27,000
-

85.00
80.00

85.00
-

บริษัทยอยดําเนินกิจการในประเทศไทย ยกเวนบริษัท ไมดา(ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด ดําเนินกิจการในประเทศลาว
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด จากผูถือหุน 2 ราย จํานวน
348,248 หุน ราคาหุนละ 106 บาท รวมเปนเงิน 36.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.5 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.5 เปนรอยละ 70 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดจายชําระแลวจํานวน 26.2 ลานบาท คงเหลือจํานวน
10.7 ลานบาท ซึ่งบริษัทจะทยอยจายชําระทุกเดือนรวม 4 งวด งวดละ 2.7 ลานบาท
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 บริษัทไดลงทุนในบริษัทไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทตั้งใหมโดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน
4,399,997 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 44 ลานบาท (ถือ หุนรอยละ 80 ) ซึ่งบริษัทดังกลาวประกอบกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้น
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย
สภาวิชาชีพบัญชี และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายบัญชี
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอ
การกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจาก
ประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริง
จากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรือ
งวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต
3.

มาตรฐานการบัญชีใหม

สภาวิชาชีพบัญชีไดออก 1) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 2) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 50-55/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 3) ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16-19/2554 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ การตีความตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีผลบังคับใชดังตอไปนี้
ก)

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานไว
ปรับปรุงภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
กําไรสําหรับปลดลง
กําไรตอหุนลดลง (บาท)
ข)

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

908,190
(20,929)
887,261

829,726
(15,318)
814,408

4,883

1,991

(4,883)
(0.0047)

(1,991)
(0.0019)

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได
การบัญ ชี สํา หรับ เงิน อุ ดหนุ นจากรั ฐ บาลและการเป ด เผยขอ มู ล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
4.
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เกณฑในการทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
รายการบัญชีที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอย ไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแลว
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัท
ยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
คาความนิยม
บริษัท รับรูคาความนิยมจากการรวมธุรกิจเปนสินทรัพย โดยวัดคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งคือสวนตางของตนทุนการรวมธุรกิจที่สูงกวา
สวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได และบริษัทวัดคาความนิยมดวยราคาทุน
หักคาเผื่อการดอยคา
คาความนิยมของบริษัท เปนคาความนิยมที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัท ไดหยุดการตัดจําหนายคาความนิยมตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2551 เปนตนไป และไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปโดยลางบัญชีคาความนิยมตัดจายสะสมและลดมูลคาของคาความนิยม ณ
วันตนงวด
เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรั พยแ ละหนี้สิน ที่เป นตัว เงิน และเปนเงินตราต างประเทศ ณ วัน ที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น แปลงค าเป นเงิ นบาทโดยใช อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงิน
บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากระหวางทาง เช็คระหวางทาง เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
ประจําและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา ยกเวนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดวาจะ
เรียกเก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซือ้ แสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักดวยดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชีและคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี้
บริษัทใหญและบริษัทยอยในประเทศลาว
ระยะเวลา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระเกินกําหนด
1-2 เดือน
3-6 เดือน
7-12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1
2
25
50
100

บริษัทยอยในประเทศไทย
ระยะเวลา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระเกินกําหนด
1-3 เดือน

4 เดือน
5-6 เดือน
7-9 เดือน
มากกวา 9 เดือนขึน้ ไป

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1
2

20
25
75
100
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และไดแสดงไวในราคาทุน (ซึ่งลูกหนี้เชาซื้อสวนใหญ
ประกอบดวยคางวดที่คางชําระสุทธิ) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
บริษัทยอยตั้งประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขาย ณ วันสิ้นป ดวยอัตรารอยละ 5 ของราคาทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน หักขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงในมูลคา
ยุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน
ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี
หลักทรัพยที่เกี่ยวของจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

ในกรณีที่กิจการจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ต น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ สดงมู ล ค า ตามราคาทุ น หรื อ มู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ แล ว แต อ ย า งใดจะต่ํ า กว า ต น ทุ น ดั ง กล า ว
ประกอบดวยตนทุนที่ดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค คากอสรางและดอกเบี้ยที่เกี่ยวของ
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาไดแก อสังหาริมทรัพยที่มีไวเพื่อโครงการในอนาคต ซึ่งรวมตนทุนที่ดินและคาใชจายที่เกี่ยวของ และไดแสดงไวตาม
ราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ :อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

20 - 25
5 - 10
5 - 10
5

ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืม ถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น ยกเวน ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง
หรือการผลิตสินทรัพย จะรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น และจะหยุดบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยเมื่อการดําเนินการ
สวนใหญที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชหรือขายตามประสงค และการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของ
สินทรัพยจะหยุดพัก ในระหวางที่การดําเนินการพัฒนาสินทรัพยหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง
บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การดอยคาของสินทรัพย
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงชี้เรื่องการ
ดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูล
คาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยอื่น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูง
กวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยจะประมาณจากกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใช
อัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่นใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
บริษัทและบริษัทยอยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระ
ภาระหนี้ สินดังกลาว โดยภาระหนี้สินดั งกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอ ยางนาเชื่อ ถือ ถาผลกระทบดังกล าวเปน นัยสําคั ญ
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อให
สะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน
ผลประโยชนของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ภายใตนโยบายการบัญชีใหม ภาระผูกพันของบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงานภายใตโครงการผลประโยชนที่
กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอื่น ไดบันทึกในงบการเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทและบริษัทยอยรับรูภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ
บริษัทและบริษัทยอยเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกลาวเปนรายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติ
ในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ดังที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคาและใหบริการ
รายไดจากการขายสินคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ
มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ
รายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อ
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อเปนดอกผลที่ยังไมถือเปนรายไดและรับรูรายไดตามจํานวนงวดการผอน
ชําระโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับสัญญาเชาซื้อใหมที่ทําขึ้นเริ่มตั้งแตป 2551 และวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขสําหรับสําหรับสัญญา
เชาซื้อที่ทําขึ้นกอนป 2551 การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใชตามเกณฑคงคาง (บันทึกในวันที่ครบกําหนดชําระคางวดโดย
ไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทและบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดเมื่อลูกหนี้คางชําระคางวดติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไปนับแตวัน
ครบกําหนดชําระตามสัญญา ยกเวนเมื่อมีขอบงชี้วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระไดใหหยุดการรับรูรายไดทันที
รายไดจากกิจการโรงแรม
รายไดจากกิจการโรงแรมสวนใหญประกอบดวยรายไดคาหองพัก คาขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการที่เกี่ยวของอื่นซึ่งจะบันทึกเปน
รายไดตามราคาในใบกํากับภาษี โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับคาสินคาที่ไดขายและคาบริการที่ไดใหบริการแลวหลังจากหักสวนลด
รายไดคาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา
รายไดคาธรรมเนียมสมาชิกแรกเขา (ซึ่งผูเปนสมาชิกจะไดสิทธิในการใชบริการที่พักตามจํานวนวันที่ระบุในสัญญาในราคาที่ต่ํากวาผูที่ไม
เปนสมาชิก) จะรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของเวลาตลอดอายุสัญญา
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
รายไดคาใชบริการสนามกอลฟรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง
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คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาซื้อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยรับรูเมื่อไดโอนความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญแกลูกคาแลว
รายไดคาเชา
บริษัทรับรูรายไดคาเชาตามระยะเวลา
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทและบริษัท
ยอยมีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลที่จะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการ
ประกาศสิทธิการรับเงินปนผล
คาใชจาย
รายจายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการ
บันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่
จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
สัญญาเชาการเงิน
บริษัทบันทึกสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา ณ
วันเริ่มตนของสัญญาเชา คาเชาที่จายชําระจะปนสวนเปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนที่ไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะ
ปนสวนไปสูงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา เพื่อใหดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูใ นแตละงวดมีอัตราคงที่
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทยอยรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง
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ภาษีเงินได
ภาษีเงินได ไดแกภาษีทคี่ าดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่คางชําระในปกอนๆ

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป
(จํานวน 1,034,757,926 หุน)
5.

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุน และคาใชจาย สวนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญ ชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางออม หรือมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท
ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัทไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ใหบริการเชาซื้อรถยนต
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และรับเหมากอสราง
ธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ
และการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ
และการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ และการดําเนินงาน
ดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ และการดําเนินงาน
ดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อ และการดําเนินงาน
ดานอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโรงแรมและการดําเนินงาน

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ชื่อบริษัท
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)
บริษัทไมดา – เมดดาลิสท
เอ็นเธอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ เวเคชั่น คลับ จํากัด
บริษัท บางเขน ดีเวลลอปเมนท จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ดานอสังหาริมทรัพย
บริการใหเชาสินเชื่อ
ธุรกิจโรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ใหเชาซื้อและลงทุน
ผลิตและจําหนายเครื่องเลนเกมส

ใหเชาซื้อและธุรกิจลงทุน
การใหบริการหองพัก
การใหเชา การขาย การซื้อ
และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน

นโยบายการคิดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ดอกเบีย้ รับ
คาบริการรับ

อัตรารอยละ 5.1-15.0 (2553 : อัตรารอยละ 4.85-15.0 ตอป)
ราคาตามสัญญา

คาเชา

ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยจาย

อัตรารอยละ MLR-1.0 ตอป และรอยละ 12.0 ตอป

ขายที่ดินรอการพัฒนา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ราคาทุน

รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้

รอยละ 6 ของยอดหนี้ที่เรียกเก็บได

รายไดดอกผลเชาซื้อ

อัตรารอยละ 9.3 ตอป

คาเชาอาคาร

ราคาตามสัญญา

คาซื้อสินคาสําหรับสงเสริมการขาย
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทและบริษัท
ยอย

ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

ราคาตามสัญญา

คาเชาอาคาร

ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยจาย

อัตรารอยละ 12 ตอป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
ลานบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ดอกเบี้ยรับ
คาบริการรับ
ขายที่ดินรอการพัฒนา

-

-

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้
คาซื้อสินคาสําหรับสงเสริมการขาย

0.8
1.5

รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
คาเชาอาคาร
ดอกเบี้ยจาย

2.3
0.5
9.8

22.8
4.7

15.9
5.9
50.2

-

1.9
1.3
-

-

-

-

-

0.2
12.5

0.5
0.3

0.2
4.0

ยอดคงเหลือทีม่ ีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
เงินใหกูยมื

2,455

-

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553

-

153,652
1,022
-

-

68,806
468
37,000
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
งบการเงินรวม
2554
2553
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
471

-

-

-

-

3,580
29

-

-

2,200
30

2,200
29

-

-

2,100
28

2,100
27

-

-

269

478

-

-

636

338

-

-

2,125
12

-

-

-

3,230
6

-

-

-

-

-

1,600
4
170,523

114,215

-

-

899
132
26
32

6,977
130
76
75

2,298
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
2554
2553
-

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการ
บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)
บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
อื่นๆ
รวม
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
เงินใหกูยืม
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืม
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

125
32
6
10
173

1,116
149
698
1,963

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
10
13
55
7
55
365
8
2
-

-

569
1,584

54
7,901

-

-

120,950

93,550

-

-

34,300

88,800

-

-

-

26,779

-

-

155,250

11,528
220,657

-

-

4,494

4,266
568

-
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท

บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เพน พับลิชซิ่ง จํากัด

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกันของบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการของบริษัทยอย
อื่นๆ
รวม
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย
กรรมการ
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

บริษัทยอย
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

งบการเงินรวม
2554
2553
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
529
24
403
121
2
-

152

105

-

-

9,999
3,566

3,872
4,530
1,175

-

-

13,717

78,115
1,404
79,519

-

1,899
-

9,682

162,891
2,009
164,900

2,191
-

6,419

8,078

32
32

59,300
604
59,904

-

-

-

33,550
209

29,700
1

-

-

-

18,000
92

-

-

1,640
9

6,920
34
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
งบการเงินรวม
2554
2553
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม
เจาหนี้คาหุน – กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553

-

-

-

5,850
42

-

-

-

2,900
4

-

-

-

2,750
19

79,519

-

164,900

-

25,750
137
61,295
61,327

2,200
2
68,514
128,418

-

159
3,186
3,186

159

บัญชีเงินใหกแู ละเงินกูยืมจากบริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้

31 ธันวาคม 2553

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2554

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายกรรมการ
กรรมการของกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

162,891
2,009
164,900

70,331
9,842
80,173

(155,107)
(10,447)
(165,554)

78,115
1,404
79,519
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

31 ธันวาคม 2553
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2554

68,806
468

84,846
9,082

(8,528)

37,000
471

1,000
2,286

(38,000)
(2,757)

-

7,080
90

(3,500)
(2,359)

3,580
29

(176)

2,200
30

168

(167)

2,100
28

478

4,578

(4,787)

269

338

6,284

(5,986)

636

-

2,125
12

-

2,125
12

-

3,230
6

-

3,230
6

-

1,600
4

-

1,600
4

-

4,607

2,298

เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด

2,200
29

-

เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบีย้ คางรับ
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินใหกูยืม

2,100
27

-

177

153,652
1,022

-

-

(4,607)
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืม
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
เงินใหกูยืม
รวม
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย
กรรมการ
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินกูยืม

31 ธันวาคม 2553
114,215

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง
83
(83)
127,258
(70,950)

(139,000)

31 ธันวาคม 2554
170,523

88,800

84,500

34,300

26,779

-

(26,779)

-

11,528

-

(11,528)

-

93,550
220,657

31,100
115,600

(3,700)
(181,007)

59,300
604
59,904

7,900
294
8,194

(67,200)
(866)
(68,066)

-

29,700
1

72,500
1,259

(68,650)
(1,051)

33,550
209

18,000
92

16,900
1,508

(34,900)
(1,600)

-

6,920
34

213

(5,280)
(238)

5,850

8,700

(14,550)

120,950
155,250

32
32

1,640
9
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

31 ธันวาคม 2553
42

ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม
6.

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง
182
(224)

31 ธันวาคม 2554
-

2,900
4

4,500
153

(7,400)
(157)

-

2,750
19

3,500
79

(6,250)
(98)

-

2,200
2
68,514
128,418

34,600
956
145,050
153,244

(11,050)
(821)
(152,269)
(220,335)

25,750
137
61,295
61,327

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2554
22,773
123,375
146,148
(87,765)
58,383

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
หัก เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
สุทธิ
7.

เงินลงทุนชั่วคราว

เงิ น ลงทุ นในหลั ก ทรั พ ยเ พื่ อ
คา
กิจการที่เกี่ยวของกัน

2553
18,036
123,000
141,036
(86,274)
54,762

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
7,807
3,587
10,523
10,986
18,330
14,573
(4,357)
(3,941)
13,973
10,632

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาทุน

2554
มูลคา
ยุติธรรม

ขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้น

43,635

24,181

(19,454)

ราคาทุน

18,343

2553
มูลคา
ยุติธรรม

4,004

ขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้น

(14,339)
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
4,004
55,850
(30,558)
(5,115)
24,181

ราคาตามบัญชีสุทธิตนป
ยอดซื้อหลักทรัพย
ยอดขายหลักทรัพย
หัก ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ราคาตามบัญชีสุทธิสิ้นป
8.

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2554
3,166
(61)
3,105

2553
3,128
(254)
2,874

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
377
242
(1)
(1)
376
241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2554
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2,905
2
60
199
3,166
(61)
3,105

2553
2,274
473
55
326
3,128
(254)
2,874

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
369
-

239
2
-

8
377
(1)
376

1
242
(1)
241
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

9.

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อประกอบดวย

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยัง
ไมถือเปนรายได
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยัง
ไมถือเปนรายได
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
2554
2553
2,195,871
1,990,591
(712,630)
1,483,241
(91,641)
1,391,600

(640,120)
1,350,471
(80,046)
1,270,425

พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป
2554
2553
2,113,505
2,091,978
(363,982)
1,749,523
(31,273)
1,718,250

(364,841)
1,727,137
(31,612)
1,695,525

รวม
2554
4,309,376

2553
4,082,569

(1,076,612)
3,232,764
(122,914)
3,109,850

(1,004,961)
3,077,608
(111,658)
2,965,950

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
2554
2553
739,010
654,020

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหนึ่งป
2554
2553
195,259
175,680

2554
934,269

2553
829,700

(345,550)
393,460
(52,339)
341,121

(58,283)
136,976
(3,504)
133,472

(403,833)
530,436
(55,843)
474,593

(347,513)
482,187
(50,495)
431,692

(292,240)
361,780
(48,022)
313,758

(55,273)
120,407
(2,473)
117,934

รวม
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได) และคาเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ
จําแนกตามอายุหนี้ไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
2554
2553
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อ
บริษัทใหญ
บริษัทยอย
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
10 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม

530,436

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
2554
2553

482,187

1,791,759 1,714,434

1

811,138
37,404
46,079
9,320
2,830
3,798

803,399 2 – 25
33,139 20 – 25
27,670
25
10,917 50 - 75
2,674 100
3,188 100
3,232,764 3,077,608

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2554
2553

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
2554
2553

55,843

50,495

474,593

431,692

1

18,001

17,178

1,773,758

1,697,256

2 - 25
20
25
50-75
100
100

16,475
7,499
11,520
6,948
2,830
3,798

16,683
6,628
6,917
7,895
2,674
3,188

794,663
29,905
34,559
2,372
-

786,716
26,511
20,753
3,022
-

122,914

111,658

3,109,850

2,965,950

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
2554
2553
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
1 - 2 เดือน

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
2554
2553

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2554
2553

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
2554
2553

277,641

271,095

1

1

2,786

2,728

274,855

268,367

119,697

104,771

2

2

2,394

2,095

117,303

102,676
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
2554
2553
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

89,594
30,480

65,587
22,918

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
2554
2553
25
50
100

25
50
100

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2554
2553
22,399
15,240

16,397
11,459

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
2554
2553
67,195
15,240

49,190
11,459

13,024
17,816
13,024
17,816
รวม
530,436 482,187
55,843
50,495
474,593
431,692
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 และ จํานวนประมาณ 1,683 ลานบาท 1,777 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
24
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance)
โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และพิจารณาบันทึก
สํารองทั่วไปสําหรับลูกหนี้ที่ไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด ซึ่งหากบริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวโดยไมพิจารณาถึงสํารองทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนเงินประมาณ 72.7 ลานบาท (เฉพาะของบริษัท: 40.3 ลานบาท) และตองรับรูรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลง
เปนจํานวนเงินประมาณ 10.8 ลานบาท (เฉพาะของบริษัท: 5.6 ลานบาท)
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไวโดยหากบริษัทใดเห็นวาแนวทางปฏิบัตินี้ไมเหมาะสมใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใช
พรอมเหตุผลประกอบ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้เชาซื้อที่คางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด
บริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและ
ขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อโดยเฉลี่ยใน
อัตรารอยละ 10.5 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาวโดยไมหักหลักประกัน ซึ่งสูงกวาอัตรารอยละ 6.1 ซึ่งเปนอัตราเฉลี่ยหนี้สูญที่เกิดขึ้น
จริงยอนหลัง 3 ป (2552-2554) สวนบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อในอัตรารอยละ 3.1-2.4 ของยอด
คงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกันซึ่งสูงกวาอัตรารอยละ 0 ถึง 1.5 ซึ่งเปนอัตราหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสาม
ปที่ผานมา (2552-2554) ของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด ที่บริษัทและบริษัทยอย
ยังคงรับรูรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 61.1 ลานบาทและ 51.3 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัท: 23.6 ลานบาท และ 18.1 ลาน
บาท ตามลําดับ)
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเชา (ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เดิม) ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจาก
สัญญาเชาในแตละงวดซึ่งไดสุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภท
ที่มีวันเริ่มตนของสัญญาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ที่ทํากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทเลือก
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
รับรูรายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นสิ้นสุดลง รายละเอียดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2554
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
14,848
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได
(837)
สุทธิ
14,011
10.
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน – สุทธิ

2553
121,047
(8,546)
112,501

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
5,328
15,808
(346)
(2,343)
4,982
13,465

พันบาท
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553

2553

เงินจายลวงหนาใหพนักงานขาย

49,580

49,717

49,580

49,717

เงินทดรองจายพนักงาน
ลูกหนี้พนักงานทุจริต
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

1,019
22,764
73,363
(67,244)
6,119

1,694
22,587
73,998
(66,888)
7,110

1,019
22,764
73,363
(67,244)
6,119

1,694
22,587
73,998
(66,888)
7,110

11.

สินคาคงเหลือ – สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา
รถจักรยานยนต
วัสดุกอสราง
อื่น ๆ
รวม
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
สุทธิ

2554
38,125
1,034
17,542
6,381
63,082
(3,087)
59,995

2553
41,622
943
15,929
10,466
68,960
(3,551)
65,409

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
38,125
41,622
1,034
943
3,361
4,487
42,520
47,052
(3,087)
(3,551)
39,433
43,501
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

12.

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
พันบาท
งบการเงินรวม

ที่ดิน
คาปรับปรุงที่ดิน
คากอสราง
คาสาธารณูปโภค
ตนทุนการกูยืม
ตนทุนอื่นๆ
รวม

2554
323,249
49,380
702,001
115,325
66,870
59,635
1,316,460

2553
232,245
54,282
605,741
70,191
37,911
7,069
1,007,439

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
48,275
140
15
29
1,041
895
114
227
8
16
13
27
49,466
1,334

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการอสังหาริมทรัพยซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
จํานวน 920 ลานบาท และ 819.4 ลานบาทตามลําดับ จํานองเปนหลักประกันการกูเงินไวกับธนาคาร
ในระหวางป 2554 และ 2553 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเปนจํานวน 28.7 ลาน
บาทและจํานวน 22.2 ลานบาท
13. สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ยานพาหนะ
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพย
สุทธิ

2554
35,000
11,417
46,417
(527)
45,890

2553
17,384
17,384
(3,477)
13,907

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
-

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่อยูภายใตสินทรัพยรอการขายมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 33 ลานบาท ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กลาวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 และ 23
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
14.

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดนําเงินฝากประจําจํานวน 87.8 ลานบาท (2553: 86.3 ลานบาท)
ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ออกใหในนามของบริษัทและบริษัทยอย

15.
15.1)

เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ – กิจการอื่น
ระยะสั้น
พันบาท
งบการเงินรวม

เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

2554
15,723
5,600
21,323

2553
31,128
5,082
36,210

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
15,723
15,723
5,600
4,342
21,323
20,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป และค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูกู

15.2)

ระยะยาว
พันบาท
งบการเงินรวม

เงินใหกูยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

2554
165,048
28,732
193,780
(153,280)
40,500
(15,332)
25,168

2553
170,234
27,638
197,872
(154,488)
43,384
(14,831)
28,553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
121,634
121,634
23,268
23,268
144,902
144,902
(144,902)
(144,902)
-

เงินใหกูยืมระยะยาวขางตนมีดอกเบี้ยรอยละ 10 - 18 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีหลักประกันเงินกูยืมโดย
การจํานําสมุดทะเบียนรถยนต รถกอลฟ ใบหุนนิติบุคคล โอนสิทธิการรับเงินคาจางตามสัญญากอสรางอาคารแหงหนึ่งและค้ําประกัน
โดยบุคคล เปนตน
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
16.

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

ทุนเรียกชําระแลว
2554
2553
400,000
400,000
500,000
478,750
150,000
142,550
175,000
175,000
159,250
159,250
30,000
30,000
35,000
35,000
15,000
15,000
45,000
45,000
53,678
53,678
199,000
199,000
45,000
45,000
27,000
27,000
55,000
-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
2554
2553
60.00
60.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
85.00
85.00
85.00
55.00
55.00
55.00
55.00
60.00
60.00
70.00
52.50
85.00
85.00
85.00
85.00
80.00
-

เงินรับลวงหนาคาหุน
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด

ราคาทุน
2554
360,000
513,733
149,988
175,000
156,150
25,500
29,749
8,250
24,750
32,207
144,637
38,250
22,950
43,999

-

รวม

1,725,163

17.

2553
360,000
492,483
142,538
175,000
156,150
25,500
29,749
8,250
24,750
32,207
107,723
38,250
22,950
-

256
1,615,80
6

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท
บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะ
ธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ
โฆษณา

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)
ราคาทุน
2554
-

2553
5.58

2554
-

2553
19,999
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
18.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัท
บริษัท ฮอท สปริง จํากัด
บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
รวม

จัดตั้งขึ้นใน
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ ไทย
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ไทย
ไทย

พันบาท
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
2554
2553
148,101
148,101
150,000
150,000
256,111
204,897
609,109

256,111
204,897
609,109

290,000
210,000
650,000

290,000
210,000
650,000

เนื่องจากขอพิพาทตั้งแตป 2550 เนื่องมาจากคดีฟองรองระหวางบริษัทกับกรรมการของบริษัทแหงหนึ่ง (บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด) ทํา
ใหบริษัทยังคงไมไดรับงบการเงินตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน ของ บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริษัท ฮอทสปริง จํากัด และบริษัท ภูเก็ตเพน
นินซูลา จํากัด เพื่อพิจารณาความถูกตองของเงินลงทุนในบริษัท ซึ่งถือเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ไดมีมติใหโอนเงินลงทุนนี้ไปเปนเงินลงทุนทั่วไป
เพื่อรอการขาย เนื่องจากขอพิพาทที่ยังไมยุติมาตั้งแตป 2550 ระหวางบริษัท กับกรรมการทานหนึ่งของ บริษัท สมุย
เพนนินซูลา
จํากัด และเปนกรรมการของ บริษัท ฮอท สปริง จํากัด และ บริษัท ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด ทําใหบริษัทไมสามารถใชอํานาจควบคุมบริษัท
ยอย และไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบริษัทรวมอีกตอไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามความคืบหนาของคดีขอพิพาทที่กลาวในหมายเหตุขอ 31 บริษัทยังไมสามารถประเมินผลขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกลาวได เนื่องจาก ขอพิพาทระหวางบริษัทและผูถือหุนของบริษัทดังกลาวยังไมยุติ
19.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

212,765
553,053

ซื้อเพิ่ม
3,708

296,958
14,667

214,838

1,319,575
41,961

23,701
26,873

รวม

212,765
143,816
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
งบการเงินรวม

โอนเขา (ออก)

ที่ดินและ
สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน
(9,381)

จําหนาย

-

ตัดจําหนาย

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง
อาคาร
60,362
(28)

ยานพาหนะ
-

งานระหวาง
กอสราง
(70,585)

รวม
(8,748)

10,856
(7,452)

(4,483)

(345)

(12,280)

(1,948)

(7,694)

-

547,380

(9,670)

224,289

ซื้อเพิ่ม

15,874

371,959
13,257

โอนเขา (ออก)

(6,960)

28,112

จําหนาย

-

ตัดจําหนาย

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

18,209

114,847
97,089

164,988

894

245

(42,077)

(19,786)

(3,150)

(7,236)

(665)

(11,051)

(712)

(125)

(509)

556,294

412,616

261,345

234,998

212

89,211

129,307

188,892

-

407,622

23,268

32,886

9,275

-

65,429

1

211

-

-

-

243,167
20,559

1,501,642

-

(1,346)

169,194

1,634,447

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

โอนเขา (ออก)

(212)

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย

-

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

(5,855)

(4,336)

-

(10,191)

(28)

(78)

(7,451)

-

(7,557)

-

112,452

156,471

186,380

-

455,303

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

26,616

28,419

12,856

-

67,891

โอนเขา (ออก)

-

(5,506)

(6)

6

-

(5,506)

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย

-

(3,056)

(6,534)

-

(9,590)

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย

-

(712)

(43)

(507)

-

(1,262)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

132,850

181,785

192,201

-

506,836

-

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

547,380

259,507

86,696

37,909

114,847

1,046,339

31 ธันวาคม 2554

556,294

279,766

79,560

42,797

169,194

1,127,611
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน
คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

2553

65,429

2554

67,891
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดินและ
สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

159,934

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

162,725

143,359

180,155

16,178

662,351

13,763

61,836

88,890

ซื้อเพิ่ม

-

337

12,954

โอนเขา (ออก)

-

47,839

6,999

จําหนาย

-

ตัดจําหนาย

-

(54,838)

-

(6,789)

(4,457)

(296)

(28)

(633)

(7,694)

-

159,934

210,873

155,890

181,767

22,880

731,344

ซื้อเพิ่ม

1,600

4,412

12,664

13,076

27,708

59,460

โอนเขา (ออก)

(6,960)

20,784

939

(34,348)

(19,585)

จําหนาย

-

-

(3,055)

(6,286)

-

(9,341)

ตัดจําหนาย

-

-

(31)

(509)

-

(540)

236,069

166,407

188,048

69,322

110,222

177,187

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

154,574

-

-

รวม

-

16,240

(11,542)
(8,355)

761,338

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

-
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356,731

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดินและ
สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน
-

อาคารและ
สวน
ปรับปรุง
อาคาร
11,894

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย

-

-

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
19,071

ยานพาหนะ
1,735

(5,674)
(28)

-

คาเสื่อมราคาสําหรับป

งานระหวาง
กอสราง
-

รวม
32,700

(4,329)

-

(10,003)

(57)

(7,451)

-

(7,536)

81,188

123,562

167,142

-

371,892

-

12,643

13,946

4,321

-

30,910

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอน

-

(5,506)

-

-

-

(5,506)

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย

-

-

(3,025)

(5,721)

-

(8,746)

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย

-

-

(30)

(507)

-

(537)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

88,325

134,453

165,235

-

388,013

คาเสื่อมราคาสําหรับป

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

159,934

129,685

32,328

14,625

22,880

359,452

31 ธันวาคม 2554

154,574

147,744

31,954

22,813

16,240

373,325

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
2553

32,700

2554

30,910
บริษัทและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน 271 ลานบาท
และ 278 ลานบาทในงบการเงินรวมตามลําดับ และจํานวน 106 ลานบาท และ 124 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามลําดับ ค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของบริษัทที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลวแตยังคงใชงานอยูม ี
ราคาทุน 331 ลานบาท และ 229 ลานบาท ตามลําดับ
20.

สิทธิการใชประโยชนที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิทธิการใชประโยชนที่ดินเปนสิทธิเพื่อไดมาซึ่งการครอบครองที่ดินจํานวน 539 ไร ที่บริษัทยอยแหง
หนึ่งไดพัฒนาเปนสนามกอลฟและจัดสรรเพื่อขายที่ดินดังกลาว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทําประโยชนและไดจาย
คาธรรมเนียมเปนรายป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
21.

ที่ดินรอการพัฒนา
งบการเงินรวม
เนื้อที่ (ไร – งาน – ตารางวา)
บริษัท

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ที่ตงั้
ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ปนเกรียว อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

รวม
ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พันบาท
ราคาทุน
2554
2553

2554

2553

104-5-79
123-19-54
20-1-80
40-0-0
103-5-65

104-3-79
123-19-54
20-1-80
40-0-0
5-6-59
103-5-65

32,534
40,496
38,180
41,400
35,252

32,534
40,496
38,180
36,000
48,205
35,252

114-2-28
93-3-66.6
5-3-98.6
77-0-67.95
-

187,862
34,371
30,737
1,271
10,452
11,830

230,667
34,371
30,737
1,271
10,452
-

88,661
29,442
37,900

76,831
29,442
37,900

343,865

374,840

114-2-28
93-0-66.6
5-1-74.05
77-0-67.95
8-1-80
7-1-26

7-1-26

338-0-94

338-0-94

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง
ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม

เนื้อที่ (ไร – งาน – ตารางวา)
2554
2553

พันบาท
ราคาทุน
2554
2553

104-3-79
123-19-54
20-1-80
40-0-0

32,534
40,496
38,180
41,400

104-3-79
123-19-54
20-1-80
40-0-0

32,534
40,496
38,180
36,000
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ต.นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม
22.

103-5-65

5-6-59
103-5-65

35,252

48,205
35,252

187,862

230,667

สินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน
พันบาท
งบการเงินรวม

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

2554
10,500

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
-

2553
43,500

ในป 2553 และ 2552 บริษัทยอยไดรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางของลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อเปนการชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูในราคาที่ตก
ลงกันโดยอางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ลูกหนี้ยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ขอ
ซื้อคืน
ในระหวางป 2553 บริษัทยอยจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่อยูภายใตสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืนมูลคาสุทธิตามบัญชี
จํานวนประมาณ 14 ลานบาท เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
23 ตอมาในป 2554 บริษัทยอยรับโอนสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืนดังกลาวเปนสินทรัพยรอการขายเนื่องจากครบกําหนดไถ
ถอนแลวจํานวน 33 ลานบาท
23.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
2554

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553

2554

2553

59,620

48,255

22,404

22,486

110,000

110,000

90,000

90,000

รวม
169,620
158,255
112,404
112,486
บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 115 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR และ MMR
ตอป ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทตามที่กลาวไวใน หมายเหตุ 20
บริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหงจํานวนเงินรวม 46 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ MOR ตอป MLR บวก 0.5 ตอป และอัตรารอยละ SPR บวก 1 ตอปซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทใหญ กรรมการของบริษัทใหญและบริษัท
ยอย ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการอสังหาริมทรัพย และที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูภายใตสินทรัพยรอการ
ขาย
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

24.

เงินกูยืมระยะยาว

พันบาท
งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
-

2554
1,676,072

2553
1,579,413

(639,557)

(318,634)

-

-

1,036,515

1,260,779

-

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายละเอียดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
1,579,413
277,884
(181,225)
1,676,072

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บวก: กูเพิ่ม
หัก: จายคืนเงินกู
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท
-

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนเงินกูของบริษัท และบริษัทยอย ดังนี้
ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
2554

2553

2554

2553

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย 4 แหง
ลบดวย รอยละ 0.25 ตอป
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
ของธนาคารพาณิ ช ย 4
แห ง ลบด ว ยร อ ยละ 0.5
ต อ ป เริ่ ม ตั้ ง แต พ.ย. 54
ลบดวยรอยละ 0.25 ตอป
อัตราดอกเบี้ย MRR ตอป

บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วงเงินที่ 8
405.8

428.6

-

-

840.6

887.8

-

-

9.2

-

-

-

วงเงินที่ 9

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อที่ดิน

การชําระคืนเงินกู

สินเชื่อรวมระหวางธนาคาร 2
แหงในอัตราสินเชื่อ 68.75 :
31.25 ชําระคืน 54 งวดเดือน
สิ น เชื่ อ ร ว มระหว า งธนาคาร 2
แหงในอัตราสินเชื่อ 68:32 ชําระ
คืน 54 งวดเดือน
ชํ า ระเงิ น ต น พร อ มดอกเบี้ ย ทุ ก
เดื อ น เดื อ นละไม น อ ยกว า 0.2
ล า นบาท ชํ า ระคื น ให เ สร็ จ สิ้ น
122 | P a g e

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ลานบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
2554
2553
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

147.2

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

92.9

-

-

อัตราดอกเบี้ย SPR บวก
รอยละ1.0ตอป

7.4

-

-

อัตราดอกเบี้ย MLR บวก
รอยละ 0.25 ตอป

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
วงเงินที่ 1

-

วงเงินที่ 2

67.6

20.8

-

-

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู
จํากัด

66.2

55.3

-

-

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

75.8

54.1

-

-

บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด

21.3

11.3

-

-

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร

42.4

21.2

-

-

การชําระคืนเงินกู
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2561
เมื่ อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ห อ งชุ ด ใน
โครงการ ให ชํ า ระคื น ในอั ต รา
70% ของราคาตามสัญญาจะซื้อ
จะขาย โดยไมต่ํากวาตารางเมตร
ละ 45,500 บาท

ผอ นชํ าระคื นตามสั ดส วนที่ร ะบุ
ในสั ญ ญาเป น รายเดื อ นภายใน
ระยะเวลา 3 ป
อัตราดอกเบี้ย MLR บวก เมื่ อ มี ก ารปลอดจํ า นองบ า นให
รอยละ 0.25 ตอป
ชําระคืนในอัตราไมต่ํากวา 70%
ของราคาตามสั ญ ญาจะซื้ อ จะ
ขาย
อัตราดอกเบี้ย SPRL บวก เมื่ อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ห อ งชุ ด ใน
รอยละ1.0 ตอป
โครงการ ให ชํ า ระคื น ในอั ต รา
70% ของราคาตามสัญญาจะซื้อ
จะขาย
อัตราดอกเบี้ย SPRL บวก เมื่ อโอนกร รม สิ ท ธิ์ ห อง ชุ ด ใ น
รอยละ1.0 ตอป
โครงการ บจก.ไมด า แอสเซ็ ท
ซานาดูใหชําระคืนในอัตรา 10%
ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
แต ไ ม เ กิ น 30 ล า นบาท ในป ที่ 2
สวนปที่ 3-10 จายชําระเงินตนไม
ต่ํากวา 1.57 ลานบาทตอเดือน

อัตราดอกเบี้ย MLR บวก
รอยละ 0.5 ตอป

เมื่ อโอนกร รม สิ ท ธิ์ ห อง ชุ ด ใ น
โครงการ ใหชําระคืนในอัตรา 80%
ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
โดยไม ต่ํ า กว า ตารางเมตรละ
39,750 บาท
อัตราดอกเบี้ย MLR บวก เมื่ อโอนกร รม สิ ท ธิ์ ห อง ชุ ด ใ น
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ลานบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
2554
2553
จํากัด

รวม

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
รอยละ 0.5 ตอป

1,676.1 1,579.4

-

การชําระคืนเงินกู
โครงการ ใหชําระคืนในอัตรา 80%
ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
โดยไม ต่ํ า กว า ตารางเมตรละ
40,600 บาท

-

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทยอยค้ําประกันโดยบริษัทใหญและกรรมการของบริษัทใหญและบริษัทยอย การจดจํานองที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทยอยไดทําสัญญาบันทึกขอตกลง (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กับกลุมสถาบันการเงิน โดยมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมเงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาใหสินเชื่อโดยบริษัทยอยจะเริ่มชําระงวดแรกเดือนเมษายน 2554 และใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
กันยายน 2558 ทั้งนี้บริษัทยอยจะตองดํารงเงินกูยืมกรรมการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญไมนอยกวา 200 ลานบาท จนกวาบริษัทยอยจะ
ชําระหนี้ครบถวนภายในเดือนมีนาคม 2554 หากบริษัทยอยไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น บริษัทยอยตองชําระ
คืนหนี้เงินกูแกกลุมสถาบันการเงินดังกลาว จํานวน 30 ลานบาทบริษัทยอยตองปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการเชน ดํารง
อัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล การชําระคืนหนี้แกบริษัท และการควบบริษัทยอยเขากับบริษัทอื่น เปนตน ทั้งนี้บริษัทยอย
ดังกลาวอยูระหวางรอการผอนผันจากธนาคาร เนื่องจากไมสามารถดํารงเงินกูยืมกรรมการและ/หรือ ผูถือหุนรายใหญไมนอยกวา 200
ลานบาท
เงินกูยืมขางตน ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทยอย และการโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และการโอนลอยสมุด
ทะเบียนรถยนตที่ใหเชาซื้อในมูลคารวมไมต่ํากวา 1.35 เทาของยอดเงินกูคงคางตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 9
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 10 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MRR
ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนตั้งแตเดือน เมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2561 และค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางจํานวนหนึ่งของบริษัทยอย
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 กลุมสถาบันการเงินไดใหความยินยอมพักการชําระหนี้ดอกเบี้ยตั้งแตงวดเดือนพฤศจิกายน 2554 จนถึงงวด
เดือนมกราคม 2555 และพักการชําระตนเงิน ตั้งแตงวดเดือนพฤศจิกายน 2554 จนถึงงวดเดือนเมษายน 2555
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัทยอย ไดทําบันทึกขอตกลงกับสถาบันการเงินขอขยายระยะเวลาปลอดชําระเงินตนจากเดือนมิถุนายน 2554 เปน เดือนมีนาคม 2555
ทั้งนี้ สถาบันการเงินไดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาปลอดชําระเงินตนในวันที่ 4 สิงหาคม 2554

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัดและบริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สถาบันการเงินไดใหความยินยอมพักการชําระหนี้เงินตนตั้งแต เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2555
และพักการชําระหนี้ดอกเบี้ย ตั้งแตเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2555
25. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
พันบาท
งบการเงินรวม

เจาหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางจาย
โบนัสคางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีขาย
เงินมัดจํารับลวงหนา
เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

26.

2554
27,657
17,224
39,132
33,511
12,271
7,835
6,730
12,847
157,207

2553
16,822
521
32,639
17,850
11,084
6,514
5,321
18,152
108,903

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
21,327
12,012
829
18
25,158
21,143
12,445
5,283
2,874
2,485
3,167
11,255
65,800
52,196

ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน

บริษัทและบริษัทยอ ยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผ ลบังคับใชตั้งแตวันที่
มกราคม 2554 ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3

1

บริษัทและบริษัทยอ ยจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย
ที่รับรูในกําไรขาดทุน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

24,181

15,318

-

4,883

1,991

-

29,064

17,309

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

3,895
988

1,363
628

รวม

4,883

1,991

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปนี้ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
พันบาท
งบการเงินรวม
คาใชจายในการบริหาร

งบการเงินเฉพาะบริษัท

3,895

1,363

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รอยละ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

4.1
4.0 – 7.5
4.0 – 30.0
(อายุของพนักงาน)
TMO 97
(ตารางมรณะไทยป 2540)
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
27.

สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย

สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญ ญัติแ หงพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่ จด
ทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
28.
ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลักคือ สวนงานขายและใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ รถจักรยานยนตและ
รถยนต สวนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสวนงานธุรกิจโรงแรมและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ลานบาท
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิจขายและ
ใหเชาซื้อ
2554
2553

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
2554
2553

ธุรกิจโรงแรม
2554
2553

ธุรกิจสนามกอลฟ
2554
2553

รายไดจากลูกคาภายนอก

1,292

1,187

219

188

55

36

43

49

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน :
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนหลักทรัพยเพิ่อคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพย
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี

1,017

928

59

46

29

17

2

12

การตัดรายการบัญชี
ระหวางกัน
2554
2553
-

(2)

(2)

งบการเงินรวม
2554
2553
1,609

1,460

1,105

1,001

148
(202)
(587)
(39)
(60)
3
(5)

125
(184)
(572)
(37)
(11)
(42)
(5)
(12)
(4)

(131)
(84)
148

(1)
(97)
(45)
116
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สวนเกินทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(17)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

131
31
ธันวาคม
2554

116
31
ธันวาคม
2553

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ
สินทรัพยอื่น

1,128
5,901

1,046
5,508

รวมสินทรัพย

7,029

6,554
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
29.

คาใชจายตามลักษณะ

คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ
ซื้อสินคา
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
ตนทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม
ตนทุนขายและบริหารจากกิจการสนามกอลฟ
คาตอบแทนผูบริหาร
คาใชจายพนักงาน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาโฆษณาประชาสัมพันธ
คานายหนา
คาน้ํามันรถ
คาเบี้ยประกันภัย
คาเชา
คาสาธารณูปโภค
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ขาดทุน(กําไร) จากหลักทรัพยเพื่อคาที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนหลักทรัพยเพือ่ คา
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
ขาดทุน(กําไร)จากสินทรัพยรอการขาย
คาใชจายอื่น
รวม

2554
(5,878)
280,034
158,595
18,154
17,486
39,150
296,445
3,895
23,029
157,908
94,320
14,780
12,154
20,301
59,821
67,891
7,378
5,115
32,360
(2,375)
93,199
1,393,762

2553
931
257,680
144,357
18,747
26,888
36,902
263,697
18,006
150,740
93,863
10,289
14,948
19,364
41,776
65,429
4,797
3,692
11,100
11,688
41,761
4,745
83,558
1,324,958

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
(4,533)
931
280,034
257,681
667
6,688
6,380
6,754
17,104
16,941
218,024
180,874
1,363
6,458
1,827
106,084
95,751
82,186
82,537
2,262
2,434
7,822
11,713
10,920
10,063
40,068
21,857
30,910
32,700
31
70
5,115
3,692
11,100
3,503
23,313
25,889
26,595
37,029
860,640
810,197
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
30.

สัญญา

30.1 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับบริการพัฒนาโรงแรมโดยคูสัญญาตกลงใหบริการทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบควบคุมการ
กอสรางและใหคําปรึกษา สัญญามีกําหนดเวลาสิ้นสุดเมื่อ เปดกิจการโรงแรม บริษัทยอยผูกพันที่ตอ งจายคาตอบแทนเดือนละ USD
8,570 สําหรับชวง 18 เดือนแรก และเดือนละ USD 4,375 เปนตนไปจนกวาจะถึงวันเปดกิจการ
30.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาวาจางบริหารจัดการโรงแรม สัญญามีกําหนดเวลา 10 ป ตออายุสัญญาไดอัตโนมัติ 2 ครั้งครั้งละ 5
ป เวนแตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาลวงหนาอยางนอย 90 วัน บริษัทยอยดังกลาวตกลงจาย 1) คาบริการความชวยเหลือ
ทางเทคนิค และคาบริการกอนเปดดําเนินกิจการจํานวน 2.34 ลานบาท 2) คาบริหารจัดการในอัตรารอยละ 1.4 ของรายไดรวมของบริษัท
3)คาบริการเพื่อจูงใจรอยละ 4-7 ของกําไรจากการดําเนินงานตามแตละชวงอัตรากําไรจากการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา และ4)
คาการตลาดรอยละ 1 ของรายไดคาหองพักรวมตลอดระยะเวลา 24 เดือน
30.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดตกลงทําสัญญาวาจางบริหารจัดการคอนโดมิเนียม สัญญามีกําหนดเวลา 10 ป ตออายุสัญญาได 5 ป บริษัท
ยอยดังกลาวตกลงจาย 1 ) คาบริการความเหลือทางเทคนิค จํานวน 1.2 ลานบาท 2) คาบริหารจัดการในอัตรารอยละ 2 ของรายได 3)
คาบริการเพื่อจูงใจรอยละ 5-9 ของกําไรจากการดําเนินงานตามแตละชวงอัตรากําไรจากการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญ ญา 4)
คาธรรมเนียมการจองอัตรารอยละ 1.25 ของรายได 5) คาธรรมเนียม flavour จายเริ่มแรก 750 ยูโร และอัตรารอยละ 3.5 ของมูลคาการ
จอง โดยจายขั้นต่ํา 800 ยูโรตอป
31.

คดีความและขอพิพาท

ในป 2550 1) บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการของบริษัทแหงหนึ่ง (โจทก) เกี่ยวกับการใหขาวแพรห ลายดว ยขอ ความอัน ฝา ฝน ตอ ความ
จริง เกี่ย วกับ เรื่อ งที่บ ริษัท ดัง กลา วไดใ หเ งิน กูยืม แกกรรมการทานนั้นอันเปนสาเหตุใหกรรมการทานนั้นเสียชื่อ เสียง รวมเรียกรอ ง
คาเสียหายเปนจํานวน 3,501 ลานบาท ขณะเดียวกันบริษัท ไดฟองแยงโจทกในวันที่ 25 มกราคม 2551 เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลายตอ
สื่อมวลชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทและกรรมการของบริษัท โดยทุนทรัพยของการฟองแยง ของบริษัท เปน จํา นวน
1,000 ลานบาทและของกรรมการของบริษัทจํานวน 592 ลานบาท ปจจุบันคดีดัง กลา วยัง ไมสิ้น สุด ศาลใหพักการพิจารณาคดีนี้ไว
กอน เพื่อรอผลการพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกันตามกลาวใน 2) 2) บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการดังกลาวใน 1) ในคดีอาญาขอหา
ปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมเรื่องเกี่ยวกับบริษัทดังกลาวไดใหเงินกูยืมแกกรรมการทานนั้น
อยางไรก็ดี บริษัทในฐานะคูสัญญารวมทุน และในฐานะผูถือหุนของบริษัทดังกลาว 3) บริษัทไดยื่นฟองกรรมการทานดังกลาวในคดีแพง
ขอหากรรมการกระทําความเสียหายแกบริษัทและเรียกคาสินไหมจํานวนทุนทรัพย 274 ลานบาท พรอมยื่นคํารองขอคุมครองชั่วคราวกอน
มีคําพิพากษา เพื่อใหศาลมีคําสั่งจํากัดอํานาจจําเลยในระหวางพิจารณาคดี โดยในการลงนามสําหรับดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการบริษัทดังกลาวตองลงนามรวมกับกรรมการของบริษัท นอกจากนั้น 4) บริษัทไดยื่นฟองกรรมการทานดังกลาวอีกหนึ่งคดีใน
ขอหาผิดสัญญารวมทุน ฟองใหกรรมการทานดังกลาวโอนหุนจํานวนทุนทรัพย 290 ลานบาท ซึ่งตอมาบริษัทไดถอนฟองและศาลมีคําสั่ง
อนุญาตใหบริษัทถอนฟอง แตจําเลยอุทธรณคัดคาน คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ในไตรมาสที่ 4 ป 2552 บริษัทไดรับทราบวา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาให บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ชําระหนี้ที่คางชําระแกธนาคารในสวนของหนี้เงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 20.4 ลานบาท และเงินกูยืม 725 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย หากไม
ชําระใหยึดที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุออกขายทอดตลาด นําเงินมาใชหนี้แกธนาคาร
ตอมาในไตรมาสที่ 1 ป 2553 บริษัทไดรับทราบวาสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย ไดออกหมายแจงการยึด
อสังหาริมทรัพยลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 โดยประเมินราคาไวเปนเงินรวม 160.4 ลานบาท
ทั้งนี้ในเดือ นกันยายน 2553 คูความแถลงรวมกันในคดีอ าญาตามกลาวใน 2) วาทั้งสองฝายอยูระหวางการเจรจากันอยูเพื่อระงับขอ
พิพาท ศาลสั่งนัดสืบพยานใหม สวนคดีแพงตาม 3) ศาลนัดฟงผลเจรจาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 และตอมาศาลสั่งนัดพรอมอีกครั้งใน
วันที่ 8 เมษายน 2554
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัทภูเก็ต เพนินซูลา
จํากัด ที่เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกลาวอางวาการบังคับคดีไมถูกตอง
และไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาลสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ศาลพิจารณารับคํารอง คดีอยูระหวางการ
พิจารณาของศาล
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัทสมุย เพนินซูลา
จํากัด ตามการบังคับคดีของสํานักงานบังคับคดีจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย โดยกลาวอางวาการบังคับคดีไมถูกตองและ
ไมชอบดวยกฎหมายและขอใหศาลสั่งระงับการบังคับคดี ทั้งนี้ศาลพิจารณารับคํารองคดี ตอมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เจาพนักงาน
บังคับคดีมีคําสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและนําทรัพยดังกลาวประกาศขายทอดตลาดใหม เนื่องจากผูประมูลไมชําระราคาตามเงื่อนไข
และเวลาตามที่กําหนด
จากความคืบ หนา ข อ พิพ าทดั ง กลา วขา งต นดคี ยัง ไม มีข อ ยุติ อย า งไรก็ ดีผู บ ริห ารของบริ ษั ท เชื่ อ วา บริ ษัท จะไม มี ผ ลเสีย หายที่ เ ป น
สาระสําคัญที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีความตามกลาวขางตน
32.

เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัท และบริษัทยอย ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

132 | P a g e

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมและลูกหนี้อื่น ฝาย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัท
และบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทและ
บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายทีเ่ ปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวใน
บัญชี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินให
กูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวน
ใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัท และบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
ลานบาท
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
ภายใน
มากกวา 1
ปรับขึ้นลง
อัตรา
1 ป
ถึง 5 ป
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
23.8
34.6
58.4
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
1,391.6
1,718.3
3,109.9
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ย
คางรับจากกิจการอื่น
15.3
25.2
40.5
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
76.0
11.7
87.7
1,482.9
1,755.2
23.8
34.6
3,296.5
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว

158.3
-

-

11.4
1,676.0

-

169.7
1,676.0
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1
1 ป
ถึง 5 ป

ลานบาท
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไมมี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

-

1,845.7

ไมมี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
158.3

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา 1
1 ป
ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
คางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

1,687.4

ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

341.1

133.5

4.5

169.6

-

-

-

0.7
511.4

3.7
137.2

-

112.4

-

-

-

14.0
474.6

0.9

-

170.5

155.3

-

155.3
4.4
818.8

-

9.5

160.7

9.5

-

112.4

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัท และบริษัทยอยมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศ
ในจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญ
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33.

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมี
33.1 ภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดิน อาคารและคาบริการที่เกี่ยวของตามสัญญา คาเชาและคาบริการที่จะตองจายตามสัญญา
ดังกลาวดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน:
1 ป
10.9
2 ถึง 5 ป
8.3
19.2

33.2 มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางระยะยาวคงเหลือจํานวน 138.7 ลานบาท
33.3 มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 115.2 ลานบาท (เฉพาะของบริษัท: 12.2
ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกัน
เพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 6.0 ลานบาท และเพื่อค้ําประกันไฟฟาและอื่นๆ จํานวน 109.2 ลานบาท
34.
รายการปรับปรุง
พันบาท
กําไรสะสมตนป 2553
งบการเงินรวม
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่บันทึกต่ําไป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่บันทึกสูงไป
อื่นๆ

17,344
13,553
25,380

รวม

56,277

งบการเงินเฉพาะบริษัท
4,499
4,499
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35.

การจัดประเภทรายการใหม

รายการบางรายการของป 2553 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินป 2554 ดังนี้

กอนจัดประเภทใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อสินทรัพย
ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อสินทรัพยสุทธิ
สวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตนทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอลฟ
คาใชจายในการบริหาร

พันบาท
งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม

หลังจัดประเภทใหม

15,524

(10,000)

5,524

5,000

10,000

15,000

26,888
582,277

10,152
(10,152)

37,040
572,125
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