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รายงานประจําปี 2556

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
1

จุดเด่นทางการเงิน

2

ข้ อมูลทัวไปของบริ ษัทและบุคคลอ้ างอิง

3

สาส์นจากประธานกรรมการ

4

โครงสร้ างกลุม่ บริษัท

6

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

12

เหตุการณ์สาํ คัญ

16

ปั จจัยความเสียง

20

การจัดการ

29

การกํากับดูแล

34

รายการระหว่างกันและเกียวโยงกัน

54

โครงสร้ างการถือหุ้น

60

นโยบายการจ่ายปั นผล

61

บทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

75

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

77

รายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต

78

งบการเงิน

88

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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จุดเด่ นทางการเงิน
2552
ผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ รวม
กําไรขันต้ น
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

2553

2554

2555

2556

853.67
471.88
55.37

857.87
530.65
29.55

952.33
594.28
37.23

1,041.35
644.74
(398.64)

1,117.60
596.33
174.20

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

3,984.35
563.70
3,420.65
1,034.76
1,034.76

3,787.56
765.55
3,022.01
1,034.76
1,034.76

4,016.36
820.16
3,196.21
1,034.76
1,034.76

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตรากําไรขันต้ น (%)

6.49%
32.67%

3.44%
36.26%

3.91%
37.97%

-50.05%
36.39%

15.59%
34.63%

อัตราดอกเบียรับ (%)

57.41%

43.15%

90.83%

94.96%

88.46%

อัตราดอกเบียจ่าย (%)

4.53%

4.98%

8.73%

10.38%

7.31%

อัตราหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

0.12%

0.13%

0.16%

0.25%

0.26%

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

1.69%

0.89%

1.11%

-16.83%

5.60%

1,034.76
0.054
1.00

1,034.76
0.029
1.00

1,034.76
0.036
1.00

1,034.76
(0.389)
1.00

1,034.76
0.168
1.00

งบดุล (หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว

หลักทรัพย์
จํานวนหุ้น (ล้ าน)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น
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ข้ อมูลทัวไปของบริษัทและบุคคลอ้ างอิง
ข้ อมูลบริษัท
ชือบริษัท
สถานทีตังสํานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ชนิดของหุ้น
จํานวนหุ้นทังหมด

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
เลขที 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
ดําเนินธุรกิจขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance)
พร้ อมบริ การก่อนและหลังการขายถึงทีพักอาศัยและประกอบธุรกิจด้ านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
0107546000059
+ 66 2 434 2390 – 7
+ 66 2 433 5364
www.midaassets.com
หุ้นสามัญ
1,034,757,926 หุ้น

บุคคลอ้ างอิง
ชือนายทะเบียน
สถานทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ลูกค้ าสัมพันธ์
เว็บไซต์

:
:
:

ชือผู้สอบบัญชี

:

สถานทีตังสํานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
+66 2229 2800
+66 2654 5427
+66 2229 2888
www.tsd.co.th
นาย สมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785
บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
อาคารแคปปิ ตอล ทาวเวอร์ ออลซีซนั เพลส ชัน 18 เลขที 87/1 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66 2205 8222
+66 2654 3339
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สาส์ นจากท่ านประธานกรรมการ
ผ่านไปแล้ วอีก 1 ปี โดยในปี ทีผ่านมามีวิกฤตการณ์เกิดขึนหลายเหตุการณ์ ทังจากในประเทศและประเทศอืนๆทัวโลก ไม่ว่าจะเป็ น
วิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศอเมริ กา ซึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอืนๆ รวมถึงปั ญหาเศรฐกิจตกตําของประเทศ
ทางยุโรปหลายในประเทศ ส่งผลให้ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจทัวโลกยิงทวีความรุ นแรงขึน สําหรับประเทศไทยเอง ก็ได้ รับผลกระทบ
จากสภาวการณ์ดงั กล่าวของเศรษฐกิจโลกอย่างมิอาจหลีกเลียงได้ โดยเฉพาะภาคการส่งออกทีมีปัญหาตลอดทังปี โดยมีอตั รา
การเติบโตลดลงจาก 5.58% ในปี 2555 เหลือเพียง 2.43% ในปี 2556 นอกจากนันยังมีปัญหาทางด้ านการเมืองทีส่งผลกระทบ
ค่อนข้ างรุ นแรงต่อเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนในสังคมไทย อีกทังยังหาทางยุติปัญหาความขัดแย้ งไม่ได้ โดยคาดว่าจะยืดเยือต่อเนือง
ถึงในปี 2557 นี
แม้ วา่ จากสถานการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลให้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอตั ราการเติบโตลดลง อาจจะกล่าวได้ ว่าเป็ นอีกปี หนึงที
เศรษฐกิจประเทศติดลบ และคาดว่าในปี 2557 ก็ยงั มีแนวโน้ มทีไม่ดีนกั แต่สําหรับธุรกิจของบริ ษัทฯซึงยังดําเนินธุรกิจให้ สินเชือ
ทางการเงินแก่ผ้ ทู ีต้ องการซือเครื องใช้ ไฟฟ้ า ซึงผลประกอบการโดยรวมของบริ ษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ทีดี
ปั จจุบนั บริ ษัทและทีมงานได้ เตรี ยมความพร้ อมสําหรับปี 2558 จะมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อ AEC ซึงนับเป็ นสิงที
ต้ องให้ ความสําคัญอย่างมาก โดยธุรกิจต่างๆสามารถเคลือนย้ ายได้ อย่างเสรี ส่งผลให้ การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึน เนืองด้ วยจะมี
ผู้ประกอบการต่างประเทศเข้ ามา ดังนันนโยบายในการดําเนินธุรกิจจะต้ องเน้ นความทันสมัย และเข้ าถึงความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าทีแท้ จริ ง ซึงนับเป็ น ความท้ าทายทีสําคัญประการหนึงของบริ ษัทฯ ทีจะต้ องเตรี ยมความพร้ อมในการก้ าวเข้ าสู่ AEC ในทังเชิง
รุกและเชิงรับ
ท้ ายนีผมและคณะกรรมการตลอดจนพนักงานบริ ษัทฯทุกท่านจะพยายามดํารงไว้ ซึงความมุ่งมัน ซือสัตย์ สุจริ ต ในการทํางาน
เพือให้ กิจการธุรกิจของบริ ษัทฯมีความรุ่งเรื องต่อเนืองโดยเฉพาะปี หน้ า จะเป็ นปี ทีประเทศไทยจะก้ าวสู่ AEC รวมถึงสร้ างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตลอดจนลูกค้ าบริ ษัทและผู้เกียวข้ องทุกท่าน

(นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู )
ประธานกรรมการ
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที 1 มีนาคม 2557 เป็ นดังนี
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มนายวิสูตร

กลุ่มนายธเนศ

27.13%

กลุ่มนายนิพนธ์

12.50%

กลุ่มนายวิรัญ

8.65%

ผู้ถอื หุ้นรายย่ อย

2.24%

8.39%

บริษัท

60.00%
บมจ.ไมด้ า
ลิสซิง

99.99% 99.99%
บจ.ไมด้า บจ.ท็อป
พร็ อพ
เอลลิ
เพอร์ตี
เม็นทส

99.99%
บจ.เทอเทิล
พาทิ

99.99%
บจ.ไมด้ า
โฮเทล
แอนด์
รี สอร์ ท

85.00% 85.00%
บจ.แมกซ์ บจ.แมกซ์
โฮเทล
เรี ยล
รามคําแหง เอสเตท

99.99%
บจ.ไมด้ า
แอสเซ็ท
ซานาดู

55.00%
บจ.วิภา
คอนโด
มิเนียม

55.00%
บจ.แมกซ์
คอนโด
เกษตร

74.75%
บจ.เดอะ
รี ทรี ท
หัวหิน

60.00%
บจ.ไมด้ า
( ลาว )
เช่าสินเชือ

99.99%
บจ.แมกซ์
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมด้ า
ดิเวลลอป
เม้ นท์

70.00%
บจ.ไมด้ า เอเจนซี
แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสํานักงานใหญ่ 1 แห่ง อาคารคลังสินค้ า 1 แห่ง และ สํานักงานสาขาทีดําเนินการขายเช่าซือ
จํานวน 79 แห่งใน 49 จังหวัดทัวประเทศ โดยเน้ นการขายเช่าซือให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายรายย่อยระดับกลางถึงล่างทีอาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยทังสิน 15 บริ ษัท
ข้ อมูลสรุปสําหรับบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระ
สัดส่ วนการถือหุ้น
แล้ ว
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

บมจ.ไมด้ า ลิสซิง

ให้ บริ การเช่าซือรถยนต์

400,000

60.00

บจ.ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

500,000

99.99

บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส

โรงแรม

150,000

99.99

บจ.เทอเทิล พาทิ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และรับเหมาก่อสร้ าง

175,000

99.99

บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท

สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

300,000

99.99

บจ.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง

การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์

27,000

85.00
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระ
สัดส่ วนการถือหุ้น
แล้ ว
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

บจ.แมกซ์ เรี ยล เอสเตท

การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์

30,000

85.00

บจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู(1)

การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์

35,000

99.99

บจ.วิภา คอนโดมิเนียม

การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์

15,000

55.00

บจ.แมกซ์ คอนโด เกษตร

การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์

45,000

55.00

บจ.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน(2)

โรงแรมและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์

199,000

74.75

บจ.ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชือ

บริ การให้ เช่าสินเชือ

53,678

60.00

บจ.แมกซ์ โฮเทล(3)
บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์
บจ.ไมด้ า เอนเจนซี แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์

โรงแรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์

45,000
65,000
2,000

99.99
80.00
70.00

หมายเหตุ
(1) เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ ทําสัญญาซือขายหุ้นสามัญของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด เพิมจากผู้ถือหุ้นรายหนึง
จํานวน 525,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 5.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 ทําให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ดังกล่าวเพิมขึนจากร้ อยละ 84.99 เป็ นร้ อยละ 99.99
(2) เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ ทําสัญญาซือขายหุ้นสามัญของ บริ ษัทเดอะ รี ทรี ทหัวหิน จํากัดเพิม จากผู้ถือหุ้นรายหนึง
จํานวน 94,527 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 9.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.75 ทําให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ดังกล่าวเพิมขึนจากร้ อยละ 70.00 เป็ นร้ อยละ 74.75
(3) เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ ทําสัญญาซือขายหุ้นสามัญของบริ ษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัดเพิมจากผู้ถือหุ้นรายหนึง จํานวน
675,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 6.75 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 ทําให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว
เพิมขึนจากร้ อยละ 84.99 เป็ นร้ อยละ 99.99
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทเป็ นหนึงในผู้นําในธุรกิจขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน พร้ อมให้ บริ การก่อนและหลังการขายถึงทีพักอาศัยและบริ ษัทมี
พืนทีให้ บริ การครอบคลุมทัวประเทศ สินค้ าหลักคือขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 94.66 และ 95.53 ของรายได้
จากการขายทังหมดในปี 2556 และในปี 2555 ตามลําดับ โดยบริ ษัทสังซือสินค้ าจากผู้ผลิต/จัดจําหน่ายหลากหลายยีห้ อ อาทิ โซนี
(Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชาร์ ป (Sharp) ฮาตาริ (Hatori) โซเคน (Soken) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ เป็ น
ต้ น และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลกู ค้ าเช่าซือจํานวน 108,809 ราย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสํานักงานใหญ่ 1 แห่ง อาคารคลังสินค้ า 1 แห่ง และ สํานักงานสาขาทีดําเนินการขายเช่าซือ
จํานวน 79 แห่งใน 49 จังหวัดทัวประเทศ ซึงลดลงจากปี 2555 จํานวน 1 สาขา โดยเน้ นการขายเช่าซือให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
รายย่อยระดับกลางถึงล่างทีอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยทังสิน 15 บริ ษัท
บริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัทย่อยเพือขยายฐานธรุ กิจของบริ ษัทให้ เจริ ญเติบโต และมีประเภทธุรกิจทีหลากหลายเพือเพิมฐานรายได้ ให้ แก่
บริ ษัทและธุรกิจทีบริ ษัทจัดตังขึนเป็ นธุรกิจทีมีแนวโน้ มอัตราการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้ างดี ซึงบริ ษัทเล็งเห็นว่าบริ ษัทย่อยทีบริ ษัท
ได้ มีการเปิ ดดําเนินการเพิมจะสามารถเพิมมูลค่ากําไรให้ แก่บริ ษัทในอนาคต
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสร้ างองค์กรทีมีประสิทธิ ภาพอันจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีตังไว้ จุดเด่นประการหนึงของบริ ษัท คือ ความพร้ อมทีจะเปลียนแปลงและมีทศั นคติในเชิงบวก
เพือให้ สามารถรับมือกับการเปลียนแปลงทีเป็ นไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทีรุนแรงในตลาดได้
ในส่วนของธุรกิจเช่าชือ บริ ษัทมุ่งเน้ นการขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าเป็ นหลัก ซึงธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกันกับบริ ษัทย่อย (บมจ.ไมด้ า ลิสซิง) โดยธุรกิจของบริ ษัทย่อยเน้ นการให้ บริ การสินเชือเช่าซือรถยนต์และการให้ บริ การ
สินเชือแก่กลุ่มผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรื อทีเรี ยกว่า Floor Plan รวมทังการบริ การรับจัดรี
ไฟแนนซ์รถยนต์
ข้ อมูลสรุปสําหรับบริ ษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
บริษัท
บมจ.ไมด้ า ลิสซิง
บจ.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.เทอเทิล พาทิ
บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
บจ.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
บจ.แมกซ์ เรี ยล เอสเตท
บจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู(1)
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ์ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน(2)
บจ.ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชือ
บจ.แมกซ์ โฮเทล(3)
บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์
บจ.ไมด้ า เอนเจนซี แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริ การเช่าซือรถยนต์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และรับเหมาก่อสร้ าง
สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซือและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
บริ การให้ เช่าสินเชือ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
60.00
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
85.00
99.99
55.00
55.00
74.75
60.00
99.99
80.00
70.00
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หมายเหตุ
(1)

เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ ทําสัญญาซือขายหุ้นสามัญของบริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด เพิมจากผู้ถือหุ้นรายหนึง จํานวน 525,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 5.25 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 ทําให้ บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิมขึนจากร้ อยละ 84.99 เป็ นร้ อยละ 99.99

(2)

เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ ทําสัญญาซือขายหุ้นสามัญของ บริษัทเดอะ รี ทรี ทหัวหิน จํากัดเพิม จากผู้ถือหุ้นรายหนึง จํานวน 94,527 หุ้น ราคาหุ้นละ
100 บาท รวมเป็ นเงิน 9.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.75 ทําให้ บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิมขึนจากร้ อยละ 70.00 เป็ นร้ อยละ 74.75

(3)

เมือวันที 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ ทําสัญญาซือขายหุ้นสามัญของบริ ษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัดเพิมจากผู้ถือหุ้นรายหนึง จํานวน 675,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10
บาท รวมเป็ นเงิน 6.75 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 ทําให้ บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิมขึนจากร้ อยละ 84.99 เป็ นร้ อยละ 99.99

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทฯประกอบธุรกิจการขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน เฟอร์ นิเจอร์ สําหรับบ้ าน และรถจักรยานยนต์ พร้ อมให้ บริ การก่อน
และหลังการขายภายใต้ คําขวัญ “เพิมความสุข ทุกครอบครั ว” โดยดําเนินการขายผ่านสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2556
รวม 79 สาขาใน 49 จังหวัด ซึงสาขาแต่ละแห่งจะถูกกําหนดให้ มกี ารขายสินค้ าตามประเภทและราคาทีบริ ษัทฯกําหนดไว้ เท่านัน
โดย ณ วันทีทําการขายเช่าซือ บริ ษัทฯจะทําสัญญาเช่าซือสินค้ ากับลูกค้ า พร้ อมทังเก็บเงินดาวน์จํานวนหนึง (เฉลียประมาณร้ อยละ
26.21 ของราคาเงินสด) และส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า สําหรับค่าเช่าซือในส่วนทีเหลือนัน ลูกค้ าจะต้ องชําระเป็ นงวดในจํานวนเงิน
เท่ากันทุกงวดในเวลาทีแน่นอนตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญา ซึงระยะเวลาการผ่อนชําระค่างวดของลูกค้ าอยู่ในช่วง 3–36 เดือน ทังนี
ขึนอยู่กบั ฐานะทางการเงินและความสามารถในการผ่อนชําระของลูกค้ าแต่ละราย โดยราคาเช่าซือทีเสนอให้ กบั ลูกค้ าจะเป็ นราคาที
ได้ รวมต้ นทุนสินค้ า ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องและดอกเบียแล้ ว ในช่วงการผ่อนชําระกรรมสิทธิของสินค้ าเช่าซือจะยังคงเป็ นของบริ ษัทฯ
จนกว่าลูกค้ าจะชําระค่างวดครบและปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาเช่าซือโดยครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทประกอบธุรกิจขายเช่าซือ
เครื องใช้ ไฟฟ้ า
ประเภทของสินค้ าและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจออกได้ เป็ น 5 กลุม่ โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจประกอบด้ วย
บริ ษัทในกลุม่ ดังต่อไปนี
(ก)

ธุรกิจเช่ าซือเครืองใช้ ไฟฟ้า

เครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมานัน เครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน ได้ แก่ โทรทัศน์ ดีวีดี โฮมเธียเตอร์ โฮมสเตอริ โอ ตู้เย็น เครื องซักผ้ า พัดลม
และอืนๆ เป็ นสินค้ าขายเช่าซือหลักของบริ ษัทฯ
ในปี 2556 บริ ษัทฯขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ ายีห้ อชันนําต่างๆดังต่อไปนีคือ โซนี (Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชาร์ ป(Sharp) ฮา
ตาริ (Hatari) โซเกน(Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ (MISUMARU) เป็ นต้ น โดยมีราคาเช่าซือ 1,100 - 61,632
บาท ค่างวดผ่อนชําระ 161 – 13,803 บาท/เดือน และระยะเวลาผ่อนชําระ 3 – 24 เดือน รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการขายเช่า
ซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน ซึงสัดส่วนรายได้ จากการเช่าซือในส่วนนี ต่อรายได้ รวมตังแต่ปี 2554-2556 จะอยู่ระหว่างร้ อยละ
90.98 ถึง 94.66
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(ข)

ธุรกิจให้ บริการเช่ าซือรถยนต์

บริ ษัทย่อย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการให้ บริ การสินเชือ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ดังนี
(1) การให้ บริ การสินเชือเช่าซือรถยนต์
(2) การให้ บริ การสินเชือแก่กลุม่ ผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรื อทีเรียกว่า
สินเชือ Floor Plan
(3) การให้ บริ การรับรี ไฟแนนซ์รถยนต์ทกุ ประเภท
(4) การให้ บริ การเสริ ม ซึงประกอบด้ วย การรับต่อภาษี โอนทะเบียนรถยนต์ และการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย / พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์
รายได้ หลักของบริ ษัทจะมาจากการให้ บริ การสินเชือเพือเช่าซือรถยนต์ ซึงสัดส่วนของรายได้ จากการเช่าซือในส่วนนี ต่อรายได้ รวม
ตังแต่ปี 2554 ถึงปั จจุบนั จะอยู่ระหว่างร้ อยละ 84.73 ถึง 85.86
บริ ษัทย่อย(ML)ดําเนินธุรกิจการให้ บริ การสินเชือเพือเช่าซือรถยนต์ โดยเน้ นประเภทรถยนต์และรุ่นของรถยนต์ทีมีสภาพคล่องสูงใน
ตลาด ทังรถยนต์สว่ นบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปล่อยกู้ขนอยู
ึ ่กบั ประเภทของรถยนต์ ยีห้ อ อายุรถยนต์ สภาพคล่องในการ
ปล่อยต่อ และคุณสมบัติของผู้ก้ ู ซึงบริ ษัทได้ กระจายความเสียงของลูกค้ าทีขอเช่าซือโดยเน้ นกลุม่ บุคคลทีมีรายได้ ประจําหรื อเป็ น
เจ้ าของกิจการและเกษตรกร
โดยบริ ษัทย่อย(ML)จะกระจายพืนทีการให้ บริ การสินเชือเช่าซือทังตลาดในกรุงเทพและเน้ นการ
ให้ บริ การสินเชือเช่าซือในต่างจังหวัด ทังนีเนืองจากบริ ษัทย่อย(ML)มีเครื อข่ายสาขาทังหมด 15 สาขา จึงสามารถให้ บริ การลูกค้ า
ครอบคลุมพืนทีทัวประเทศได้ ถึง 73 จังหวัด
(ค) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัทย่อย (บจ.ไมด้ าพร็อพเพอร์ ตี) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มี
สัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 ซึงบริ ษัทย่อยแห่งนีมีโครงการทีอยู่ระหว่างการดําเนินการทังหมด 12 โครงการได้ แก่
(1) ชือโครงการ พาราไดซ์ / ตังอยู่ทีถนนแจ้ งวัฒนะ 14 เขตหลักสี กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นทาวน์โฮม 3 ชัน 4 ชัน มี
จํานวนทังหมด 73 ยูนิต เนือทีทังหมด 1,990 ตรว. มูลค่าโครงการ 380 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทปิ ดการขายทังโครงการ
แล้ ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าทีต้ องการทีอยูอ่ าศัยในการประกอบธุรกิจเชิง
พาณิชย์
(2) ชือโครงการ พฤกษาพรรณ / ตังอยู่ ตําบลบ้ านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเป็ นทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน และ
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน มีจํานวนทังหมด 92 ยูนิต เนือทีทังหมด 2,154 ตรว. มูลค่าโครงการ 130 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริษัท
ขายโครงการได้ ประมาณ 50% ซึงได้ ทําการก่อสร้ างเสร็จแล้ วทังหมด โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นกลุม่ ข้ าราชการและ
ประชาชนทัวไป
(3) ชือโครงการ ร้ อยพฤกษา / ตังอยู่ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเป็ นบ้ านเดียว 2 ชัน และบ้ านแฝด 2
ชัน มีจํานวนทังหมด 334 ยูนิต เนือทีทังหมด 25,450 ตรว. มูลค่าโครงการ 983 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทปิ ดการขายทัง
โครงการแล้ ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัวไป
(4) ชือโครงการพรรณพฤกษา* / ตังอยู่ ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบ้ านเดียว 1 ชัน มีจํานวน
ทังหมด 129 ยูนิต เนือทีทังหมด 9,270 ตรว. มูลค่าโครงการ 287 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 28%
ซึงโครงการทยอยก่อสร้ างและขาย โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัวไป
* เปลียนชือโครงการจากพรรณพฤกษา เป็ น แกรนด์ วิลล์ (วังสารภี)
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(5) ชือโครงการกุยบุรีแลนด์ / ตังอยู่ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ / ลักษณะโครงการบ้ านเดียว 1 ชัน มีจํานวนทังหมด
22 ยูนิต เนือทีทังหมด 1,501 ตรว. มูลค่าโครงการ 36 ล้ านบาท ซึงโครงการนีก่อสร้ างไปทังหมด 7 ยูนิต ขายแล้ ว 3 ยูนิต
ส่วนทีเหลือจะสร้ างตามออเดอร์ (Order) ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือประชาชนทัวไป
(6) ชือโครงการพฤกษาพรรณ(กระดีเดียว) / ตังอยู่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบ้ าน
เดียว 2 ชันและทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน มีจํานวนทังหมด 68 ยูนิต เนือทีทังหมด 2,164 ตรว. มูลค่าโครงการ 130 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 97% ซึงโครงการทยอยก่อสร้ างและโอนกรรมสิทธิ โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือ
ข้ าราชการและประชาชนทัวไป
(7) ชือโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนด์ลําพยา 2) / ตังอยู่ ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบ้ าน
เดียว 2 ชันและทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน มีจํานวนทังหมด 209 ยูนิต เนือทีทังหมด 6,694 ตรว. มูลค่าโครงการ 367 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 25% อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือข้ าราชการและ
ประชาชนทัวไป
(8) ชือโครงการพฤกษาพรรณ (กําแพงแสน) / ตังอยู่ ตําบลทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาว
เฮ้ าส์ 2 ชัน มีจํานวนทังหมด 75 ยูนิต เนือทีทังหมด 1,956 ตรว. มูลค่าโครงการ 130 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขาย
โครงการได้ ประมาณ 76% อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัวไป
(9) ชือโครงการพฤกษาพรรณ (หลังราชภัฏนครปฐม) / ตังอยู่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน มีจํานวนทังหมด 71 ยูนิต เนือทีทังหมด 2,773 ตรว. มูลค่าโครงการ 133 ล้ านบาท ปั จจุบนั
บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 41% อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัวไป
(10) ชือโครงการร้ อยพฤกษา เลควิลล์ / ตังอยู่ ต.นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบ้ านเดียว 2 ชันและอาคาร
พาณิชย์ 3 ชัน มีจํานวนทังหมด 100 ยูนิต เนือทีทังหมด 1,785 ตรว. มูลค่าโครงการ 599 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัท อยู่
ระหว่างการก่อสร้ างซึงจะเปิ ดขายในปี 2557 โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัวไป
(11) ชือโครงการพฤกษาพรรณ หนองปากโลง / ตังอยู่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
ทาวเฮ้ าส์ 2 ชันและบ้ านเดียว 2 ชัน มีจํานวนทังหมด 58 ยูนิต เนือทีทังหมด 1,430 ตรว. มูลค่าโครงการ 100 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัท อยู่ระหว่างการก่อสร้ างซึงจะเปิ ดขายในปี 2557 โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชน
ทัวไป
(12) ชือโครงการตรี พฤกษ์ นครปฐม / ตังอยู่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวเฮ้ าส์ 2
ชันมีจํานวนทังหมด 246 ยูนิต เนือทีทังหมด 5,555 ตรว. มูลค่าโครงการ 317 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัท อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ างซึงจะเปิ ดขายในปี 2557 โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัวไป
นอกจากนีกลุม่ พัฒนาคอนโดมิเนียมปั จจุบนั บริ ษัทมีทงสิ
ั น 5 โครงการโดยแยกบริ ษัทในแต่ละโครงการประกอบด้ วย
(1) บริ ษัทย่อย (บจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 พัฒนาโครงการชือ แมกซ์ คอนโดมิเนียม งามวงศ์วาน / ตังอยู่ทีถนนงามวงศ์
วาน-แคราย กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน มีจํานวนทังหมด 126 ยูนิต เนือขายทังหมด
3,836.82 ตรม. มูลค่าโครงการ 187 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 66% ซึงได้ ทําการก่อสร้ างเสร็จ
แล้ วทังหมด ส่วนห้ องทีเหลือสามารถทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิได้ ทนั ที โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าทีต้ องการ
ทีอยูอ่ าศัยใกล้ แนวรถไฟฟ้ า
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(2) บริ ษัทย่อย (บจ.แมกซ์ คอนโด เกษตร) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 55 พัฒนาโครงการชือ แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร A / ตังอยู่ทีถนนวิภาวดี
กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน มีจํานวนทังหมด 77 ยูนิต เนือขายทังหมด 2,865.59 ตรม.
มูลค่าโครงการ 150 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 97% ซึงได้ ทําการก่อสร้ างเสร็จแล้ วทังหมด
ส่วนห้ องทีเหลือสามารถทําสัญาและโอนกรรมสิทธิได้ ทนั ที โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าทีต้ องการทีอยูอ่ าศัยที
เดินทางสะดวก
(3) บริ ษัทย่อย (บจ.วิภา คอนโดมิเนียม) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 55 พัฒนาโครงการชือ แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร B / ตังอยู่ทีถนนวิภาวดี
กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 5 ชัน มีจํานวนทังหมด 36 ยูนิต เนือขายทังหมด 1,121.68 ตรม.
มูลค่าโครงการ 58 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 94% ซึงได้ ทาํ การก่อสร้ างเสร็จแล้ วทังหมด
ส่วนห้ องทีเหลือสามารถทําสัญาและโอนกรรมสิทธิได้ ทนั ทีโดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าทีต้ องการทีอยู่อาศัยที
เดินทางสะดวก
(4) บริ ษัทย่อย (บจ.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 74.75 พัฒนาโครงการชือ สมุทรา เรสซิเดนซ์ / ตังอยู่ทีถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 7 ชัน จํานวน 4 อาคาร มีจํานวนทังหมด 123 ยูนิต เนือขาย
ทังหมด 8,066.81 ตรม. มูลค่าโครงการ 722 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทก่อสร้ างเสร็จแล้ ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ โดย
ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าทีต้ องการทีพักตากอากาศทีใกล้ ทะเลและมีความเป็ นส่วนตัว
โดยอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกซือแบบเข้ าร่วมโปรแกรมลงทุนกับบริ ษัทได้ โดยการันตีผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่
ตํากว่า 6% ของมูลค่าลงทุนสําหรับช่วง 3 ปี แรก
(5) บริ ษัทย่อย (บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 80 พัฒนาโครงการชือ เดอะ แมททริ กซ์ นครปฐม / ตังอยู่ทีถนนราชมรรคคา อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครปฐม / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนทังหมด 325 ยูนิต เนือ
ขายทังหมด 10,329.88 ตรม. มูลค่าโครงการ 577 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 76% โดยลูกค้ า
กลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ านักธุรกิจ นักลงทุนและกลุม่ นักเรียนนักศึกษาในนครปฐม ซึงมีความต้ องการทีอยู่อาศัยที
เดินทางสะดวก
นอกจากการบริ หารงานขายและการก่อสร้ างโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แล้ ว โครงการยังให้ ความสําคัญต่อการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างสูงสุด ทังการพัฒนารูปแบบของตัวบ้ าน/อาคาร คุณภาพการก่อสร้ าง และการให้ บริ การทีมุ่งเน้ นสร้ าง
ความประทับใจแก่ลกู ค้ าทีเข้ าเยียมชมโครงการและลูกค้ าทีพักอาศัยภายในโครงการแล้ ว

( ง ) ธุรกิจโรงแรม
กกลุม่ ธุรกิจโรงแรมปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงแรมทีดําเนินการแล้ วในปั จจุบนั ทังสิน 4 แห่ง โดยแยกบริ ษัทในแต่ละโครงการ ประกอบด้ วย
(1) บริ ษัทย่อย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 99.99 ชือโรงแรมไมด้ า รี สอร์ ท กาญจนบุรี ตังอยู่ที ต.วังด้ ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนห้ องพักทังหมด
94 ห้ อง เนือทีทังหมด 41ไร่ มูลค่าของทรัพย์สิน 128.01 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย 806.08 บาท จํานวนแขกเข้ าพัก
32,986 ราย กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สัมนาโดยมีหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างชาติ
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(2) โรงแรมไมด้ า ซิตี รี สอร์ ท กรุงเทพ ( MIDA ) ตังอยู่ที ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ มีจํานวนห้ องพัก
ทังหมด 125 ห้ อง เนือทีทังหมด 3.1 ไร่ มูลค่าของทรัพย์สิน 156.62 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย 849.38 บาท จํานวน
แขกเข้ าพัก 60,041 ราย กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สัมนาของหน่วยงานราชการ และกลุม่ ลูกค้ าชาวจีน
(3) บริ ษัทย่อย (บจ.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 74.75 ชือโรงแรม ไมด้ า เดอซี หัวหิน ตังอยู่ทีถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนห้ องพัก
ทังหมด 113 ห้ อง มูลค่าของทรัพย์สิน 492.9 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย 2,473.67 บาท จํานวนแขกเข้ าพัก 21,045
ราย กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าทีต้ องการทีพักตากอากาศทีใกล้ ทะเลและมีความเป็ นส่วนตัว โดยอยูไ่ ม่
ไกลจากกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั บจ.เดอะรี ทรี ท หัวหิน อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างโรงแรมเรดิสนั บลู ตังอยู่ที ถนนบ่อ
เคียะ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนห้ องพักทังหมด 118 ห้ อง คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จปลายปี 2558
(4) บริ ษัทย่อย (บจ.แมกซ์ โฮเทล) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึงบริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 99.99 ชือโรงแรมไมด้ า โฮเท็ล งามวงศ์วาน ตังอยู่ทีงามวงศ์วาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มี
จํานวนห้ องพักทังหมด 138 ห้ อง มูลค่าของทรัพย์สิน 246.61 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย 973.19 บาท จํานวนแขกเข้ า
พัก 58,785 ราย กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สัมนาของหน่วยงานราชการ และกลุม่ ลูกค้ าชาวจีน
( จ ) ธุรกิจสนามกอล์ ฟ
บริ ษัทย่อย ( บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ) ประกอบธุรกิจประเภทสนามกอล์ฟและโรงแรม ( รี สอร์ ท ) ซึงบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 ซึงบริ ษัทย่อยแห่งนีตังอยู่ที 123 หมู่ที 7 ต.ลาดหญ้ า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มี
จํานวนห้ องพักทังหมด 65 ห้ อง เนือทีทังหมด 1,127 ไร่ มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ 333.48 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย 827.27 บาท
อัตราการเข้ าพัก 17,684 ราย กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเกาหลี และกรุ๊ปสัมมนาของหน่วยราชการทัวไป
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตังแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 มีดงั นี

รายการ
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ คา่ บริ การ
รายได้ จากการดําเนินงานอืน(1)
รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
หมายเหตุ
(1)

2554
ล้ านบาท
454
219
43
55
986
1,757

%
26
13
2
3
56
100

ณ วันที 31 ธันวาคม
2555
ล้ านบาท
%
464
613
34
87
1,056
2,254

20
27
2
4
47
100

2556
ล้ านบาท

%

443
723
35
139
6
1,252
2,598

17
28
1
5
1
48
100

รายได้ จากการดําเนินงานอืนของบริ ษัทประกอบด้ วยรายได้ จากดอกผลเช่าซือเป็ นหลัก
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เหตุการณ์ สาํ คัญ
ความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรื อ “บริ ษัท” ก่อตังขึนเมือวันที 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอียวศิวิกลู และนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑรู ภายใต้ ชือเดิม “บริ ษัท นครปฐม ไมด้ า 1991 จํากัด” ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก 3 ล้ านบาท สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ที
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงเริ มต้ นของการดําเนินกิจการ บริ ษัทประกอบธุรกิจขายเครื องใช้ ไฟฟ้ า
ต่อมาในปี 2540 กลุม่ ผู้ก่อตังได้ เล็งเห็นแนวโน้ มการเติบโตของความต้ องการซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าโดยการผ่อนชําระเงิน บริ ษัทจึงได้ เริ ม
หันมาดําเนินธุรกิจการขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ า โดยมีบริ การก่อนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงทีหมาย” ซึงครอบคลุมถึง
บริ การสาธิตและการทดลองการใช้ งานสินค้ า บริ การตรวจสอบประวัติและอนุมตั ิเช่าซือภายใน 1 วัน บริ การจัดส่งสินค้ า บริ การ
รับประกันสินค้ าตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระ บริ การสินค้ าทดแทนขณะส่งซ่อม และบริ การหลังการขายอืนๆ โดยสินค้ าทีให้ เช่าซือ
ส่วนใหญ่เป็ นเครืองใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance) ยีห้ อชันนําต่างๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง (Audio
Vision หรื อ AV) เช่น โทรทัศน์ และสเตอริ โอ บริ ษัทเน้ นการขายเช่าซือแก่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายรายย่อยระดับกลางถึงล่าง ทีอาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัวประเทศ
ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทมีการเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ ดังนี
มกราคม 2551

-

บริ ษัทได้ ทําการซือขายหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิ (DE-W1) ของบริ ษัท ดีอี
แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั เปลียนชือเป็ น บริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน (มหาชน) ซึง
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และได้ จําหน่ายใบสําคัญแสดงสิทธิ (DE-W1) กําไรจากการ
จําหน่ายหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 15.03 ล้ านบาท
และ 20.83 ล้ านบาท ตามลําดับ ดังนันบริ ษัทจึงไม่ถือว่าบริ ษัท ดีอี แคปปิ ตอล จํากัด
(มหาชน) เป็ นบริษัทร่วมอีกต่อไป แต่ก็ยงั คงจัดบริ ษัท ดีอี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) เป็ น
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน เนืองจากยังคงมีกรรมการร่วมกัน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2551 บริ ษัทได้
ซือขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวโดยมีวตุ ถุประสงค์เพือค้ า

มกราคม 2551

-

บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เจ.อาร์ .ดีล จํากัด ซึงปั จจุบนั เปลียนชือเป็ น อควา คอร์
เปอเรชัน จํากัด(มหาชน) จํานวน 189,400 หุ้นในราคาเฉลียหุ้นละ 105.59 บาท เป็ นจํานวน
เงินรวม 19.99 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.58 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ถือว่าบริ ษัท เจ.อาร์ .ดีล จํากัด เป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกันเนืองจากมี
กรรมการผู้มีอํานาจร่วมกัน ต่อมาในไตรมาส 4/2551 กรรมการของบริ ษัทได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการของบริ ษัทร่วมดังกล่าว จึงจัดประเภทเงินลงทุนรายการนีเป็ นเงินลงทุนทัวไป

พฤษภาคม 2551

-

บริ ษัทเพิมการลงทุนในบริ ษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนรวม
2,499,999 หุ้น ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ เพิมจากร้ อยละ 86 เป็ นร้ อยละ 99.99

มิถนุ ายน 2551

-

ผู้ถือหุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญซึงเป็ นกรรมการและพนักงานของบมจ. ไมด้ า
ลิสซิง ได้ ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หน่วย ซือหุ้นสามัญจํานวน
30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 รวมเป็ นเงิน 3 ล้ านบาท จึงถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวได้ ใช้ สิทธิครบตามจํานวนแล้ ว บมจ.ไมด้ า ลิสซิง ได้ จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมือวันที 2 กรกฎาคม 2551

มิถนุ ายน 2551

-

บริ ษัทเพิมการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนรวม
248,750 หุ้น ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิมขึนจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 42.5
เนืองจากเป็ นการเพิมการลงทุนเมือสินงวด บริ ษัทจึงบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่วมโดยวิธีสว่ นได้ เสียในสัดส่วนร้ อยละ 30 สําหรับไตรมาส 1-2/2551 จํานวนเงิน 2.89
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ล้ านบาท และร้ อยละ 42.5 สําหรับไตรมาส 3-4/2551 จํานวนเงิน 4.1 ล้ านบาท จากเงินลงทุน
ในบริ ษัท เดอะ รีทรี ท หัวหิน จํากัด โดยใช้ งบการเงินทีได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
กรกฎาคม 2551

-

บริ ษัทเพิมการลงทุนในบริ ษัท เดอะ ไลอ้ อน ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จํากัด ปั จจุบนั
เปลียนชือเป็ น บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน
รวม 4,875,240 หุ้น ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯเพิมขึนจากร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ
92.07

ตุลาคม 2551

-

บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด จํานวน 56,000,000 หุ้น
ในราคาเฉลียหุ้นละ 0.67 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 37.52 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
10.84 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ถือว่าบริ ษัท เจนเนอรัล เอน
จิเนียริ ง จํากัด เป็ นบริ ษัทร่วมเนืองจากมีกรรมการผู้มีอํานาจร่วมกัน และได้ รับรู้กําไรจากการ
ซือเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 24.96 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัท
ได้ พิจารณาตังค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้ ราคายุติธรรม ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษัท เป็ นจํานวนเงิน 35.87 ล้ านบาท และ 15.12 ล้ านบาท ตามลําดับ

ธันวาคม 2551

-

บริ ษัทลงทุนในบริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจํานวน 659,998 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 6,599,980 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุน
ร้ อยละ 55 ของจํานวนหุ้นทังหมด

ธันวาคม 2551

-

บริ ษัทลงทุนในบริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจํานวน 2,089,998
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 20,899,980 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 55 ของจํานวนหุ้นทังหมด

ธันวาคม 2551

-

บริ ษัทลงทุนในบริษัท ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด ซึงจดทะเบียนและดําเนินงานในประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 32,206,720 บาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 60 ของจํานวนหุ้นทังหมด

มกราคม 2552

-

บริ ษัทเพิมการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน
199,000 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 19,900,000 บาท ทําให้ สดั ส่วน
การลงทุนของบริษัทเพิมขึนจาก 42.50% เป็ น 52.50%

มีนาคม 2552

-

บริ ษัทลงทุนในบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจํานวน 69,997 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 700,000 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุน
ร้ อยละ 69.997 ของจํานวนหุ้นทังหมด

ธันวาคม 2552

-

บริ ษัทได้ ลงทุนเพิมในหุ้นเพิมทุน จํานวน 2,379,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทและซือหุ้นจาก
ผู้ถือหุ้นรายหนึง จํานวน 525,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังสิน
29,748,950 บาท

กุมภาพันธ์ 2553

-

บริ ษัท มีมติอนุมตั ิคาประกั
ํ
นวงเงินกู้ระยะยาวเต็มวงเงินของบจ. แม็กซ์ คอนโด เกษตร และ
บจ.วิภาคอนโด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทให้ กบั สถาบันการเงิน วงเงินสินเชือ 59 ล้ านบาท
และ 22 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยวงเงินสินเชือดังกล่าวบริ ษัทย่อยกู้มาเพือใช้ สําหรับก่อสร้ าง
คอนโดมิเนียมโครงการแม็กซ์คอนโดมิเนียม วิภาวดี ซึงมีระยะเวลาของเงินกู้ 2.5 ปี วงเงินกู้
ดังกล่าวนีทางบริ ษัทคําประกันเต็มวงเงิน 100%
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กุมภาพันธ์ 2553

-

บริ ษัทพิจารณาให้ ขายทีดิน
โฉนดเลขที 31871 ,31872 พร้ อมสิงปลูกสร้ างเลขที 1235/7 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท แมกซ์ เรี ยลเอสเตรท จํากัด ราคารวม
26,388,220 บาท ( ยีสิบหกล้ านสามแสนแปดหมืนแปดพันสองร้ อยยีสิบบาทถ้ วน )
โฉนดเลขที 31873,21203 พร้ อมสิงปลูกสร้ างเลขที 1235/5, 1235/8 ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
ราคารวม 23,788,980 บาท ( ยีสิบสามล้ านเจ็ดแสนแปดหมืนแปดพันเก้ าร้ อยแปดสิบบาท
ถ้ วน )
โฉนดเลขที 246038 พร้ อมสิงปลูกสร้ างเลยที 1235/9 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด ราคา 1,332,800 บาท
( หนึงล้ านสามแสนสามหมืนสองพันแปดร้ อยบาทถ้ วน )

มีนาคม 2553

-

บริ ษัทได้ มีการคําประกันเงินกู้ระระยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชือ 80 ล้ านบาทให้ แก่
บริ ษัทไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด และวงเงินสินเชือ 140 ล้ านบาทให้ แก่บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล
จํากัด กับทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2553

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิการคําประกันเงินกู้ระยะยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชือ 390.00 ล้ าน
บาทให้ กบั บริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 2554

-

บริ ษัทเพิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 348,248 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 106 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 36,914,288 บาท ทําให้
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิมขึนจาก 52.50 % เป็ น 70%

สิงหาคม 2554

-

บริ ษัทได้ ลงทุนและจัดตังบริ ษัทลูกชือบริ ษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึงประกอบธุรกิจ
ด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน 55,000,000 บาท จํานวนหุ้น
5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทังนีบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุ้น
ทังหมด 4,399,997 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 43,999,970 บาท

มีนาคม 2555

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1,900,000 บาทและงด
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2544

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชองบริ ษัท
3,000,000 บาท

กรกฎาคม 2555

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิคาประกั
ํ
นการปรับปรุงโครงสร้ างหนีของบริ ษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมให้
สินเชือ

สิงหาคม 2555

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คําประกันการขอวงเงินสินเชือของ บริ ษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคําประกัน จํานวน
82,740,000 บาท

กันยายน 2555

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คําประกันการขอวงเงินสินเชือของ บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส
จํากัด จากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคําประกัน จํานวน 120,000,000
บาท

ประจําปี

2554

ไม่เกิน
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ตุลาคม 2555

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คําประกันการขอวงเงินสินเชือของ บริ ษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคําประกัน จํานวน
86,920,000 บาท

พฤศจิกายน 2555

-

บริ ษัทได้ ลงทุนและจัดตังบริ ษัทย่อยชือบริ ษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง
ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
จํานวนหุ้น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทังนีบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน )
ถือหุ้นทังหมด 140,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 1,400,000 บาทหรื อร้ อยละ 70

มิถนุ ายน 2556

-

บริ ษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คาประกั
ํ
นการขอวงเงินสินเชือของ บริ ษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคําประกัน จํานวน
90,940,000 บาท

พฤศจิกายน 2556

-

บริ ษัทเพิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 94,527 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 9,452,700 บาท ทําให้
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิมขึนจาก 70.00 % เป็ น 74.75%

-

บริ ษัทเพิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 525,000 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 5,250,000 บาท ทําให้
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิมขึนจาก 85.00 % เป็ น 100.00%

-

บริ ษัทเพิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด โดยซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน
675,000 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 6,750,000 บาท ทําให้ สดั ส่วนการ
ลงทุนของบริ ษัทเพิมขึนจาก 85.00 % เป็ น 100.00%
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ปั จจัยความเสียง
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเผชิญกับปั จจัยความเสียงต่าง ๆ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริ ษัท อนึง
ปั จจัยความเสียงดังต่อไปนีเป็ นเพียงปั จจัยความเสียงสําคัญบางประการทีอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท ทังนี อาจมีปัจจัยความเสียง
อืน ๆ ทีบริ ษัทไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสียงบางประการทีบริ ษัทเห็นว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึงปั จจัยความเสียงเหล่านีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตได้
1. ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสียงในการประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนืองและถือเป็ นหนึงในปั จจัยหลักในการกําหนดกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจในแต่ละปี โดยมีการติดตามและควบคุมความเสียงอย่างสมําเสมอเพือให้ เป็ นไปตามทิศทางและนโยบายทีได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทซึงประกอบไปด้ วยขันตอนหลักต่างๆ ดังนี การระบุความเสียง การประเมินความเสียง การติดตามและควบคุม
ความเสียงเป็ นต้ น หากมีความเสียงใหม่ๆ ทีมิได้ คาดการณ์ไว้ อาจจําเป็ นต้ องทบทวนการบริ หารความเสียงใหม่ทงหมดหรื
ั
อความ
เสียงทีเกิดขึนมีแนวโน้ มทีจะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอย่างรุ่นแรงอาจต้ องทบทวนแผนธุรกิจใหม่ทงหมด
ั
พร้ อมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ดังเช่นในปี ทีผ่านมามีความเสียงจากภัยธรรมชาติคือเกิดอุทกภัยในหลายพืนทีของประเทศซึงมี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ซึงบริ ษัทได้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและบุคลากรรวมถึงการบริ หาร
จัดการภายในองค์กรเพือรองรับสภาวะวิกฤตทีมีแนวโน้ มทีจะเกิดขึนในช่วงนัน
ความเสียงของลูกหนีทีมีปัญหา
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมียอดค้ างชําระของลูกหนีการค้ าส่วนทีเกินกว่า 12 เดือน จํานวน 16.24 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจาก
ความสามารถในการชําระหนีของลูกหนีลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3.15 ของลูกหนีการค้ าทังหมด ซึงบริ ษัทมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับชําระ
หนีตามจํานวนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีไว้ แล้ วจํานวน 16.24 ล้ านบาทหรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 100 และส่งให้ ฝ่ายเร่งรัดติดตามหนีทีเหลืออย่างใกล้ ชิด นอกจากนีบริษัทยังมีมาตรการทีจะป้องกันความเสียงจาก
ปั ญหาลูกหนีค้ างชําระเป็ นระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกค้ าทีรัดกุมมากขึน รวมทังมีการเก็บและติดตามหนีเร็ว
ขึน โดยจะส่งให้ ฝ่ายเร่งรัดหนีสินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนีของลูกหนี
ความเสียงจากการเกิดลูกหนีเช่ าซือมีปัญหาในอนาคตเนืองจากการขยายสินเชือเช่ าซือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสาขาเปิ ดดําเนินงาน ทัวประเทศรวม 79 สาขา ทังนีการขายเช่าซือแก่กลุ่มลูกค้ าใหม่ในพืนที
การขายใหม่อาจก่อให้ เกิดลูกหนีเช่าซือทีมีปัญหาภายหลังการผ่อนชําระไปแล้ วในระยะเวลาหนึงได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังในการขายเช่าซือแก่ลกู ค้ ารายใหม่ โดยให้ ความสําคัญเรื องการพิจารณาคัดเลือกลูกค้ าเช่าซือโดยระบบการพิจารณา
การขายเช่าซือ (Credit Scoring) คุณภาพลูกค้ าเช่าซือและการติดตามหนี รวมทังบริ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบและฝ่ ายเร่ งรัดหนีสินที
ดูแลเรื องการทุจริ ตภายในองค์กรและการติดตามหนีโดยเฉพาะ อีกทังมีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลทีมี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนีเช่าซือได้ ทกุ ขณะซึงสามารถป้องกันความเสียงดังกล่าวได้ ในระดับหนึง
ความเสียงจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนีของลูกค้ าโดยไม่ มีเอกสารทางการเงิน
เนืองจากลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทไม่มีหลักฐานทางการเงินทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนันในการพิจารณาการขายเช่าซือนัน บริ ษัท
จึงเน้ นการเข้ าถึงตัวตนและการสอบถามข้ อมูลโดยตรงจากลูกค้ า รวมถึงการเก็บข้ อมูลจากสถานทีจริ งและจากบุคคลอ้ างอิงเพือ
เป็ นการสอบทานข้ อมูลอีกชันหนึง เช่น ผู้คําประกัน ญาติ เพือนบ้ าน ผู้นําในหมู่บ้าน หรื อ ลูกค้ าเก่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของบริ ษัทเพือประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผ่อนชําระของลูกค้ า ฉะนันหากลูกค้ าผู้ขอเช่าซือร่ วมมือกับบุคคลอ้ างอิง
และ/หรื อผู้คําประกันแจ้ งข้ อมูลเท็จอาจทําให้ เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาลูกค้ าได้ ซึงส่งผลให้ เกิดปั ญหาหนีสูญ การผ่อน
ชําระล่าช้ าหรื อการรับคืนสินค้ า อย่างไรก็ตามความเป็ นไปได้ ดงั กล่าวค่อนข้ างตําเนืองจากผู้ขอเช่าซือต้ องเตรี ยมข้ อมูลล่วงหน้ าและ
ร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง อีกทังการแจ้ งข้ อมูลเท็จเป็ นผลประโยชน์ของผู้เช่าซือฝ่ ายเดียว แต่เป็ นผลเสียกับผู้เกียวข้ อง ซึง
โดยปกติจะเกรงการร่ วมรับผิดชอบภาระหนีในฐานะผู้คําประกันและการถูกขึนบัญชีดําทําให้ ไม่สามารถขอเช่าซือกับบริ ษัทได้ อีก
ดังนันการสอบทานข้ อมูลจากบุคคลหลายฝ่ ายดังกล่าวจึงเป็ นการลดความเสียงได้ ในระดับหนึง นอกจากนีบริ ษัทขายเช่าซือแก่
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ลูกค้ ารายย่อยโดยมียอดเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าเฉลีย 13,000 บาทต่อราย ดังนันผลกระทบจากหนีเสียต่อรายลูกหนีจึงมีสดั ส่วนน้ อย
เมือเปรี ยบเทียบกับยอดลูกหนีเช่าซือทังหมด
ความเสียงทีเกิดจากการแข่ งขันในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ ดําเนินการลดความเสียงด้ านนีด้ วยการมุง่ เน้ นการรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ กล่าวคือ บริ ษัทได้ เข้ าแข่งขันและรักษาส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบียให้ อยู่ในระดับหนึง ไม่แข่งขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริ ษัทได้ เน้ นการให้ บริ การเป็ นหลักและ
รักษาสัมพันธภาพทีดีระหว่างบริ ษัทกับผู้จําหน่ายเครื องใช้ ไฟฟ้ าเป็ นหลัก ซึงสามารถลดความเสียงจากภาวะแข่งขันดังกล่าวเป็ น
อย่างดี
ความเสียงเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซือสามารถขยายธุรกิจได้ ตามศักยภาพของบริ ษัทโดยไม่มีข้อจํากัด เนืองจากเป็ นธุรกิจทีไม่ได้ อยู่ภายใต้
ข้ อจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถให้ สินเชือโดยไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนันคุณภาพของ
ลูกหนีซึงเป็ นปั จจัยหลักของธุรกิจประเภทนีย่อมได้ รับผลกระทบจากการทุจริ ต ประสิทธิ ภาพของการติดตามหนีหรื อจากสภาวะ
เศรษฐกิจ หากผู้ประกอบการขาดความระมัดระวังหรื อขาดระบบควบคุมภายในทีดี ผู้ประกอบการอาจประสบปั ญหาในการเรี ยก
ชําระหนีได้ ถ้ าหากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะทีตกตํา
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง โดยบริ ษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปล่อย
สินเชืออย่างใกล้ ชิด เพือให้ ทราบถึงสินเชือทีปล่อยออกไป บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสียงจากตัวลูกหนีโดยจัดให้ มีบุคคลคํา
ประกันและวางเงินดาวน์ ในปริ มาณมากสําหรับลูกหนีทีมีลกั ษณะความเสียงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี เพือให้ ทราบถึงคุณภาพของลูกหนีในสถานะปั จจุบนั และสามารถติดตามลูกหนีให้ จ่ายชําระหนี
ได้ ไม่เกิดการติดค้ างเนินนานจนเกิดภาวะหนีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นจํานวนมาก นอกจากนีจากผลของระบบควบคุมภายในทีมี
ประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นระบบการตรวจสอบภายในจากส่วนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทํางานทังการทําตลาดและ
ติดตามหนี ทําให้ บริ ษัทสามารถลดความเสียงจากการก่อทุจริ ตภายในบริ ษัท
ความเสียงในการจ่ ายค่ าคอมมิชชันการขายล่ วงหน้ า
บริ ษัทจ่ายค่าคอมมิชชันการขายแก่พนักงานขายตามอัตราทีกําหนด โดยจ่ายให้ เมือพนักงานขายสามารถขายเช่าซือสินค้ าพร้ อม
ปฏิบัติตามเงือนไขการขายได้ ครบถ้ วนแล้ ว โดยบริ ษัทพิจารณาจ่ายค่าคอมมิชชันการขายแก่พนักงานขายตามยอดจ่ายจริ งที
พนักงานได้ รับ (ไม่จ่ายเกินค่าคอมมิชชันทีได้ รับ) สําหรับพนักงานทีมียอดเบิกล่วงหน้ าค้ างอยู่กบั บริ ษัท (พนักงานเก่า) บริ ษัทจะหัก
ค่าคอมมิสชันไว้ 5% ของยอดทีได้ รับเพือเคลียร์ ยอดเบิกล่วงหน้ าทีค้ างไว้ สําหรับพนักงานใหม่ในระยะ 3 เดือนแรก ให้ เบิกล่วงหน้ า
ได้ วัน ละ 200 บาท โดยเมื อมี ย อดมิ ช ชันประจํ า สัป ดาห์ ให้ เ คลี ย ร์ คื น 20% ของยอดที ได้ รั บ และ เมื อมี ย อดโบนัส การขาย
ประจําเดือน ให้ เคลียร์ คืน 50% ของยอดทีได้ รับ (แต่ไม่เกินยอดเบิกล่วงหน้ า) เมือพ้ นระยะ 3 เดือนแรกใช้ เงือนไขเดียวกับพนักงาน
เก่า(ไม่ให้ เบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนันพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานและมีเจตนาหรื อไม่สามารถชําระคืนค่าคอมมิชนในส่
ั
วนที
ได้ เบิกล่วงหน้ าไปแล้ ว อาจทําให้ บริ ษัทสูญเงิ นค่าคอมมิชชันการขายล่วงหน้ านี อย่าไรก็ ตาม บริ ษัทได้ จํากัดความเสียง โดย
พิจารณาการจ่ายค่าคอมมิชชันการขายล่วงหน้ า เป็ นจํานวนสูงสุดเท่ากับค่าคอมมิชชันการขายสินค้ าทีพนักงานขายมีสิทธิได้ รับแต่
ยังไม่สามารถเบิกรับได้ เนืองจากยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามเงือนไขการขาย
ความเสียงจากการล้ าสมัยของสินค้ าคงคลัง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินค้ าคงคลังสุทธิจํานวน 41.54 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็ เครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านประเภทภาพ
และเสียง เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต์ ซึงเป็ นสินค้ าทีมีความล้ าสมัยจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีได้ งา่ ย
และมีแนวโน้ มการลดลงของราคาสินค้ าทีรวดเร็ว หากบริ ษัทมีสินค้ าคงคลังล้ าสมัยในปริ มาณมากอาจทําให้ รายได้ จากการขายเช่า
ซือสินค้ าลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมาบริ ษัทจะเก็บสินค้ าคงคลังในปริ มาณทีเพียงพอต่อการขายและมี
ปริ มาณหมุนเวียนอยู่เสมอ โดยปั จจุบนั บริ หารสินค้ าคงคลังเฉลียประมาณ 45 วัน และดําเนินนโยบายการบริ หารสินค้ าคงคลังใน 2
ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญ่ซงดู
ึ แลเรื องประเภทสินค้ าทีสังซือและนโยบายการขายเช่าซือรวม และโดยสาขาซึงจะต้ องดูแลและ
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รับผิดชอบสินค้ าทีได้ สงจากสํ
ั
านักงานใหญ่เนืองจากมีการบริ หารงานแบบ Profit Center ทําให้ บริ ษัทสามารถควบคุมสินค้ าคงคลัง
ทังประเภทและระดับสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสียงจากการยึดคืนสินค้ า
ปกติธรุ กิจเช่าซือมีความเสียงในด้ านการยึดสินค้ าคืนและถือเป็ นสิงทีหลีกเลียงไม่ได้ ถึงแม้ การยึดสินค้ าคืนนันเป็ นความเสียงต่อการ
ลดลงของยอดขายและมีผลทําให้ สนิ ค้ าคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกด้ านหนึงก็ถือเป็ นการชดเชยต่อความเสียหายทีอาจจะ
เกิดขึนจากการหยุดชําระเงินของลูกค้ าได้ เพราะบริ ษัทยังสามารถนําสินค้ าเหล่านันมาจําหน่ายในตลาดสินค้ ามือสองได้ อีกด้ วย อัน
ถือเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึง
2. ความเสียงทางการเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือเงิน
ให้ ก้ ยู ืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสันและเงินกู้ยืมระยะยาวทีมีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสียง
จากอัตราดอกเบียของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํา
ความเสียงด้ านการให้ สนิ เชือ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสียงด้ านการให้ สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ ลูกหนีการค้ า เงินให้ ก้ ยู ืมและลูกหนี
อืน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสียงนีโดยการกําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม นอกจากนี การให้
สินเชือของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนืองจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีฐานของลูกค้ าทีหลากหลายและมีอยู่จํานวน
มากรายดังนันบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้ สินเชือนอกจากจํานวนค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญทีบันทึกไว้ แล้ วในบัญชี
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน เนืองจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีธรุ กรรมทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศในจํานวนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ
ความเสียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยเริ มฟื นตัวมากขึนหลังจากได้ รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชันนําของโลก อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังได้ รับผลกระทบจากปั จจัยลบในประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียว ปั ญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึงปั จจัยเหล่านีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อรายได้ และ
กําลังซือ พฤติกรรมการใช้ จ่าย และระดับความเชือมันของผู้บริ โภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขายเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านทีลูกค้ าใช้ บริ การทีลดน้ อยลง
และผู้ประกอบการต้ องรั บความเสียงมากขึนจากการเรี ยกเก็บค่างวดสินค้ า อย่างไรก็ตามเครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน ถื อเป็ น
สิงจําเป็ นในชีวิตประจําวัน จึงอาจได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอืน อีกทังบริ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบการ
ให้ บริ การและปรับเปลียนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพือกระตุ้นการใช้ บริ การของลูกค้ าและลดความเสียงจากการยกเลิกการขายสินค้ า
รวมทังจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้ จ่าย (Cost Efficiency Program) เพือให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ดี บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ วา่ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท จะไม่ได้ รับผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไป
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3. ความเสียงอืน ๆ
ความเสียงจากการขาดแคลนทรั พยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นปั จจัยทีสําคัญอีกอย่างหนึงของความสําเร็จของบริ ษัท และเป็ นสิงทีทําให้ เกิดความเสียงต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษัทได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก เป็ นต้ น ทีอาจจะมีผลทีทําให้ เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริ ษัท จึงได้ ให้
ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส่ ทุกข์ สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลให้ เหมาะสม
กับหน้ าทีและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองสมําเสมอ
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การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี ยังมี
การจัดตังคณะกรรมการย่อยอืน ๆ ขึนอีกหลายชุดเพือทําหน้ าทีควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด 8 ท่าน ดังนี
รายชือกรรมการ
นายวิสตู ร เอียวศิวกิ ลู
นายเอกชัย เอียวศิวิกลู
นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู
นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร
นางสาวรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์
นายมงคล สัณฐิ ติวฑิ รู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ แก่ (1) นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู (2) นายเอกชัย เอียวศิวิกลู (3) นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร (4)
นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู และ (5) นางสาวรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ โดยกรรมการสองในห้ าท่านนีลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ โดยอ้ างอิงกับ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทมีดงั นี
(1)

คณะกรรมการต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริ หารเงิน

(3)

จัดให้ มีระบบบริ หารความเสียงทีเหมาะสม

(4)

ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
เป็ นสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้ อมทัง
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท

นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตังกรรมการจํานวนหนึงให้ เป็ นกรรมการบริ หารเพือดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด
หรื อหลายอย่าง ทังนีคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษัทมีอํานาจดําเนินการเรื องต่างๆ ของ
กิจการได้ เอง เว้ นแต่อํานาจในการดําเนินงานดังต่อไปนีจะกระทําได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

20 | P a g e

รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

(1)

เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

การทํารายงานทีกรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยู่ในข่ายทีกฎหมายหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน

(4)

การซือหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(5)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน

(6)

การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(7)

การเพิมทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท

(8)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

(9)

เรื องอืนใดตามกฎหมายกําหนด

ทังนีกําหนดให้ รายการทีกรรมการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยให้ กรรมการซึงมีสว่ นได้ เสียในเรื องใดไม่มีสิทธิอนุมตั ิ
กรรมการอิสระ
บริ ษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายมงคล สัณฐิ ตวิ ิฑรู (2) นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ และ (3) นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ฝ่ ายบริ หารของบริษัท และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระด้ วย

(2)

ไม่เคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ วม หรื อนิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ น แต่จะได้ พ้น จากการมี ลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง

(3)

ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน้ อง
และบุตร (รวมทังคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย

(4)

ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง

(5)

ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่
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เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สงั กัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง
(6)

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

(7)

ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี
รายชือกรรมการ
นายมงคล สัณฐิ ติวฑิ รู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่เป็ น
กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนซึงเป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท ทังนี นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู เป็ นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอทีจะทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี
(1)

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพือให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ

(2)

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึงครอบคลุมถึงการ
ควบคุมภายในทางด้ านการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริ หาร
ความเสียงและระบบการควบคุมต่าง ๆ ทีกําหนดขึนโดยผู้บริ หารของบริ ษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง โดยผู้
ตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้สอบบัญชีอิสระ

(3)

สอบทานความมีประสิทธิ ผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง โดยให้ มีทรัพยากรด้ านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสมในองค์กร

(4)

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย และเลิก
จ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนและ
เงือนไขการทํางานของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง

(7)

สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็ นรายปี
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(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็ นอิสระและความเทียงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

(9)

สอบทานการจัดการให้ มีช่องทางสําหรับพนักงานทีสามารถแจ้ งเบาะแสเกียวกับความผิดปรกติในเรื องรายงานทางการเงินหรื อ
เรื องอืน ๆ โดยการแจ้ งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็ นความลับ รวมถึงการจัดให้ มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื องที รั บแจ้ งอย่าง
เหมาะสม

(10)

สอบทานรายการทีเกียวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อรายการทีอาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้ มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี

(12)

–

ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท

–

ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

–

ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

–

ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

–

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าทีตามกฎบัตร

–

รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี
รายชือกรรมการ
นายวิสตู ร เอียวศิวกิ ลู
นายเอกชัย เอียวศิวิกลู
นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(1)

มี อํ า นาจในการจัด การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ มติ ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้ น และมติ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ
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(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานเพือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การจัดซือสินค้ า หรื อ ยานพาหนะ และการ
อนุมตั ิการขายเช่าซือ เป็ นต้ น ทังนีวงเงินสําหรับแต่ละรายการต้ องไม่เกินกว่า 300 ล้ านบาท

(3)

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยืมหรื อการขอสินเชือใดๆ ของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินเพือการลงทุน เช่น การซือขายเงินลงทุน หรื อสินทรัพย์ถาวร เป็ นต้ น ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 1,000 ล้ านบาท หรื อ จํานวนเทียบเท่า

(4)

กําหนดโครงสร้ างองค์กร การบริ หาร และกรรมการบริ หาร โดยให้ ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ว่าจ้ าง และการเลิกจ้ างของพนักงานของบริ ษัท

(5)

มีอํานาจแต่งตัง ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหน่งทีไม่สงู กว่ากรรมการผู้จดั การ

(6)

มี อํานาจจัดทํ า เสนอแนะและกํ าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุท ธ์ ท างธุร กิจของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื อ
พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
แล้ ว

(8)

ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนๆตามทีได้ รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทังนีการมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่คณะกรรมการบริ หารนัน ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของ
บริ ษัทและกําหนดให้ รายการทีกรรมการบริ หารหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืน
ใดกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการบริ หารซึงมีสว่ นได้ เสียในเรื องใดไม่สทิ ธิอนุมตั กิ ารทํารายการนัน
เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ แต่งตัง นางสาวรุ่งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
บริ ษัท

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้บริหารทังหมด 5 ท่าน(1) ดังนี
ชือ-นามสกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

นายวิสตู ร เอียวศิวกิ ลู
นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู
นายเอกชัย เอียวศิวิกลู
นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร
นางสาวรุ่งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์
หมายเหตุ
(1) ผู้บริ หารข้ างต้ นเป็ นผู้บริ หารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงหมายถึงกรรมการผู้จดั การ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีรายแรกนับ
ต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซงดํ
ึ ารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายทีสีทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับ
บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึนไปหรื อเทียบเท่า
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง

(2)

ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซีงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนทีจะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครังนันให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินสําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 8 ราย ในปี 2556 ค่าตอบแทน
รวมของกรรมการบริ ษัทมีจํานวนทังสิน 1,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : บาท)
รายชือ
นายวิสตู ร เอียวศิวกิ ลู
นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร
นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู
นายเอกชัย เอียวศิวิกลู
นายมงคล สัณฐิ ติวทิ รู (1)
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
นางสาวรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์

เบียประชุม
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

ค่ าตอบแทนรายปี
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000

ค่ าตอบแทนรวม
220,000
120,000
120,000
120,000
220,000
120,000
120,000
120,000

ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวนทังสิน 14,302,673 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
ค่ าตอบแทน (บาท)
จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลียงชีพ

ณ 31 ธันวาคม 2556
6
10,949,802
3,110,400
242,471

การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบตั ิสําหรับการดําเนินการเกียวกับข้ อมูล เพือป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพือประโยชน์สว่ น
ตนหรื อผู้อืนในทางมิชอบ โดยกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีหน้ าทีรับผิดชอบในการป้องกันมิให้ บคุ คลทีไม่ได้ รับ
อนุญาตได้ รับข้ อมูลทีมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และ/หรื อป้องกันมิให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึงอาจส่งผล
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กระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอืน ๆ ของบริ ษัทก่อนทีตลาดหลักทรั พย์จะได้ รับข้ อมูลนัน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรื อในขณะทีข้ อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษัทซือขายหุ้นหรื อตราสารทางการเงินก่อนทีข้ อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อในขณะทีข้ อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อ
ราคา
นอกจากนี บริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายเกี ยวกับการซือขายหลักทรั พย์สําหรั บกรรมการและผู้บริ ห ารของบริ ษัท โดยกํ าหนดห้ ามมิ ให้
กรรมการและผู้บริ หารซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาส
จนถึงวัน ถัดจากวันประกาศผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท ต่อสาธารณชน หรื อซื อขายหลักทรั พย์ เ พื อการเก็ งกํ าไรในระยะสัน ทังนี
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการได้ มาหรื อการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท (รวมถึง
การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชัวโมงนับจากวันทีมีการได้ มาหรื อมีการเปลียนแปลง
ดังกล่าว
การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน รวมทังมีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ เพือแสดงความเห็นเกียวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทครอบคลุมเรื องเกียวกับ
การควบคุมภายในตังแต่ระดับปฏิบตั ิการถึงระดับผู้บริ หาร ทังนี เพือให้ มันใจได้ ว่าบริ ษัทมีการบริ หารจัดการทีเหมาะสม เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สนิ ของบริ ษัทไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้ วยกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และสามารถป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษัทจากการที ผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มี
อํานาจ และผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อบกพร่ องทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริ ษัทและและบริษัทย่อย
รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี
(1)

องค์กรและสภาพแวดล้ อม (Organisational Control and Environmental Measure)

บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างองค์กรทีเอืออํานวยต่อการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที กําหนด และจัดให้ มีการ
สือสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้ อยปี ละครัง เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษัทได้ จดั ตังหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพือกํากับดูแลและส่งเสริ มกิจกรรมการควบคุมภายใน ซึงส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้ องและน่าเชือถือของรายงานทางการเงินของบริ ษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในมีหน้ าทีในการวางแผน ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการควบคุมภายใน จัดให้ มีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ติดตามผล และ
รายงานสถานะของการควบคุมภายในต่อฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมอ ทังนี เพือ
ป้ องกันและลดข้ อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสร้ างความเชือมันให้ กบั ผู้ลงทุนว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ อง
และน่าเชือถือ
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(2)

การบริ หารความเสียง (Risk Management Measure)

บริ ษัท มี การประเมิ นปั จจัยความเสียงทังภายในและภายนอกที อาจมี ผลกระทบต่อการดําเนิน ธุรกิจ โดยมี การวิเคราะห์ โอกาสและ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน และมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ เพือกําหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพือ
ป้ องกันความเสียง โดยบริ ษัทได้ จัดตังคณะกรรมการบริ หารความเสียงเพือพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเสียงของ
บริ ษัท และกําหนดระดับความเสียงทีบริ ษัทยอมรับได้ รวมถึงติดตามขันตอนการดําเนินการบริ หารความเสียง นอกจากนี คณะกรรมการ
บริ หารความเสียงยังมีหน้ าทีพิจารณาความเสียงและประเมินผลกระทบของความเสียงต่อบริ ษัท จัดทํ าแผนรองรั บความเสียง และ
ติดตามผลอย่างใกล้ ชิด เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ ความเสียงอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control Activities)

บริ ษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานสําหรับการบริ หารจัดการในด้ านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้ านการเงินการ
จัดซือ และการบริ หารทัวไป โดยบริ ษัทมี การกําหนดอํานาจหน้ าที และวงเงิน อนุมัติของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้ าทีในการอนุมตั ิออกจากหน้ าทีในการบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูล และหน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกันเพือเป็ นการตรวจสอบซึงกันและกัน ทังนี ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว บริ ษัท มีมาตรการที รั ดกุมในการติดตามดูแลเพือให้ มันใจว่าการทําธุรกรรมนัน ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงานและผ่านขันตอนการอนุมตั ิทีกําหนด เพือป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทเป็ นสําคัญ นอกจากนี บริ ษัทมี การติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างสมํ าเสมอ โดยมีการกําหนด
นโยบายและทิศทางให้ บคุ คลทีบริ ษัทแต่งตังให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริ ษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)

บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล เพือให้ การสือสารข้ อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้ องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น และผู้ทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการ
จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาทีเหมาะสมและตามที
กฎหมายกําหนด
นอกจากนี บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงานในแต่ละระดับและ
หน่วยงานในองค์กรทีเกียวข้ อง ซึงมีการบังคับใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่ งครัด และบริ ษัทได้ จดั ทําแผนสํารองฉุกเฉินในกรณีทีเกิดความ
เสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดเดาได้
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีกําหนดไว้ และมีการ
ปรับปรุงแก้ ไขหากผลการดําเนินงานทีเกิดขึนแตกต่างจากเป้ าหมายดังกล่าว
อนึง นอกจากหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น บริ ษัทได้ จดั ตังหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit) เพือทําหน้ าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในทีวางไว้ อย่างสมําเสมอ โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้ าทีรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้ าในการแก้ ไขข้ อบกพร่ องกับฝ่ าย
บริ หาร และสรุ ปผลการติดตามการแก้ ไขข้ อบกพร่ องและรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายปี นอกจากนี ฝ่ ายบริ หาร
จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยทันที ในกรณีทีเกิดหรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบัติทีฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อมีการ
กระทําผิดปกติอืนซึงอาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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ในรอบปี 2556 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ทําการตรวจสอบตามแผนงานทีได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
และจากผลการตรวจสอบไม่พบข้ อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในทีจะเพิมความเสียงในการดําเนินงานของ
บริ ษัท แม้ ว่าจะมีข้อสังเกตเกี ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไม่ครบถ้ วนในบางหน่วยงาน แต่ผ้ ูบริ หารซึงรั บผิดชอบ
หน่วยงานนัน ๆ ได้ ดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องดังกล่าวโดยไม่ชักช้ า ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อบกพร่ อง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ในส่วนของการควบคุมภายในด้ านบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยนัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ศกึ ษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแล้ ว ไม่พบข้ อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญทีจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
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การกํากับดูแลกิจการ
รายละเอียดของการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทมีดงั นี โดยอ้ างอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัท
จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงแบ่งออกเป็ น 15 ข้ อ คือ
(1)

นโยบายด้ านธรรมาภิบาล

บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อธรรมาภิบาลทีดีเพือสร้ างความเชือมันแก่ผ้ ถู ือหุ้น พนักงานและลูกค้ า รวมทังความเป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่อบริ ษัทในระยะยาว โดยเน้ นถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสียง และการกํ ากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้
ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
(2)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และออกเสียงตามสิทธิเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือในทีประชุมผู้
ถือหุ้น และบริ ษัทฯได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันพร้ อมทังหนังสือมอบอํานาจเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ ตวั แทนหรื อกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงแทนนอกจากนีบริ ษัทฯยังได้ ให้
ความสําคัญต่อการให้ ข้อมูลทีสําคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างสมําเสมอและทัวถึง
(3)

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัทฯมีนโยบายทีจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามทีกฎหมายกําหนด โดยจะจัดให้ มีการประชุมสามัญ ประจําปี
ภายใน 4 เดือน นับจากวันสินสุดรอบปี ของบริ ษัทฯ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นใดๆต่อทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทังมีการบันทึกรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกครัง
(4)

สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มประกอบด้ วย พนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า เจ้ าหนี คู่แข่ง รวมถึงสังคมเนืองจากบริ ษัทฯ
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวโดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆทีเกียวข้ องเพือให้ สทิ ธิของผู้
มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลอย่างดี ตัวอย่างของโครงการเพือสังคมของบริ ษัทฯ ได้ แก่โครงการมอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยนต่างจังหวัด
(5)

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมี ความตังใจที จะทําให้ บริ ษัทฯเติบโตอย่างยังยืนและสามารถเพิมมูลค่าให้ กับผู้ถือหุ้น โดยมี ส่วนร่ วมในการกํ าหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณทีกําหนดไว้ รวมทังจัดให้ มีระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในและการบริ หารความเสียง ที มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษัทฯมีความพยายามทีจะหลีกเลียงการดําเนินรายการทีเกียวข้ องกัน หรื อรายการใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อกรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึน บริ ษัทฯจะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนีในกรณีทีกรรมการท่านใดมีสว่ นได้ เสียในเรื องใดๆจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องดังกล่าว รายละเอียดเพิมเติมมี
ในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
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(7)

จริยธรรมธุรกิจ

บริ ษั ท ฯได้ จัด ทํ า จรรยาบรรณและข้ อพึง ปฏิ บัติที เป็ นลายลักษณ์ อัก ษรแก่ กรรมการ และ พนักงาน เพื อใช้ เ ป็ นแนวทางปฏิ บัติ ซึง
ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ทีสําคัญ เช่น ความซือสัตย์ คุณธรรม ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายต่างๆ รวมทัง
ยังได้ มีบทกําหนดโทษทางวินยั อีกด้ วย
(8)

การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทังหมด 8 ท่าน แบ่งเป็ น

(9)

•

กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํานวน 5 ท่าน

•

กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 38 ของจํานวนกรรมการทังหมด

การรวมหรื อการแยกตําแหน่ ง

ประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการเป็ นบุคคลเดียวกันและเป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึงถือหุ้นประมาณร้ อยละ 25 แต่
อย่างไรก็ตามโครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการทีเป็ นอิสระในสัดส่วนร้ อยละ 50 ซึงจะทําให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบริ หารงาน
(10)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทฯได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนรวมไม่
เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี และค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หารตามรายละเอียดเพิมเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ ซึงเป็ นระดับทีเหมาะสมและ
เพียงพอทีจะชักนําและรักษาผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมในการเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯได้
(11)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจัดขึนอย่างน้ อยทุกไตรมาส โดยบริ ษัทจะแจ้ งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ กรรมการทราบ
ล่วงหน้ า เพือให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้ อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการกําหนด
วาระการประชุมทีชัดเจน โดยบริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพือให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมการประชุม การประชุมแต่ละครังใช้ เวลาประมาณ 2 ชัวโมง โดยมี
ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมการประชุมเพือชีแจงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี ประธานกรรมการเปิ ด
โอกาสให้ กรรมการทุกท่านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุ ปมติของทีประชุมในแต่ละวาระการประชุม
กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้ องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณา
วาระนัน ๆ
บริ ษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยจัดเก็บต้ นฉบับร่ วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม
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ในปี 2556 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 21 ครัง โดยมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมดังนี
ชือ-นามสกุล
นายวิสตู ร เอียวศิวกิ ลู
นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร
นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู
นายเอกชัย เอียวศิวิกลู
นางสาวรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์
นายมงคล สัณฐิ ติวทิ รู
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์

(12)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม
21
21
21
21
21
6
14
21

คณะอนุกรรมการ

บริ ษัทฯมีการแต่งตังคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการประกอบด้ วยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังนี
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่ง ตังเมื อวัน ที 2 พฤษภาคม 2546 มี วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง คราวละ 2 ปี
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน มีรายละเอียดของอํานาจหน้ าทีเพิมเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ การแต่งตังเมื อวัน ที 30 เมษายน 2546 มี ว าระการดํ ารงตําแหน่ งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน มีรายละเอียดของอํานาจหน้ าทีเพิมเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
• คณะกรรมการจัดสรร
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯยังไม่มีกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แต่มีการพิจารณาเบืองต้ นทีเหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัททีอยูใ่ นอุตสา
กรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด
(13)

ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทังในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึงรายงานตรงต่อ
กรรมการผู้จดั การและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสร้ างเสริ มระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทัง
ติดตามให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องที พบจากการตรวจสอบ เพือลดความเสียงในการดําเนินธุรกิจ และกลไกหลักทีสําคัญอีก
ประการหนึงคือบริ ษัทได้ จัดให้ มีการกําหนดภาระหน้ าทีของฝ่ ายปฏิบัติการและของผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้ าทีของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันเพือให้ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนีบริ ษัทฯได้ ให้
ความสําคัญต่อข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพือให้ มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธภาพและประสิทธิผลมาก
ยิงขึน
(14)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯและข้ อมูลทางการเงินทีปรากฏรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน
ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอและใช้ ดลุ ย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทํารวมทังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ทังนี ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2546 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้ วยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดแู ล
รับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
(15)

ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน

บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันกาล ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องได้ รับทราบอย่างทัวถึง
โดยมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ดแู ลรับผิดชอบการตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นและจัดเตรี ยมข้ อมูลเผยแพร่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ
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บทบาทและความรั บผิดชอบต่ อสังคม
(1) นโยบาย ภาพรวม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ทนํี าไปสู่ความยังยืน
บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทในเครื อ มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ให้ เติบโตบนพืนฐานของธรรมาภิบาลและการ
ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมอย่างยังยืน โดยอาศัยทังวิสยั ทัศน์ ความสามารถ ควบคูก่ บั การมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการ
ดําเนินงาน ด้ วยหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึงรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้ อมทังคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นสําคัญ ภายใต้ แนวคิด “เพิมความสุข ทุกครอบครั ว” โดยมุ่งหวังให้ ภาคธุรกิจอยู่สามารถร่ วมกับชุมชนและ
สังคมได้ อย่างเป็ นสุข และพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ าของชุมชนไปพร้ อม ๆ กัน
จากหลักการข้ างต้ น บริ ษั ท ฯ จึง ได้ กํ า หนดนโยบายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อสัง คมเพื อเป็ นกรอบในการปฏิ บัติง านด้ า นต่า งๆ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ ด้ วยความเชือมัน ศรัทธาและเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทฯ ไปปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการธุรกิจทุกระดับ นอกจากนี บริ ษัทฯ ยังยึดมันในความเป็ น
ธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบตั ิงานเพือผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ อย่างเต็มความสามารถด้ วยความสุจริ ต
โปร่งใสทีสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพือให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับ
มาตรฐานการดําเนินธุรกิจและความต้ องการของสังคมทีเปลียนแปลงไป และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้ วย
(2) ข้ อมูลการดําเนินงาน
แผนงานปี 2556 จึงมุ่งเน้ นการพัฒนาปรับปรุ งระบบการทํางานและการบริ หารจัดการ ไปสูก่ ารเป็ นองค์กรทียังยืน ด้ วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการปรึกษาหารื อและ ชักจูงโน้ มน้ าวบุคคลกรและพนักงานทุกคนในองค์กรให้ เกิดการมีสว่ นร่ วม ในการกําหนดเป้าหมายและ
แนวทางการพัฒนาให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เสริ มความเข้ มแข็งขององค์กร สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และพร้ อมเผชิญ การ
เปลียนแปลงในอนาคต ในการนี ผู้บริ หารของบริ ษัทจึงมีนโยบายให้ จดั ตังโครงการและกําหนดโครงสร้ างสายบังคับ บัญชาเฉพาะกิจขึน
ภายใต้ โครงการบริหารจัดการสูค่ วามยังยืน
(3) การดําเนินธุรกิจมีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ให้ ความสําคัญกับการดูแลชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง ทังก่อน ระหว่างและหลัง
การก่อสร้ างเนืองจากชุมชนและสังคมทีโครงการเข้ าไปดําเนินการก่อสร้ าง อาจได้ รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตทีเคยดํารงอยู่ เพือให้ ชมุ ชนและ
บริ ษัท ฯ สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างยังยืน จึงได้ มีการกํ าหนดมาตรการลดผลกระทบทางด้ านสิงแวดล้ อมในด้ านต่างๆระหว่างการ
ก่อสร้ าง รวมถึงการควบคุมดูแลผู้รับเหมาไม่ให้ สร้ างความเสียหายต่อชุมชน ตลอดจนให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยในทุกขันตอน
การดําเนินงานตังแต่การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้ าง ปฏิบตั ิการ และบํารุ งรักษา เพือให้ ชมุ ชนรอบพืนทีมีความมันใจและความปลอดภัย
สูงสุดเพือไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สิน
(4) กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม (After Process)
บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพของเด็กและเยาวชนของประเทศ จึงได้ จดั กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้ แก่นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้ านห้ วยกรด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพือส่งเสริ มและสนับสนุนให้
เยาวชนมีคณ
ุ ภาพการศึกษาทีดีขึน ซึงบริ ษัทฯได้ เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาให้ แก่เยาวชน
ต่อไปในอนาคต เพราะการทีเยาวชนเติบโตเป็ นประชากรทีมีคุณภาพนัน จะส่งผลให้ ประเทศไทยจะสามารถก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่าง
มันคงด้ วย
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
10

รายการระหว่ างกัน

10.1 รายการระหว่ างกันของบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ องกันในรอบปี บัญชีสนสุ
ิ ด ณ 31 ธันวาคม 2556

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(1) บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน
(เดิมชือ บมจ.พี พลัส พี)
ประกอบธุรกิจให้ เช่ าป้ายโฆษนา

-มีกลุ่มผู้ถือหุ้น คือ

-รายได้ ค่าบริหารจัดเก็บหนี

103.1

นายวิสูตร เอียวศิวิกูล

- บมจ.ไมด้ า ลิสซิง บริหารการจัดเก็บ
หนีให้ กับ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-รายได้ ดอกผลเช่ าซือ

1,506

- บมจ.ไมด้ า ลิสซิง ขายเช่ าซือรถยนต์
ให้ กับ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน
เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

(2) บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
(เดิมชือ บจก.ซันไซน์ อินเตอร์ เนชันแนล
บิสสิเนส)
ประกอบบธุรกิจให้ เช่ าซือและการลงทุน

-มีกลุ่มผู้ถือหุ้น คือ
นายวิสูตร เอียวศิวิกูล

-รายได้ ค่าบริหารจัดเก็บหนี

56.8

- บมจ.ไมด้ า ลิสซิง บริหารการจัดเก็บ
หนีให้ กับ บจก.มันตรา แอสเซ็ท ซึงเป็ น
ลักษณะธุรกิจปกติ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(3) นายวิสูตร เอียวศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

120

120 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอียวศิวิกูล
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-ดอกเบียจ่ าย
- เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

5,144.3
99,763.9

10,800.0
14,804.0

58,226.4

56,341.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด และ
และบจก. ไมด้ าพร็อพเพอร์ ตี กู้ยืมเงิน
ระยะสัน จากวิสูตร เอียวศิวิกูล
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(4) คุณจิตวดี เอียวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอียวศิวกิ ูล ซึงเป็ น
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

-เงินดาวน์ ซออสั
ื งหาริมทรั พย์

5,259

5,259 คุณจิตวดี เอียวศิวิกูล ได้ จ่ายเงินดาวน์
คอนโดมิเนียมให้ กับบจก.เดอะ รี ทรีท
หัวหิน ซึงเป็ นรายการค้ าปกติ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(5) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
-เป็ นพีของนายวิสูตร เอียวศิวิกลู ซึงเป็ น

600

-รายได้ ค่าเช่ า

600 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
- เงินดาวน์ ซืออสังหาริมทรัพย์

2,558

ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
2,558 คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ ได้ จ่าย
เงินดาวน์ คอนโดมิเนียมให้ กับ
บจก.เดอะ รี ทรีท หัวหิน
ซึงเป็ นรายการค้ าปกติ

(6) คุณรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ

- รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

- ดอกเบียจ่ าย

2,457.6

807.4

- คุณรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ ได้ ซือ
คอนโดมิเนียม จาก บจก.เดอะรีทรี ท
หัวหิน ซึงเป็ นรายการค้ าปกติ
481.2
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

- เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

7,989.1

5,981.2

13,970.3

-เงินดาวน์ ซออสั
ื งหาริมทรั พย์

2,182

-

-

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
และ บจก. ใมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชือ
กู้ยืมเงินระยะสัน จากคุณรุ่ งระวี
เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ เนืองจาก
ทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(7) คุณภาวินี เอียวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอียวศิวกิ ูล ซึงเป็ น

2,182 คุณภาวีนี เอียวศิวิกูล ได้ จ่ายเงินดาวน์

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

คอนโดมิเนียมให้ กับบจก.เดอะ รี ทรี ท
หัวหิน ซึงเป็ นรายการค้ าปกติ

(8) นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล
-เป็ นกรรมการบริษัทย่ อย

-ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

2,836.0
42,371.8

2,836.5
2,836.5

26,735.9

18,472.4 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน กู้ยืมเงิน
ระยะสั นจากคุ ณ พริ ษฐ์ ที ฆ คี รี กุ ล
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(9) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
-เป็ นกรรมการบริษัทย่ อย

-ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

4,659.0
67,387.0

5,098.3
5,098.3

-

72,485.3 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน กู้ยืมเงินระยะ
สัน จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(10) คุณชวัลลักษณ์ เอียวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอียวศิวิกลู ซึงเป็ น

-ดอกเบียจ่ าย

กรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่ อย

-เงินกู้ยืมและดอกเบียจ่ าย

487.70
32,487.7

3,840.0
3,840.0

3,044.2

33,,283.5 บจก.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี กู้ยืมเงิน
ระยะสันจากคุณชวัลลักษณ์ เอียวศิวิกูล
เนืองจากเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

38 | P a g e

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)

(11) คุณธเนศ ดิลกศักยวิทรู

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

- เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ
-ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

-

25,142.5

-

142.5
25,142.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินระยะสัน
จากคุณธเนศ ดิลกศักยวิทรู
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(1) บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้ บริการเช่ าซือรถยนต์

-เป็ นบริษัทย่ อย
-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 60.00

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

-ลูกหนีอืน
-รายได้ ค่าธรรมเนียมคําประกันเงินกู้

13
2,500

-รายได้ ค่าบริการ
- ดอกเบียรับ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบียค้ างรับ

15.9
182.7
-

5,059.6

5,059.6

410.3
20,910.3

45,211.0

31,226.5

- ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

11 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
2,500 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท คําประกันเงินกู้
ให้ กับ บมจ.ไมด้ า ลิสซิง เพือใช้ ในการ
ขยายพอร์ ตสินเชือ
25.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริการ
59.6
- บมจ.ไมด้ า ลิสซิง เป็ นบริษัทย่ อยที
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นทีต้ องให้ เงินกู้ยืมแก่
บริษัทย่ อยเพือนํามาใช้ เป็ นเงินทุน
ในการขยายพอร์ ตสินเชือ
711.0
34,894.8 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิม
บมจ.ไมด้ า ลิสซิง เนืองจากเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(2) บริษัท ไมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชือ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริการเช่ าซือรถยนต์

(3) บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท
จํากัด

-เป็ นบริษัทย่ อย
-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 60.00

-ลูกหนีอืน
-รายได้ ค่าบริการ

-เป็ นบริษัทย่ อย
-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-ลูกหนีอืน
-รายได้ ค่าบริการ
- ดอกเบียรับ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบียค้ างรับ

-เจ้ าหนีอืน

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

256.6
2.2

91.9
338.2
3,227.8
-

217.2

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

231.3 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
0.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่าย
เบ็ดเตล็ด

18,074.3

4.0 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
242.7
324.3
17,914.9 บจก.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
เป็ นบริษัทย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุน มีความจําเป็ นทีต้ องใช้
เงินทุนในการดําเนินงาน เนืองจาก
บจก.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

159.4

-

41 | P a g e

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เป็ นบริษัทย่ อย
-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-ลูกหนีอืน
-รายได้ ค่าบริการ
-เจ้ าหนีอืน
- ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

37.0
212.9

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

86.0 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
257.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ

4,336.2
1,498.9
21,428.5

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

4,604.2
4,921.2

4,979.2

1,321.2 บมจ. ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน
21,370.5 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เนืองจาก
เงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)

(5) บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เป็ นบริษัทย่ อย

ลูกหนีอืน

บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ
ดอกเบียรั บ
-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

- เจ้ าหนีอืน

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

215.7

168.1 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

49.1

718.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

2,646.1
72,604.7

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

7,490.3 ทําบัญชี และบริการอืน ๆ
50,000.3

24,219.0

-

98,386.0 บจก.แมกซ์ โฮเทล เป็ นบริษัทย่ อยที
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนืองจาก บจก.แมกซ์
โฮเทล มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
3.7 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

172.5

ด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 74.75

-รายได้ ค่าบริการ

311.8

67.8 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
505.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ

-ดอกเบียรั บ
-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

16,558.5
265,236.1

21,524.8
75,462.8

-

340,698.9 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน เป็ นบริษัท
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก

-เจ้ าหนีอืน

301.0

บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหินมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
- เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

(7) บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

299.3

1,046.9 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-ดอกเบียรั บ

646.1

271.5

-รายได้ ค่าบริการ

405.7

942.9 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริ การอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

-เจ้ าหนีอืน
- ดอกเบียจ่ าย

62.3

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

41,671.5

ลด
งบการเงินรวม

18,662.9

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)
งบการเงินรวม

23,070.9 บมจ. ไมด้ า พร็ อ พเพอร์ ตี เป็ นบริ ษั ท
ย่ อยมี ค วามจํ า เป็ นที ต้ องใช้ เงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินงาน

4.6

10.6

231.3

992.0

-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

16,933.6

52,992.0

69,925.6

-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

16,933.6

52,992.0

69,925.6

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

69,925.6 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
- บจก.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี เนืองจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(8) บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และรับเหมาก่ อสร้ าง

-เป็ นบริษัทย่ อย
-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ

- ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

120.0

94.5
1,854.6

210,837.5

4,992.9

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ
6,337.5
207,699.2 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.เทอเทิล พาทิ เนืองจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

45 | P a g e

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(9) บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ดอกเบียรั บ

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

168.0
2,156.0

168.0
168.0

168.0

2,156.0 บจก.แมกซ์ เรี ยล เอสเตท เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลง
ทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุนใน
การดําเนินงาน

(10) บริษัทแมกซ์ โฮเทลรามคําแหง จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-ดอกเบียรั บ
-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

0.4

0.4 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

176.0
2,258.7

176.0
176.0

176.0

2,258.7 บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง เป็ น
บริษัทย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงิน
ทุนในการดําเนินงาน เนืองจาก
บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(11) บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
ประกอบธุรกิจการใช้ เช่ า การขาย การซือ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

12.1

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-ดอกเบียรั บ

607.1

-รายได้ ค่าบริการ

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

- เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
808.7

64.8

10,631.10

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

65.7 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

808.7

827.6

ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ น
ลักษณะธุรกิจปกติ
10,612.2 บจก.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก บจก.
ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรั พย์
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(12) บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00

-ดอกเบียรั บ
-รายได้ ค่าบริการ

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับ

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

1.4

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

- เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

517.3

502.0

64.9

9,363.2

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

66.7 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

8,162.0

17,525.2

ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ
- บจก.แมกซ์ คอนโด เกษตร เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก บจก.
แมกซ์ คอนโด เกษตร ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรั พย์
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(13) บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ดอกเบียรั บ

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00

-รายได้ ค่าบริการ

323.5

451.4
62.7

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ
7,463.9

323.5

7,787.4

61.2 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ
- บจก.วิภา คอนโดมิเนียม เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก บจก.
วิภา คอนโดมิเนียม ต้ องใช้ เงินลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรั พย์

(14) นายวิสูตร เอียวศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

-ดอกเบียจ่ าย

120.0

4,363.9

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอียวศิวิกูล
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
4,655.3 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม

-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

(15) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ

-เป็ นพีของนายวิสูตร เอียวศิวิกูล ซึงเป็ น

-รายได้ ค่าเช่ า

48,983.60

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

4,655.3

ลด
งบการเงินรวม

53,451.5

600.0

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)
งบการเงินรวม

187.4 กู้ยืมเงินระยะสัน จากวิสูตร
เอียวศิวิกูล เนืองจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

600.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

(16) คุณรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ
-ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

657.0
6,976.3

463.9
5,963.9

12,940.2

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน จากคุณรุ่ งระวี
เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ เนืองจากทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรับ
รอบปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม
2555 (พันบาท)

(17) คุณธเนศ ดิลกศักยวิทรู

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

- เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ
-ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

-

25,142.5

-

142.5
25,142.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินระยะสัน
จากคุณธเนศ ดิลกศักยวิทรู
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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10.2 นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหว่างกันนัน บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาทีใช้ ในการเข้ าทํารายการสรุปดังนี
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
ดอกเบียรับ
ค่าบริ การรับ
ค่าเช่า
ต้ นทุนทางการเงิน
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
รายได้ ค่าบริ หารจัดเก็บหนี
ค่าเช่าอาคาร

นโยบายการคิดราคา
อัตราร้ อยละ 5.75- 8.0 ต่อปี (2555 : อัตราร้ อยละ 6.0-8.0 ต่อ
ปี )
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 5.75 - 8.0 ต่อปี (2555 : อัตราร้ อยละ 6.0- 7.4 ต่อ
ปี )
ร้ อยละ 6 ของยอดหนีทีเรี ยกเก็บได้
ราคาตามสัญญา

10.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยรายการดังกล่าวล้ วนเป็ นการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง สําหรับขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน นอกจากบริ ษัทจะยึดแนว
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการทํารายการอืนๆ ทัวไป โดยจะกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ิตามวงเงิน และเนืองจากรายการระหว่างกันที
เกิดขึนเป็ นรายการทีดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนัน รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีแนวโน้ มทีจะเกิดขึนอย่าง
ต่อเนืองในอนาคต โดยบริ ษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไปและเกณฑ์ตามที
ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย สามารถเทียบเคียงได้ กบั ราคาตลาดเป็ นหลัก
10.4 มาตรการขันตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัท และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งว่าผู้บริ หารหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
จะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้ โดยการพิจารณาแต่ละรายการได้ มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นหลัก และได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาทีจะทําการซือขายทรัพย์สินตามราคาตลาดทัวไปหรื อราคาประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนีบริ ษัทได้ จดั ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาพิจารณารายการและให้ ความเห็นต่อรายการระหว่างบริ ษัท
และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งกัน และหากรายการระหว่างกันอืนใดทีเข้ าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทมีนโยบายทีจะปฏิบตั ิตามกฎดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
ในปี 2556 และปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบแล้ ว สําหรับงวดสินสุดวันที 31 ธันวาคม ของปี 2556 และ 2555 ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการค้ าตามปกติ โดยบริ ษัทได้ คิดราคาซือ-ขายสินค้ า และบริ การกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งตามราคาทีเทียบเท่า
กับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีทีไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษัทจะว่าจ้ างผู้ประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีทีเป็ นการประเมินราคาประเภทอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ประเมินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
มาทําการประเมินราคาของรายการระหว่างกัน เพือใช้ เป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบก่อนทีจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีสอบ
ทาน
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10.5 นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหว่างกันทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อเนืองในอนาคต คือ ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ าของ บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การเช่าซือรถยนต์กบั ทางบริ ษัท ในกรณีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนได้ ใน
อนาคต บริ ษัทมีนโยบายทีจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ าปกติทวไป
ั ทังนีบริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท หรื อ ผู้เ ชี ยวชาญอิ ส ระ พิ จ ารณาตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการด้ วย
รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยงและการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริ ษัทจะได้ ให้
ผู้เชี ยวชาญอิ สระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริ ษัท
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โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,034,757,926 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน 1,034,757,926 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,034,757,926 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 29 กันยายน 2556
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
.

ชือ

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

กลุ่มนาย วิสูตร เอียวศิวิกูล
นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
นายเอกชัย เอียวศิวิกลู
นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู
คุณมนต์ชยั เอียวศิวิกลู
นางสาวชวัลลักษณ์ เอียวศิวิกลู
นางสาวสุจิตร์ เอียวศิวิกลู
นางสาวภาวิณี เอียวศิวิกลู
นางสาวจิตวดี เอียวศิวิกลู
นางนิภาวัลย์ เอียวศิวิกลู
นางทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
นายสะอาด ปั ญญาจิรวุฒิ
กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรศักดิ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรยุทธ์ ดิลกศักยวิทรู
นายธเนศ ดิลกศักยวิทรู
กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
นายปั ฐมา ณัฐวุฒิ
นายกษมา ณัฐวุฒิ
นายวีระ ณัฐวุฒิ
กลุ่มนายวิรัญ ใจยินดี
กลุ่มนางสาวอรทัย เศรษฐีวรรณ
กลุ่มนางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์
นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์
นายนคร หาญไกรวิไลย์
กลุ่มนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
กลุ่มนายสมพงษ์ อาภาธนานนท์
กลุ่มนายปฐมพงศ์ ธัญวัฒน์ อภิโชติ
กลุ่มนายเมธา รังสิยาวรานนท์

280,734,235
16,657,680
17,766,770
13,426,160
2,440,500
69,853,873
107,400
56,600,140
58,777,954
700,000
50,005,700
398,058
129,353,300
1,423,000
5,418,600
122,511,700
89,523,189
41,188,256
48,294,900
40,000
33
23,131,520
21,900,000
15,000,000
12,000,000
3,000,000
13,566,900
13,457,000
12,995,000
9,852,400

27.13
1.61
1.72
1.30
0.24
6.74
0.01
4.89
5.68
0.07
4.83
0.04
12.50
0.14
0.52
11.84
8.65
3.98
4.67
0.00
0.00
2.24
2.12
1.45
1.16
0.29
1.31
1.30
1.26
0.95

โดยผู้ถือหุ้นหลักยังเป็ นกลุม่ เดิม ซึงมีการเปลียนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้ อย ทังนีกลุม่ นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู และ กลุม่ นาย
ธเนศ ดิลกศักยวิฑรู ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 27.13 และ 12.50 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วตามลําดับ
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

1.นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู

54

ปริญญาตรี

ไม่มี

พีชาย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร
อบรม
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2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)

กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

นายเอกชัย เอียวศิวกิ ลู

2554 – 2555

สถาบันราชภัฏ นครปฐม

นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

หลักสูตร Director

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด

Accreditation Program

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เทอเทิล จํากัด

(DAP) (16/2004)โดย

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เดอะรี ทรีท หัวหิน จํากัด

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2547 – 2552

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

บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษัท เดอะรี ทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสูง
สาขาการบริหารธุรกิจ
และการตลาดวิทยาลัยเทค
โนโลยีนครปฐม
หลักสูตร
อบรม

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สาขาพัฒนาชุมชน

ประวัติการ
กระทําผิด ไม่มี

2.นายเอกชัย เอียวศิวกิ ลู
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

ตําแหน่ง

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

ไม่มี

น้ องชาย
นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
พีชาย
นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
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ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

กรรมการบริษัทไทย (IOD )
ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
3.นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

48

กรรมการ

45

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )

น้ องชาย
นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
นายเอกชัย เอียวศิวกิ ลู

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ก.ย.2555
2553 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ก.ย.2555
2552 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท เทอเทิล จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
บริษัท เดอะรี ทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ไม่มี

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท บ่อพลอยโซล่าร์ จํากัด

บัญชีมหาบัณฑิต

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จํากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เอ็บโก้ กรี นพาวเวอร์ พลัส จํากัด

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์ จี จํากัด

ประกาศนียบัตรชันสูงทาง

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ลพบุรี โซล่า จํากัด

การสอบบัญชี

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด

4.นส.รุ่งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาการบัญชี
พาณิชยการเชตุพน

หลักสูตร
อบรม

ตําแหน่ง

ปริญญาโท
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ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญา บัญชีบณ
ั ฑิต ( เกียรตินิยม )
ตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด ( มหาชน )

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
5.นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร

59

มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรรมการบริหาร

สายวิทย์ สีตบุตรบํารุง

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
(DAP) (50/2006) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
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ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

6.นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู

60

ปริญญาโท

ไม่มี

ไม่มี

2553 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

กรรมการอิสระ

ศ.ศ.บ. พบม.

ตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รัฐประศาสนศาสตร์

2552 – 2556

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดตาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

2551 – 2551

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ศาศตร์ ( นิด้า )

2550 – 2550

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

2548 – 2549

ปลัดจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

2547 – 2547

ปลัดจังหวัด

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2526 – ปั จจุบนั

นักธุรกิจ

ไม่มี

หลักสูตร ไม่มี
อบรม
ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
7.นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์

58

ปริญญาตรี

กรรมการ

ศิลปศาสตร์ บญ
ั ฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
(DAP) (45/2005) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
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ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

8.นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

45

ปริญญาโท

กรรมการอิสระ

บัญชีมหาบัณฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

2551 – ปั จจุบนั

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ฝ่าย

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชันจํากัด

ตรวจสอบภายใน
2550 – ต.ค.2553

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน จํากัด

2549 – 2550

ผู้อํานวยการฝ่ ายวางแผนและสนับสนุน

บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน )

งานตรวจสอบ

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ง

2549 – ปั จจุบนั
2545 – 2548

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

รองผู้อํานวยการ

บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอฟเอเอส จํากัด

Accreditation Program
(DAP) (51/2006) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
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นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัท
มีเป้าหมายทีจะดําเนินธุรกิจด้ วยโครงสร้ างเงินทุนทีเอือประโยชน์ตอ่ กิจการของบริ ษัทมากทีสุด
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปั นผลประจําปี แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
สําหรับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษัทอาจเห็นสมควรให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริ ษัทสามารถ
ดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนทีใช้ ในการดําเนินการได้ อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนัน ซึงคณะกรรมการบริ ษัทมี
หน้ าทีแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครังถัดไป
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญนัน คณะกรรมการบริ ษัทจะคํานึงถึงปั จจัยหลายประการ ดังนี
•

ผลการดําเนินงานของบริ ษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริ ษัท

•

แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้ องการในการใช้ เงินลงทุน

•

ปั จจัยอืน ๆ ทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร

นอกจากนี บริ ษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ทีกําหนดให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
อยู่แม้ ว่าบริ ษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปี นัน ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดให้ บริ ษัทสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวน
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน

60 | P a g e

รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

11

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ

ในปี 2556 อุตสาหกรรมเช่าซือเครื องใช้ ไฟฟ้ าในประเทศยังมีแนวโน้ มการเปลียนแปลงทีดีขึน เนืองจากสินค้ าเครื องใช้ ไฟฟ้ ามีการ
พัฒนารูปแบบและการออกแบบทีมีความหลากหลายมากขึน ตามสภาพเทคโนโลยีปัจจุบนั ทีมีความก้ าวหน้ าขึนไป ซึงเป็ นส่วนหนึง
ทีช่วยจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคซือสินค้ าเพิมขึนได้
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2556 เพิมขึนเกินกว่าร้ อยละ 20 โดยในปี 2556 มีกําไรสุทธิจํานวน 232.33 ล้ านบาท ซึง
กําไรสุทธิทีเพิมขึนถึง 515.19 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2555 นันเนืองจากในปี 2555 บริ ษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อย
ค่าของเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 557.11 ล้ านบาท
หากวิเคราะห์รายได้ จากกิจกรรมดําเนินงานนัน ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,598.10 ล้ านบาท กําไรสุทธิ 232.33 ล้ านบาทเมือ
เปรี ยบเทียบกับปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,253.53 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ 282.86 ล้ านบาท กําไรสุทธิเพิมขึน 515.19 ล้ านบาท
หรื อเพิมขึน 182 % สาเหตุทีกําไรสุทธิของปี 2556 เพิมขึนเนืองจาก ปี 2555 บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริ ษัท ฮอท สปริ ง จํากัด และบริ ษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด จํานวนเงินทังสิน 598.0 ล้ านบาท
ทังนีบริ ษัทฯ ประเมินว่าเงินลงทุนดังกล่าวไม่อาจก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใด ๆ แก่บริ ษัทในอนาคตได้ ในระยะเวลาอันใกล้
โดยบริ ษัทรับรู้เป็ นผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน เป็ นจํานวนเงินทังสิน 577.11 ล้ านบาท สําหรับงบการเงินรวม และ
598.0 ล้ านบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ
สรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานของปี 2556
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีจํานวนลูกค้ ารวมทังสิน 115,609 ราย ลดลงสุทธิจากสินปี 2555 คิดเป็ นจํานวน 1,175 ราย ซึง
คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 1
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2554 ถึงปี 2556
รายการ

2554
ล้ านบาท

2555
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขาย

454.08

25.85

463.62

20.57

443.46

17.07

รายได้ ดอกผลเช่าซือ

837.61

47.68

915.85

40.64

899.86

34.64

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

219.13

12.47

613.35

27.22

723.18

27.83

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ

43.15

2.46

33.79

1.50

35.34

1.36

รายได้ จากกิจการโรงแรม

54.91

3.12

86.84

3.85

138.94

5.35

-

-

-

-

5.56

0.21

รายได้ ค่าเช่า

8.62

0.49

8.03

0.36

2.52

0.10

ดอกเบียรับ

8.45

0.48

6.80

0.30

6.37

0.25

27.08

1.54

-

13.56

0.52

-

-

10.58

0.47

15.45

0.59

0.98

0.06

12.46

0.55

187.63

7.22

รายได้ อืน

102.78

5.85

102.21

4.54

126.23

4.86

รวมรายได้

1,756.79

100.00

2,253.53

100.00 2,598.10

100.00

รายได้ ค่าบริ การ

กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ า
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ า

กําไรจากการขายทรัพย์สิน

-
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รายการ

2554
ล้ านบาท

2555
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ค่ าใช่ จ่าย
ต้ นทุนขาย

275.06

15.66

294.25

13.06

284.59

10.95

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

160.21

9.12

443.55

19.68

545.50

21.00

ต้ นทุนขายและบริ การจากกิจการสนามกอล์ฟ

41.47

2.36

38.37

1.70

40.50

1.56

ต้ นทุนขายและบริ การจากกิจการโรงแรม

25.91

1.47

78.71

3.49

132.70

5.11

-

-

-

-

4.78

0.18

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

201.96

11.50

239.94

10.65

251.72

9.69

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

587.45

33.44

610.60

27.10

697.32

26.84

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

39.15

2.23

40.39

1.79

29.66

0.07

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ

59.82

3.41

47.12

2.09

64.65

2.49

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

(2.38)

(0.14)

-

-

-

-

5.11

0.29

-

-

-

-

-

-

557.11

24.72

-

-

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,393.76

79.34

2.350.04

104.28 2.051.42

78.96

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

363.03
(131.06)

20.66
(7.46)

(96.50)
(178.67)

(4.28)
(7.93)

546.67
(169.85)

21.04
6.54

-

-

-

-

-

-

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

231.97

13.20

(275.17)

(12.21)

376.82

14.50

ภาษีเงินได้

(84.11)

(4.79)

50.60

(3.04)

(87.03)

3.35

กําไรสําหรับปี

147.86

8.41

(224.57)

(15.25)

279.79

10.77

103.42

5.88

(282.86)

(19.21)

232.33

8.63

44.44

2.53

58.29

3.96

57.46

2.14

147.86

8.41

(224.57)

(15.25)

279.79

10.77

ต้ นทุนค่าบริ การ

ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งจากเงินลงทุนชัวคราว
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

การแบ่ งปั นกําไรสุทธิปี
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหว่ างปี 2555 และปี 2556

ด้ านรายได้
ในปี 2556 ตลาดเครื องใช้ ไฟฟ้ าในประเทศมีอตั ราการเติบโตทีลดลง ส่งผลให้ รายได้ จากการขายเช่าซือ เละดอกผลจากการเช่าซือ
ลดลงเล็กน้ อย เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ทีอัตราการเติบค่อนข้ างสูงอันผลมาจากการทดแทนของเสียหายจากเหตุการณ์อทุ กภัย
อย่ า งไรก็ ต าม การพัฒ นาและการเปลี ยนแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ที รวดเร็ ว ยัง คงสามารถช่ ว ยสร้ างแรงกระตุ้น ในการซ้ อ
เครื องใช้ ไฟฟ้ าอยู่เสมอ
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สําหรับรายได้ รวมของปี 2556 เพิมขึนร้ อยละ 15.31 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา บริ ษัทมีการทําการตลาดอย่างต่อเนือง เพือกระตุ้น
ยอดขาย โดยได้ เพิมประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลียนกลยุทธ์ การขายและนําผลิตภัณฑ์และบริ การทีหลากหลายเข้ ามา
เพือให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
(1)

จํานวนลูกค้ าลดลงสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 6,800 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 6 จากปี 2555 สาเหตุทีลดลง
เนืองจากมีลกู ค้ าทีปิ ดสัญญาเพิมมาก

จํานวนลูกค้ าเช่ าซือ (ราย)

2555
115,609

2556
108,809

+/-6%

(2)

รายได้ จากการขายเช่าซือ ในปี 2556 เท่ากับ 443.46 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.35 จาก 463.62 ล้ านบาทในปี 2555

(3)

รายได้ จากดอกผลเช่าซือ ในปี 2556 เท่ากับ 899.86 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.75 จาก 915.85 ล้ านบาทในปี 2555

(4)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2556 เท่ากับ 723.18 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 17.90 จาก 613.35 ล้ านบาทในปี
2555

(5)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2556 เท่ากับ 35.34 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 4.59 จาก 33.79 ล้ านบาท ในปี 2555

(6)

รายได้ ค่าบริ การในปี 2556 เพิมขึน เท่ากับ 5.56 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100 จากการเปิ ดให้ บริ การเป็ นตัวแทนขาย
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า เริ มเปิ ดให้ บริ การในปี 2556

(7)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2556 เท่ากับ 138.94 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 56.54 จาก 86.84 ล้ านบาทในปี 2555

(8)

รายได้ จากการดําเนินงานอืน ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบียรับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และอืน ๆ โดยรายได้
จากการดําเนินงานอืนเพิมขึนร้ อยละ 149.69 จากปี ก่อน เนืองจากรายได้ จากการขายทรัพย์สิน ในปี 2556 เท่ากับ 187.63
ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 1,405.85 จาก 12.46 ล้ านบาท ในปี 2555

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2556 จํานวน 1,008.07 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 19.92 จากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี
(1)

ต้ นทุนขายเช่าซือ ลดลงร้ อยละ 3.28 จากยอดการให้ บริ การเช่าซือทีลดลงจากปี ก่อน

(2)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิมขึนร้ อยละ 22.99 จากยอดโอนบ้ านทีเพิมมากขึนในปี 2556 ซึงในช่วงปี 2555 มีหลาย
โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้ าง

(3)

ต้ นทุนขายและบริ การกิจการสนามกอล์ฟ เพิมขึนร้ อยละ 5.55 จากรายได้ การใช้ บริ การสนามกอล์ฟทีเพิมขึน

(4)

ต้ นทุนขายและบริการโรงแรม เพิมขึนร้ อยละ 68.59 เนืองจากปลายปี 2555 มีโรงแรมทีก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยเละเริ มเปิ ด
ให้ บริ การในทุกส่วนของโรงแรม จึงทําให้ สามารถเปิ ดให้ บริ การแก่ลกู ค้ าตลอดทังปี

กําไรขันต้ น
บริ ษัทมีกําไรขันต้ นลดลงจาก 1,258.57 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 1,238.27 ล้ านบาทในปี 2556 ลดลงร้ อยละ 1.61 โดยเป็ นผลมา
จากรายได้ จากการเช่าซือ รายได้ ดอกผลเช่าซือ ทีลดลงจากปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเท่ากับ 949.04 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 11.58 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
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(1)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด เพิมขึนร้ อยละ 4.91 จากค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานอันเนืองมาจากการตังเป้าการขาย
และกระตุ้นยอดขายทีเพิมขึน

(2)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิมขึนร้ อยละ 14.20 จากค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน

(3)

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพิมขึนร้ อยละ 33 จากการทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการโอนเข้ าของทรัพย์ สินที
ก่อสร้ างเสร็จและเริ มมีการรับรู้คา่ เสือมราคา

รายได้ อืน
รายได้ อืนในปี 2556 เพิมขึน 210.88 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 149.69 จากปี ก่อน เนืองจากบริ ษัท ได้ จําหน่ายรถยนต์เป็ นจํานวนมาก
อีกทังบริ ษัท บริ ษัทย่อยมีกําไรจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2556 ลดลงร้ อยละ 4.94 เนืองมาจากบริ ษัทย่อยมีการชําระเงินคืนในระหว่างงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอืน ทีใช้ ในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําให้ ต้นทุนทางการเงินของบริ ษัทย่อยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 279.79 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 224.59 จากปี ก่อน ทังนีเนืองจากบริ ษัทได้ มีการรับรู้รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในปี 2555 เป็ นจํานวน 557.11 ล้ านบาท ส่งผลให้ เกิดการขาดทุนในปี 2555 ซึง
ในปี 2556 ไม่มีรายการดังกล่าว อีกทัง บริ ษัทย่อยมีผลกําไรทีเพิมขึนมากจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
ในปี 2556 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ 28 ซึงเพิมขึนจากปี ก่อน ซึงมีอตั ราผลตอบแทนเป็ นลบ (ร้ อยละ -16.83)
เนืองจากในปี 2556 บริ ษัท มีการผลกําไร จากการดําเนินงานเพิมขึน
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหว่ างปี 2554 และปี 2555

ด้ านรายได้
ในปี 2555 ตลาดเครื องใช้ ไฟฟ้ าในประเทศยังคงมีอตั ราการเติบโต โดยยังคงได้ รับแรงบวกจากความต้ องการซือเครื องใช้ ไฟฟ้ า
ทดแทนทีเสียหายจากเหตุอทุ กภัย ทีเริ มคลีคลายหมดสินในช่วงต้ นปี 2555 ส่งผลให้ ตลาดเครื องใช้ ไฟฟ้ ามีการจับจ่ายใช้ สอยมาก
ขึน อีกทังการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีนนช่
ั วยสร้ างแรงกระตุ้นแก่ผ้ บู ริ โภคได้ เป็ นอย่างดี แม้ สินค้ าใหม่ๆ มีราคาทีสูงขึน แต่ผ้ บู ริ โภค
ก็ยงั คงให้ ความสนใจในนวัตกรรมใหม่มากยิงขึนกว่าเดิม
สําหรับรายได้ รวมของปี 2555 เพิมขึนร้ อยละ 28.28 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา โดยบริ ษัทมีรายได้ เพิมขึนเกือบทุกประเภท สาเหตุที
เพิมขึนเนืองจากบริ ษัทมีการทําการตลาดอย่างต่อเนือง เพือกระตุ้นยอดขาย โดยได้ เพิมประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลียน
กลยุทธ์การขายและนําผลิตภัณฑ์และบริ การทีหลากหลายเข้ ามาเพือให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
(9)

จํานวนลูกค้ าลดลงสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 1,175 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 1 จากปี 2554 สาเหตุทีลดลง
เนืองจากมีลกู ค้ าทีปิ ดสัญญาเพิมมากขึน ส่งผลให้ รายได้ รวมของบริ ษัทเพิมมากขึนเมือเทียบกับปี ก่อน

จํานวนลูกค้ าเช่ าซือ (ราย)

(10)

2554
116,784

2555
115,609

+/-1%

รายได้ จากการขายเช่าซือ ในปี 2555 เท่ากับ 463.62 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 2.1 จาก 454.08 ล้ านบาทในปี 2554
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(11)

รายได้ จากดอกผลเช่าซือ ในปี 2555 เท่ากับ 915.85 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 9.34 จาก 837.61 ล้ านบาทในปี 2554

(12)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2555 เท่ากับ 613.35 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 179.90 จาก 219.13 ล้ านบาทในปี
2554

(13)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2555 เท่ากับ 33.79 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 21.69 จาก 43.15 ล้ านบาท ในปี 2554

(14)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2555 เท่ากับ 86.84 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 58.15 จาก 54.91 ล้ านบาทในปี 2554

(15)

รายได้ จากการดําเนินงานอืน ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบียรับ กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ และอืน ๆ โดยรายได้
จากการดําเนินงานอืนลดลงร้ อยละ 5.29 จากปี ก่อน

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2555 จํานวน 854.88 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 70.07 จากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี
(5)

ต้ นทุนขายเช่าซือ เพิมขึนร้ อยละ 6.98 จากยอดการให้ บริ การเช่าซือเพิมขึนจากปี ก่อน

(6)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิมขึนร้ อยละ 176.86 จากยอดโอนบ้ านทีเพิมมากขึนในปี 2555 ซึงในช่วงปี 2554 มีหลาย
โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้ าง

(7)

ต้ นทุนขายและบริ การกิจการสนามกอล์ฟ ลดลงร้ อยละ 7.47 จากรายได้ การใช้ บริ การสนามกอล์ฟทีลดลง

(8)

ต้ นทุนขายและบริการโรงแรม เพิมขึนร้ อยละ 203.78 เนืองจากปี 2555 มีโรงแรมทีเริมเปิ ดให้ บริ การในทุกส่วนของโรงแรม
เนืองจากการก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2555

กําไรขันต้ น
บริ ษัทมีกําไรขันต้ นเพิมขึนจาก 1,106.23 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 1,258.57 ล้ านบาทในปี 2555 เพิมขึนร้ อยละ 13.77 โดยเป็ นผล
มาจากรายได้ จ ากการเช่ า ซื อ รายได้ ด อกผลเช่ า ซื อ รายได้ จ ากการขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และรายได้ จ ากกิ จ การโรงแรมมี ผ ล
ประกอบการทีเพิมสูงขึนจากปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเท่ากับ 850.54 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 7.74 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
(4)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด เพิมขึนร้ อยละ 18.81 จากการค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานอันเนืองมาจากการตังเป้าการ
ขายและกระตุ้นยอดขายทีเพิมขึน

(5)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิมขึนร้ อยละ 3.9 จากค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน

(6)

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพิมขึนร้ อยละ 17.16 จากการทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการโอนเข้ าของทรัพย์สินที
ก่อสร้ างเสร็จและเริ มมีการรับรู้คา่ เสือมราคาในปี 2555 นี

65 | P a g e

รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายได้ อืน
รายได้ อืนในปี 2555 ลดลง 5.58 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.24 จากปี ก่อน
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2555 เพิมขึนร้ อยละ 36.33 เนืองมาจากบริ ษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินในระหว่างงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอืน เพือใช้ ในการดําเนินการทางธุรกิจ เพิมขึนจากเดิมจํานวนมาก
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในปี 2555 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 343.78 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 332.5 จากปี ก่อน ทังนีเนืองจากบริ ษัทได้ มีการรับรู้รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว เป็ นจํานวน 557.11 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะผลการดําเนินงานปกติ
ไม่รวมรายการนี บริ ษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานปกติในปี 2555 จํานวน 213.33 ล้ านบาท ซึงเพิมขึนจากปี ก่อนร้ อยละ 44.28
โดยบริ ษัทและบริ ษัทไมด้ า ลิสชิง จํากัด(มหาชน) มีการรับรู้กําไรเพิมมากขึน เนืองจากมีการรับรู้รายได้ ดอกเบียเช่าซือมากขึนและ
มีผลกําไรจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มากขึนกว่าเดิม
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
ในปี 2555 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ -16.83 สาเหตุทีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเนืองจาก
บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการทีบริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน
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การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ส่ วนประกอบหลักของสินทรั พย์ และคุณภาพของสินทรั พย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้ างรับ
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอืนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ลูกหนีและเงินจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบียค้ างรับ
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืน

ณ วันที 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม

58.38
24.18

0.83
0.35

68.94
34.76

1.02
0.52

92.21
28.14

1.33
0.40

0.18
41.45

0.00
0.59

0.27
64.71

0.01
0.96

0.70
57.79

0.01
0.83

1,391.60

19.80

1,428.52

21.22

1,442.48

20.75

21.32

0.30

22.58

0.34

23.85

0.34

15.33

0.22

23.43

0.35

12.00

0.17

6.12

0.09

5.45

0.08

4.59

0.07

60.00
1,316.46
45.89
18.28
2,999.19

0.85
18.73
0.65
0.26
42.67

65.19
894.09
51.83
19.93
2,679.70

0.97
13.28
0.76
0.30
39.81

86.46
986.67
54.65
44.69
2,834.23

1.24
14.19
0.79
0.64
40.76

87.76

1.23

94.18

1.36

94.56

1.36

1,718.25

24.11

1,708.40

24.60

1,700.43

24.46

25.17

0.35

19.39

0.28

20.69

0.30

609.11

8.55

52.00

0.75

97.00

1.40
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สินทรัพย์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ทีไม่ได้ ใช้ ดําเนินงาน
สิทธิการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ทีดินรอการพัฒนา
สินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซือคืน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2554
จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม
1,127.61
15.82
3.13
0.04
99.60
1.40
343.87
4.83
10.50
0.15
96.56
1.36
5.11
0.07
4,126.17
57.91
7,125.35
100.00

ณ วันที 31 ธันวาคม
2555
2556
จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม
1,588.24
22.87
1,453.78
20.91
3.13
0.05
3.13
0.05
99.55
1.43
99.55
1.43
473.70
6.82
431.69
6.21
8.00
0.12
214.08
3.08
212.79
3.06
5.64
0.08
5.39
0.08
4,266.31
61.42
4,119.01
59.24
6,946.01
100.00
6,953.21
100.00

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 รายการสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกหนีการค้ า รวมลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ
46.04 ของสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ 46.79 และ 44.5ของสินทรัพย์รวมในปี 2555 และ 2554 ตามลําดับ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 6,953.21 ล้ านบาท ลดลง 7.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 0.10 จาก
สินปี 2555 มีสาเหตุหลักดังนี
(1)

เงินลงทุนชัวคราว ลดลง 6.6 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 19.08 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทขายหลักทรัพย์เพือค้ าของ
บริ ษัท อควา คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (AQUA) และบริ ษัท เอเชีย คอเปอร์ เรท ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)(ACD)

(2)

ลูกหนีการค้ าลดลง 6.92 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 10.69 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีรายได้ จากการขายลดลง
เล็กน้ อย ส่งผลให้ ลกู หนีการค้ าของบริ ษัทลดลงด้ วย

(3)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว ลดลง 11.43 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 48.79 เนืองจาก บริ ษัทได้ รับชําระเงินกู้ยืมจากกิจการอืน
จํานวน 24.43 ล้ านบาท

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์มีรายการทีสําคัญดังต่อไปนี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึงถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือนนับตังแต่วนั ทีฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 ทังสิน 92.21 ล้ านบาท ซึงเพิมขึนร้ อยละ 33.77 เมือเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สินปี 2555 ทีมีจํานวนทังสิน 68.94 ล้ านบาท
ซึงเป็ นผลจากบริ ษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน ทีลดลงจากปี ก่อน 301.03 ล้ านบาท ซึงรายการหลักมาจากการ
จ่ายเงินสําหรับการก่อสร้ างโครงการใหม่ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีกระแสเงินรับในกิจกรรมการลงทุนเพิมขึน
661.80 ล้ านบาท จากการทีบริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนในบริ ษัทหลักทรัพย์เพือค้ าจํานวน 43.78 ล้ านบาท รวมถึงเงินสดรับจากการขาย
ทรัพย์สินจํานวน 368.51 ล้ านบาท นอกจากนีบริ ษัทได้ ชําระหนีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึงทําให้ ในระหว่างปี 2556 ซึงให้ กระแส
เงินสดสุทธิทีใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินทีลดลงจากเดิมถึง 348.04 ล้ านบาท
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ลูกหนีการค้ า - สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนีการค้ า – สุทธิ
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ า
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ า – สุทธิ

หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม
2555
9.71
(0.06)
9.65

2554
3.17
(0.06)
3.11

2556
6.86
6.86

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลกู หนีการค้ าสุทธิจํานวน 6.86 ล้ านบาท ลดลงจากยอด ณ สินปี 2555 ร้ อยละ 28.91 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นยอดลูกหนีของบริ ษัทย่อย คือ ยอดลูกหนีค่าอาหารและห้ องพักของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ทีลดลงเนืองจากโรงแรมมีนโยบาย
การให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าทีเข้ มงวดมากขึน
ตารางแสดงลูกหนีการค้ าจําแนกตามอายุหนีทีค้ างชําระ
อายุหนี
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ า-สุทธิ

หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม
2555

2554

2556

2.91
0.00
0.06
0.20

7.28
0.43
1.84
0.16

4.62
0.08
1.95
0.21

3.17
(0.06)
3.11

9.71
(0.06)
9.65

6.86
6.86

บริ ษัทย่อยมีอายุหนีทีค้ างชําระอยู่ในช่วงน้ อยกว่า 3 เดือน ลดลง เนืองจากรายได้ จากการขายของบริ ษัทในปี 2556 ลดลงจากปี
2555 จํานวน 20.16 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการลูกหนีคงเหลือ โดยรักษาระดับของหนี
สงสัยจะสูญไม่ให้ สงู จนเกินไป นอกจากนีบริ ษัทยังมีนโยบายทีจะตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญให้ เหมาะสมเพียงพอเพือให้ แน่ใจว่ายอด
ลูกหนีคงเหลือสุทธิแสดงให้ เห็นถึงจํานวนเงินทีคาดว่าจะเก็บได้ ในอนาคตอย่างถูกต้ อง
ลูกหนีการค้ าเช่ าซือ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลกู หนีการค้ าเช่าซือทังสิน 3,142.91 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 0.19 จากยอดคงเหลือ ณ สินปี
2555 เนืองจากบริ ษัทย่อยมีการจํานวนลูกค้ าจากการทําสัญญาเช่าซือมากขึน อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าซือทีเพิมขึนนันมีมลู ค่า
ค่อนข้ างน้ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีลกู หนีการค้ าเช่าซือทังสิน 3,136.92 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 0.87 จากยอดคงเหลือ ณ สินปี
2554 การเพิมขึนของลูกหนีการค้ าเช่าซือมีสาเหตุสืบเนืองมาจากยอดขายทีเพิมขึนโดยสาเหตุหลักจากมูลค่าของสัญญาเช่าซือที
สูงขึน แม้ ว่าจํานวนลูกหนีการค้ าเช่าซือจะน้ อยลงในปี นีแต่เป็ นรายการขายทีมูลค่าสูงกว่าเดิม เป็ นผลให้ มลู ค่ารวมลูกหนีเช่าซือมี
มูลค่าสูงขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีลกู หนีการค้ าเช่าซือทังสิน 3,109.85 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 4.86 จากยอดคงเหลือ ณ สินปี
2553 การเพิมขึนของลูกหนีการค้ าเช่าซือมีสาเหตุมาจากยอดขายทีเพิมขึน
69 | P a g e

รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทในปั จจุบนั คือ เครื องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื องชักผ้ า ดีวีดี เครื องปรับอากาศ พัดลม
จานดาวเทียม เป็ นต้ น ส่วนสินค้ าคงเหลือบริ ษัทในเครื อ ประกอบด้ วย รถจักรยานยนต์ และวัสดุก่อสร้ างต่างๆ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 86.46 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 33 เมือเทียบกับสินปี 2555
เนืองจากบริ ษัทย่อยมีการก่อสร้ างโครงการใหม่จํานวน 5 โครงการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 65.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.65 เมือเทียบกับสินปี 2554
เนืองจากบริ ษัทสต็อกสินค้ าเพิมเพือรอการจําหน่ายในช่วงต้ นปี 2556
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 59.99 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.29 เมือเทียบกับสินปี 2553
เนืองจากเกิดภาวะนําท่วมในช่วงปลายปี บริ ษัทไม่ได้ สงสต็
ั อกสินค้ าไว้ เพือจําหน่ายสําหรับสาขาทีเกิดภาวะนําท่วม
ตารางแสดงยอดสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รายการ
อุปกรณ์และเครื องเครื องใช้ ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์
วัสดุก่อสร้ าง
อืนๆ
รวม
หัก: ค่าเผือสินค้ าล้ าสมัย
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

หน่วย : ล้ านบาท
2554
38.13
1.03
17.54
6.38

ณ วันที 31 ธันวาคม
2555
37.31
0.80
19.19
15.03

2556
36.86
0.40
37.80
13.63

63.08

72.33

88.71

(3.09)
59.99

(7.14)
65.19

(2.25)
86.46

สภาพคล่ อง
(ก)

อัตราส่ วนสภาพคล่ องและหนีสินระยะสัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน 1.83 เท่า เพิมขึน 1.60 เท่า ณ สินปี 2555 โดย
ในปี นี สินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึนในอัตราทีมากกว่าหนีสินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิมขึนจากลูกหนีตามสัญญาเช่าซือที
ถึงกําหนดชําระในปี 2557 และต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทีเพิมขึนเนืองจากบริ ษัทย่อยมีการเปิ ดโครงใหม่ในปี 2556 จํานวน
5 โครงการ ซึงปั จจุบนั อยู่ในระยะเริ มก่อสร้ าง และยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน 1.60 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก 1.63 เท่า ณ สิน
ปี 2554 โดยในปี นี ทังสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีสินหมุนเวียนลดลงในอัตราส่วนทีใกล้ เคียงกัน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจาก
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทีลดลงเนืองจากการโอนกรรมสิทธิ จํานวน 422.37 ล้ านบาท จากส่วนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ
ขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงจากหนีสินระยะสันส่วนของเงินกู้ยืมทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี ลดลงจํานวน 380.60 ล้ านบาทเมือ
เทียบกับ ณ สินปี 2554
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน 1.63 เท่า ลดลงจาก 2.00 เท่า ณ สินปี 2553
เนืองจากการลดลงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้ างรับจากกิจการอืนจํานวน 36.21 ล้ านบาท เป็ น 21.32 ล้ านบาท ณ สินปี
2554 ขณะทีหนีสินหมุนเวียนเพิมขึนจากเงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้ างจ่ายจากกิจการอืน เงินกู้ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี เมือเทียบกับ ณ สินปี 2553
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อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบียของบริ ษัทสําหรับปี 2556 มีอตั ราเท่ากับ 4.47 เท่า ทังนี เป็ นผลจากดอกเบียจ่ายที
ลดลงจํานวน 8.82 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.93 (อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบียของบริ ษัทของปี 2555 และปี 2554 มี
อัตราส่วนเท่ากับ 3.87 เท่า และ 5.09 เท่า ตามลําดับ)
(ข)

สภาพคล่ อง

ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา กระแสเงินสดของบริ ษัทส่วนใหญ่จะถูกใช้ ไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริ ษัทและชําระคืนเงินกู้ โดยมี
แหล่งทีมาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในปี 2556 บริ ษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิมขึน 23.28 ล้ านบาทเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิมขึน 10.55 ล้ านบาท ในปี 2555 และ 3.62 ล้ านบาท ในปี 2554
ตามลําดับ
(1)

(2)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน
•

ในปี 2556 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 28.03 ล้ านบาท ลดลง ร้ อยละ 91.48 จากปี 2555
โดยสาเหตุหลักคือ บริ ษัทมีการเพิมขึนของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ และ ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน
182.21 ล้ านบาท และ 86.81 ล้ านบาท ตามลําดับ

•

ในปี 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 329.07ล้ านบาท เพิมขึน ร้ อยละ 330.19 จากปี
2554 โดยสาเหตุหลักจากที บริ ษัทมีเงินสดรับจาก ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ สินทรัพย์ รอการขาย
จํานวน 197.12 ล้ านบาท และ 144.82 ล้ านบาท ตามลําดับ

•

ในปี 2554 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ -142.95 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 21 จากปี 2553

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิทีได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุนในปี 2556 ปี 2555 และ ปี 2554 มีจํานวน 290.57 ล้ านบาท (371.23) ล้ าน
บาท
และ (144.61) ล้ านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้ สําหรับการลงทุนในบริ ษัทย่อย ซือทีดินรอการพัฒนา ซือ
ทีดิน อาคารอุปกรณ์เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอืนและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ า

(3)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทังสิน 295.32 ล้ านบาท ซึงกระแสเงินสดทีใช้ ไปนันเป็ นผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี
•

จ่ายชําระเจ้ าหนีเช่าซือ 19.16 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะสัน 374.75 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 230.49 ล้ านบาท

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน 185.56 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 143.52 ล้ านบาท

ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทังสิน 52.72 ล้ านบาท ซึงกระแสเงินสดทีใช้ ไปนันเป็ นผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี
•

จ่ายชําระเจ้ าหนีเช่าซือ 11.70 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 397.73 ล้ านบาท
71 | P a g e

รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน 6.37 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน 160.52 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการอืน 81.50 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 213.7 ล้ านบาท

ในปี 2554 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทังสิน 291.18 ล้ านบาท ซึงเป็ นผลมาจาก
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน 11.37 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการอืน 271.57 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน 84.77 ล้ านบาท

•

จ่ายชําระเจ้ าหนีเช่าซือ 3.64 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาว 277.88 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 181.23 ล้ านบาท

แหล่ งทีมาของเงินทุน
(ก) โครงสร้ างเงินทุน

ตามงบดุลรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอยู่ในระดับ 0.66 เท่า ลดลง
จาก 0.78 เท่า ณ สินปี 2555 และ 0.73 เท่า ณ สินปี 2554
หนีสิน
ตารางสรุปภาระหนีสิน

หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม
2555

2554
จํานวน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบัน
การเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืน
เจ้ าหนีค่าก่อสร้ าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซือจะขาย
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้ างจ่ายจากกิจการอืน
เงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าซือทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย

2556

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์ รวม

169.62

2.38

175.99

2.53

361.55

5.52

13.72
208.60
62.12
159.10
79.52
371.17
639.56
3.06
50.56

0.19
2.93
0.87
2.23
1.12
5.21
8.98
0.04
0.71

16.13
212.74
40.47
100.54
250.00
472.05
258.96
10.22
35.62

0.23
3.06
0.58
1.45
3.60
6.80
3.73
0.15
0.51

13.28
228.05
36.31
63.76
/205.73
124.70
317.31
21.00
55.13

0.19
3.28
0.52
0.92
2.96
1.79
4.56
0.30
0.79
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ณ วันที 31 ธันวาคม
2555

2554
จํานวน
เจ้ าหนีอืนค่าซือสินทรัพย์ทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
เจ้ าหนีค่าหุ้น
กิจการอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินหมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ – สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
เจ้ าหนีระยะยาวค่าซือสินทรัพย์ –สุทธิจากส่วนทีถึง
กําหนดชําระในหนึงปี
หนีสินเงินรับเพือประกันสัญญาคําประกัน
หนีสินผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

8.81

2556

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์ รวม
0.12

5.00

0.07

5.00

0.07

52.00
25.40
1,843.24

0.73
52.00
0.36
43.46
25.87 1,673.18

0.75
52.00
0.63
61.29
24.09 1,545.16

0.75
0.88
22.22

1,036.52

14.55 1,233.13

17.75 1,087.76

15.64

5.49

0.08

21.31

0.31

40.68

0.59

10.00

0.14

5.00

0.07

-

-

1.07
74.79
0.41
26.61
0.02
0.01
19.63 1,229.25
43.72 2,775.01

1.08
0.38
0.00
17.69
39.91

73.06
29.06
1.28
1,155.41
2,998.65

1.03
73.99
0.41
28.30
0.02
1.66
16.22 1,363.39
42.08 3,036.57

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนีสินรวมทังสิน 2,775 ล้ านบาท ลดลง 261.56 ล้ านบาทจากสินปี 2555 ทีมีจํานวนทังสิน
3,037 ล้ านบาท หนีสินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนีการค้ าทังสิน 13 ล้ านบาท, เจ้ าหนีค่าก่อสร้ างทังสิน 36 ล้ านบาทและ หนีสิน
หมุนเวียนอืน 61 ล้ านบาท และ หนีสินตามสัญญาเช่าซือทังสิน 62 ล้ านบาท โดยในส่วนของเงินกู้ยืม นันแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน
ทังสิน 648 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิน 1,087 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีหนีสินรวมทังสิน 3,036 ล้ านบาท เพิมขึน 37 ล้ านบาทจากสินปี 2554 ทีมีจํานวนทังสิน 2,999
ล้ านบาท หนีสินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนีการค้ าทังสิน 63 ล้ านบาท, เจ้ าหนีค่าก่อสร้ างทังสิน 40 ล้ านบาทและเจ้ าหนีระยะยาว
ค่าซือทรัพย์สิน 10 ล้ านบาท หนีสินหมุนเวียนอืน 44 ล้ านบาท และ หนีสินตามสัญญาเช่าซือทังสิน 32 ล้ านบาท โดยในส่วนของ
เงินกู้ยืม นันแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน ทังสิน 898 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิน 1,493 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนีสินรวมทังสิน 2,999 ล้ านบาท เพิมขึน 378 ล้ านบาทจากสินปี 2553 ทีมีจํานวนทังสิน2,621
ล้ านบาท หนีสินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนีการค้ าทังสิน 62 ล้ านบาท, เจ้ าหนีค่าก่อสร้ างทังสิน 76 ล้ านบาทและเจ้ าหนีระยะยาว
ค่าซือทรัพย์สิน 10 ล้ านบาท หนีสินหมุนเวียนอืน 157 ล้ านบาท เงินกู้ยืม และ หนีสินตามสัญญาเช่าซือระยะยาวทังสิน 2,135 ล้ าน
บาท ซึงแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน ทังสิน 451 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิน 1,676 ล้ านบาท และหนีสินตามสัญญาเช่าซือระยะ
ยาว ทังสิน 8 ล้ านบาท
เจ้ าหนีการค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนีค่าสินค้ า ซึงในปี 2556 บริ ษัทมีระยะเวลาชําระหนีเฉลีย 22 วัน ลดลงจากระยะเวลา
ชําระหนีเฉลีย 27 วัน ในปี 2555 และ 44 วัน ในปี 2554
บริ ษัทมีนโยบายทีจะจัดการหนีสิน จึงให้ มีการบริ หารต้ นทุนทีเหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้ ตลอดจน
ระดับความเสียงทีมาจากโครงสร้ างหนีของบริ ษัท

73 | P a g e

รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ภาระผูกพัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมของภาระผูกพันทีมีตอ่ ทรัพย์สินของบริ ษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556
(ข) ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิน 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ทีออกและชําระแล้ วทังสิน 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิน 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรทังสิน 1,019 ล้ านบาท เพิมขึน 223 ล้ านบาทจากกําไร
สะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ สินปี 2555 ทังสิน 796 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิน 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ทีออกและชําระแล้ วทังสิน 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิน 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรทังสิน 796 ล้ านบาท ลดลง 278 ล้ านบาทจากกําไรสะสม
ทียังไม่ได้ จดั สรร ณ สินปี 2554 ทังสิน 1,074 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิน 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ทีออกและชําระแล้ วทังสิน 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิน 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรทังสิน 1,074 ล้ านบาท เพิมขึน 166 ล้ านบาทจากกําไร
สะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ สินปี 2553 ทังสิน 908 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จํานวนรวม
ทังสิน 3,245,000 บาท
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
การเปลียนแปลงอัตราดอกเบียในตลาดย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนีสิน รวมถึงดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย
ของบริ ษัท ทังนี การบริ หารเงินของบริ ษัทเป็ นปั จจัยทีทําให้ บริ ษัทต้ องเผชิญกับความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
ดังกล่าว
การขยายธุรกิจใหม่ ผ่านบริษัทย่ อยของบริษัท
บริ ษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเพือรองรับโอกาสและเตรี ยมความพร้ อมในการทําธุรกิจใหม่ ๆ ทีเกิดขึน
ซึงเป็ นปั จจัยหลักและอิทธิพลหลักทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคตของบริ ษัท
เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการรักษาส่วนแบ่งการตลาดผู้ให้ บริ การเช่าซือในประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทมีเป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทดังต่อไปนี
(1)

เพิมมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทโดยวิธีการเพิมความสามารถในการทํากําไร

(2)

รักษาและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งด้ านการบริ การ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุม่ ลูกค้ า

(3)

นําเสนอนวัตกรรมใหม่ด้านการบริ การอย่างต่อเนืองด้ วยความหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพเพือตอบสนองความต้ องการและ
วิถีชีวิตของผู้บริ โภคแต่ละกลุม่

(4)

เสริ มสร้ างคุณภาพของการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและบริ การหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพือประสิทธิภาพสูงสุดด้ วยหลักพึงปฏิบตั ิและจรรยาบรรณทีดี

เพือให้ บรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี บริ ษัทได้ ปรับใช้ กลยุทธ์ ต่าง ๆ ดังทีกล่าวมาข้ างต้ น และจะทําการปรับเปลียนเพือ
ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสมําเสมอเพือให้ บริ ษัทสามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของการ
แข่งขันทีมีการเปลียนแปลงรวมถึงปั จจัยภายนอกด้ านอืน ๆ ได้
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึงเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร พนักงาน หรื อทีปรึกษา
ของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี
1. นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
3. นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อยไตรมาสละ 1 ครัง ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิน 4 ครังและได้ รายงานผลการ
ประชุมต่อคณะกรรมบริ ษัทฯ ทุกครัง ในการประชุมแต่ละครัง มีผ้ บู ริ หารระดับสูง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ า
หน่วยงานบริ หารความเสียง และผู้สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุมในวาระทีเกียวข้ อง กรรมการแต่ละท่านได้ เข้ าร่วมประชุมดังนี
ชือ-นามสกุล
นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั งทีเข้ าร่ วมประชุม
4
4
4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินงานตามหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายโดยสรุปดังนี
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2556 เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินดังกล่าวได้ จดั ขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปโดยถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
• สอบทานความเพียงพอและการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที เกี ยวข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยประชุม ร่ ว มกับ ผู้บ ริ ห ารและหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเพื อให้
ข้ อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ
• พิจารณาอนุมตั ิแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซึงได้ จดั ทําขึนตามแนวความเสียง และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุปได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล โดยไม่พบข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ
• สอบทานรายการทีเกียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้ เสียหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทฯ
เพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามเงือนไขทางธุรกิจปกติและได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
• รับทราบความเสียงและติดตามความก้ าวหน้ าของการบริ หารความเสียงตามทีหน่วยงานบริ หารความเสียงนําเสนอ
• สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี ซึงผลเป็ นทีน่าพอใจ
ุ สมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแต่งตังและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี
• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีทีมีคณ
2557 ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีกล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทฯ
มีการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไปและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิ ผล เพียงพอ และไม่มีข้ อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกี ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ และการทํารายการทีเกี ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดตามนโยบายบริ ษัทฯ

นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 พฤศจิกายน 2556
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึงประกอบด้ วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญและหมายเหตุเรื องอืนๆ และข้ าพเจ้ าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญและหมายเหตุเรื องอืนๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจาก
การแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า โดยได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึงกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบเพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพือให้ ได้ มาซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ ขนอยู
ึ ่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึงรวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามทีควรของบริ ษัท เพือออกแบบ
วิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของบริ ษัท
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีทีจัดทําขึนโดยผู้บริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รวบรวมมานัน เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้ างต้ นแสดงฐานะทางการเงินรวมบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที
31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะ
ของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับคดีความทียังไม่ มีข้อยุติ
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตข้ อมูลตามทีได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 38 เรื องคดีความทีเกิดขึนกับบริ ษัทตังแต่ปี
2551 แต่ยงั ไม่มีข้อยุติ ซึงผู้บริ หารเชือว่าจะไม่มีผลเสียหายทีเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษัท

ทังนีข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขในเรื องดังกล่าวข้ างต้ น
งบการเงินปี ก่ อนและรายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวมของบริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอืน ซึงได้ เสนอรายงาน
การตรวจสอบลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข และได้ ให้ ข้อสังเกตเรื องความไม่แน่นอนของคดี
ฟ้องร้ องทียังไม่มีข้อยุติและการบันทึกค่าเผือการด้ อยค่าในเงินลงทุนระยะยาวอืน งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31
ธันวาคม 2555 ซึงเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินดังกล่าว ได้ มีการปรับปรุงใหม่ตามทีได้ อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 2 เพือนํามาแสดงเปรี ยบเทียบ

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 2785
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2557
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บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่)

6
7

92,214,673
28,142,748

68,936,301
34,758,768

58,383,012
24,181,138

26,325,968
28,142,748

16,331,207
34,758,768

13,973,129
24,181,138

8, 9
9

703,973
57,794,000

273,731
64,710,543

173,151
41,449,567

2,102,389
10,498,229

1,103,152
10,419,788

1,584,038
9,664,291

10

1,442,481,566

1,428,521,988

1,391,599,489

354,755,601

362,165,133

341,120,616

8
11.1

23,838,834

22,580,956

21,323,077

495,097,773
23,838,834

369,775,891
22,580,956

170,522,604
21,323,077

11.2
12
13
14
15

11,996,339
4,585,962
86,459,821
986,668,575
54,652,939
44,687,851
2,834,227,281

23,426,778
5,448,581
65,192,951
894,093,988
51,828,049
19,927,382
2,679,700,016

15,332,461
6,119,113
59,995,173
1,316,459,757
45,890,249
18,282,099
2,999,188,286

4,585,962
41,544,898
52,868,047
5,220,871
1,044,981,320

5,448,581
37,177,678
52,651,552
5,022,300
917,435,006

6,119,113
39,432,504
49,465,718
5,083,123
682,469,351

16
10

94,557,727
1,700,433,294

94,182,400
1,708,401,886

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

1,863,161
108,890,705

4,540,812
137,493,951

4,357,095
133,472,123

8
11.2
17
18
19

20,688,688
97,000,000
1,453,782,629
3,130,584
99,552,795
431,688,576
212,786,750
5,386,676
4,119,007,719

19,393,324
52,000,000
1,588,236,329
3,130,584
99,552,795
473,700,653
8,000,000
214,079,398
5,634,160
4,266,311,529

25,167,681
609,108,884
1,127,611,059
3,130,584
99,600,957
343,865,353
10,500,000
96,056,695
5,109,590
4,126,166,449

1,896,765,545
97,000,000
477,327,818
3,130,584
207,187,373
176,970,687
2,247,393
2,971,383,266

1,875,312,845
52,000,000
423,186,436
3,130,584
187,862,194
184,203,572
2,398,487
2,870,128,881

155,250,000
1,725,163,325
650,000,000
373,325,164
3,130,584
187,862,194
66,328,234
2,994,098
3,301,882,817

6,953,235,000

6,946,011,545

7,125,354,735

4,016,364,586

3,787,563,887

3,984,352,168

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - สุทธิ
- บริษัททีเกียวข้อง
- ลูกค้าทัวไป
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี
เงินให้กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
- บริษัททีเกียวข้อง
- บริษัทอืน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอืนส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี
ลูกหนี และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนั กงาน
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีข้อจํากัดในการใช้
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบียค้างรับ
- บริษัททีเกียวข้อง
- บริษัทอืน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ดําเนิ นงาน
สิทธิการใช้ประโยชน์ ทีดิน
ทีดินรอการพัฒนา
สินทรัพย์รอการขายภายใต้สัญญาซือคืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

20
21
22
23
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บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่)

24

361,552,423

175,992,866

169,620,419

301,725,615

108,830,311

112,404,437

8
25

8

13,275,532
228,053,441
36,306,116
63,757,398
205,725,184

16,131,457
212,743,509
40,472,794
100,537,789
249,999,499

13,716,997
208,604,480
62,119,011
159,104,085
79,518,673

6,062,829
69,869,213
1,351,498
289,294,378

6,564,438
70,729,199
1,351,498
117,086,936

6,419,436
82,080,888
4,900,859
61,327,077

26

124,704,115

472,048,365

371,165,433

335,577,744

185,784,371

27
28

21,000,507
317,371,365
55,126,507

10,224,113
258,961,580
35,615,493

3,058,992
639,556,875
50,560,089

9,936,743
10,322,374

2,965,453
19,199,057

5,000,000

5,000,000

8,811,909

52,000,000
61,285,025
1,545,157,613

52,000,000
43,452,208
1,673,179,673

52,000,000
25,401,556
1,843,238,519

4,640,000
52,000,000
15,239,164
766,069,616

7,289,540
52,000,000
10,445,444
730,134,227

3,186,300
52,000,000
7,261,593
540,896,638

40,681,977
1,087,761,148
74,793,482
26,607,441
10,472
1,229,854,520

21,308,929
1,233,134,091
5,000,000
73,983,183
28,304,309
1,660,473
1,363,390,985

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

40,082,029
14,004,482
54,086,511

20,675,753
14,741,865
35,417,618

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

2,775,012,133

3,036,570,658

2,998,650,040

820,156,127

765,551,845

563,697,296

หมายเหตุ
หนีสิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
- บริษัททีเกียวข้อง
- ผูค้ ้าทัวไป
เจ้าหนี ค่าก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซือจะขาย
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย
จากบุคคลและกิจการอืน
หนี สินตามสัญญาเช่าซือส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี ระยะยาวค่าซือสินทรัพย์ส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี
เจ้าหนี ค่าหุ้น
- บริษัททีเกียวข้อง
- บริษัทอืน
หนี สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนี สินตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
เจ้าหนี ระยะยาวค่าซือสินทรัพย์ - สุทธิ
เงินรับล่วงหน้ าเพือประกันสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนั กงาน
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท

8
18

27
28

29

20,594,024
5,292,895
-

-

3,367,167
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รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม 2554
(ปรับปรุ งใหม่)

1,034,757,926

1,034,757,926

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

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

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

100,974,269
1,019,880,423
(33,043,155)
3,500,136,819
678,086,048
4,178,222,867

92,264,269
796,262,757
(17,122,265)
3,283,730,043
625,710,844
3,909,440,887

92,264,269
1,074,412,301
(17,122,265)
3,561,879,587
564,825,108
4,126,704,695

100,974,269
682,908,908
3,196,208,459
3,196,208,459

92,264,269
517,422,491
3,022,012,042
3,022,012,042

92,264,269
916,065,321
3,420,654,872
3,420,654,872

6,953,235,000

6,946,011,545

7,125,354,735

4,016,364,586

3,787,563,887

3,984,352,168

หมายเหตุ
หนีสิ นและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- ทุนจดทะเบียน 1,034,757,926 หุ้น
- ทุนเรือนหุ้นทีออกและรับชําระแล้ว
1,034,757,926 หุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
- จัดสรรเพือสํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ไ ด้จัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท
ส่วนได้เสียทีไม่อยู่ในอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่วนของผู้ถือหุ้น

30
31

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
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รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

443,458,323
899,863,364
723,183,924
35,340,392
138,938,445
5,558,328
2,515,209
6,374,775
13,556,712
15,448,331
187,632,558
126,225,658
2,598,096,019

463,621,398
915,848,508
613,347,938
33,789,749
86,840,073
8,028,124
6,799,867
10,577,631
12,464,103
102,215,527
2,253,532,918

443,458,323
426,071,116
48,239,927
675,208
33,072,239
100,624,971
13,556,712
15,448,331
17,188,383
19,260,052
1,117,595,262

463,613,898
462,558,285
43,701,191
991,458
26,629,900
10,577,631
12,596,077
20,690,522
1,041,358,962

33

284,591,427
545,496,933
40,495,962
132,700,036
4,783,407
251,724,362
697,315,417
29,660,533
64,656,604
2,051,424,681

294,254,219
443,547,092
38,369,026
78,714,298
239,935,257
610,597,621
40,389,597
47,118,574
557,108,884
2,350,034,568

283,981,078
37,458,663
109,995,217
411,028,646
15,462,673
23,293,758
881,220,035

294,254,219
30,883,906
112,430,956
410,708,181
17,631,793
29,122,664
598,000,000
1,493,031,719

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
8
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
23
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

546,671,338
(169,853,965)
376,817,373
(87,028,911)
289,788,462
289,788,462

(96,501,650)
(178,670,016)
(275,171,666)
50,595,565
(224,576,101)
4,712,243
(219,863,858)

236,375,227
(42,129,493)
194,245,734
(20,049,317)
174,196,417
174,196,417

(451,672,757)
(47,809,535)
(499,482,292)
97,079,666
(402,402,626)
3,759,796
(398,642,830)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกผลเช่าซือ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้ค่าบริการ
รายได้คา่ เช่า
ดอกเบียรับ
เงินปนั ผลรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
กําไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายและบริการจากกิจ การสนามกอล์ฟ
ต้นทุนขายและบริการจากกิจ การโรงแรม
ต้นทุนค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
รวมค่าใช้จ่าย

8

8

32
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รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
2556
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริษัท
ส่วนได้เสียทีไม่อยู่ในอํานาจควบคุม

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเป็ นของบริษัท
ส่วนได้เสียทีไม่อยู่ในอํานาจควบคุม

กําไรต่อหุ้น
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ าหนั ก (หุ้น)

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

232,327,666
57,460,796
289,788,462

(282,861,787)
58,285,686
(224,576,101)

174,196,417
174,196,417

(402,402,626)
(402,402,626)

232,327,666
57,460,796
289,788,462

(278,149,544)
58,285,686
(219,863,858)

174,196,417
174,196,417

(398,642,830)
(398,642,830)

0.225
1,034,757,926

(0.273)
1,034,757,926

0.168
1,034,757,926

(0.389)
1,034,757,926
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รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท
กําไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

จัดสรรเพือ
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ส่วนตํากว่าทุนจากการ
เปลียนแปลงสัดส่วน
เงิ นลงทุนในบริ ษั ทย่อย

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษั ท

ส่วนได้เสีย
ทีไม่อยู ่ใ น
อํานาจควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที
รับชําระแล้ว

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น

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

1,034,757,926

1,377,567,356

92,264,269

85,628,021
1,074,412,301

(17,122,265)

85,628,021
3,561,879,587

1,034,757,926
1,034,757,926

1,377,567,356
1,377,567,356

92,264,269

(278,149,544)
796,262,757

(17,122,265)

(278,149,544)
3,283,730,043

10,428,674
564,825,108
2,600,050
58,285,686
625,710,844

96,056,695
4,126,704,695
2,600,050
(219,863,858)
3,909,440,887

92,264,269

591,970,901

(17,122,265)

3,079,438,187

615,923,302

3,695,361,489

1,034,757,926
1,034,757,926

1,377,567,356
1,377,567,356

92,264,269
8,710,000
100,974,269

204,291,856
796,262,757
(8,710,000)
232,327,666
1,019,880,423

(17,122,265)
(15,920,890)
-

204,291,856
3,283,730,043
(15,920,890)
232,327,666
3,500,136,819

9,787,542
625,710,844
(5,085,592)
57,460,796
678,086,048

214,079,398
3,909,440,887
(15,920,890)
(5,085,592)
289,788,462
4,178,222,867

งบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555 - ตามทีรายงานไว้เดิ ม
ปรับปรุงผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
เกียวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555 - ทีปรับปรุ งใหม่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมเพิมขึน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ สําหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุ งใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - ตามทีรายงานไว้เดิ ม
ปรับปรุงผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
เกียวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - ทีปรับปรุ งใหม่
ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมลดลง
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

2

2

31

(33,043,155)
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รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที
รับชําระแล้ว

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น

จัดสรรเพือ
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555 - ตามทีรายงานไว้เดิ ม
ปรับปรุงผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
เกียวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555 - ทีปรับปรุ งใหม่
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 - ปรับปรุ งใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - ตามทีรายงานไว้เดิ ม
ปรับปรุงผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
เกียวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - ทีปรับปรุ งใหม่
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

2

2
31

1,034,757,926

1,377,567,356

92,264,269

849,737,087

3,354,326,638

1,034,757,926
1,034,757,926

1,377,567,356
1,377,567,356

92,264,269
92,264,269

66,328,234
916,065,321
(398,642,830)
517,422,491

66,328,234
3,420,654,872
(398,642,830)
3,022,012,042

1,034,757,926

1,377,567,356

92,264,269

333,218,919

2,837,808,470

1,034,757,926
1,034,757,926

1,377,567,356
1,377,567,356

92,264,269
8,710,000
100,974,269

184,203,572
517,422,491
(8,710,000)
174,196,417
682,908,908

184,203,572
3,022,012,042
174,196,417
3,196,208,459
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รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

งบการเงิ นรวม
2556
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งกําไรก่อนภาษี เงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน:ค่าเสือมราคา
หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ (โอนกลับค่าเผือ) สินค้าเสือมคุณภาพ
กําไรจากการขายและตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
กําไรจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในทีดิน
กําไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย์รอการขาย
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริงจากอัตราแลกเปลียน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนบริการปจั จุบันสําหรับผลประโยชน์ พนั กงาน
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพ ย์
และหนีสิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพ ย์ดําเนิ นงานลดลง (เพิ มขึน)
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - บริษัททีเกียวข้อง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - ลูกค้าทัวไป
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ
ลูกหนี และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนั กงาน
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนิ นงานเพิ มขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน - บริษัททีเกียวข้อง
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน - ผูค้ ้าทัวไป
เจ้าหนี ค่าก่อสร้าง
เจ้าหนี ระยะยาวค่าซือสินทรัพย์
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซือจะขาย
หนี สินหมุนเวียนอืน
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน
เงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

2555

2556

2555

376,817,373

(275,171,666)

194,245,734

(499,482,292)

106,084,987
64,033,129
(4,889,967)
(186,277,457)
(15,448,331)
(13,556,712)
5,479,717
15,474,880
(13,474,450)
(6,374,775)
169,853,965
4,355,723

79,545,477
47,118,574
4,047,633
(12,372,788)
(38,063)
(10,577,631)
557,108,884
90,812
(1,996,942)
(6,799,867)
178,670,016
4,048,907

35,982,011
23,293,758
(4,889,968)
(16,272,669)
(15,448,331)
(13,556,712)
(33,072,239)
42,129,493
1,733,399

27,790,918
29,122,664
4,047,633
(13,447,514)
(10,577,631)
598,000,000
(26,629,900)
47,809,535
1,463,545

502,078,082

563,673,346

214,144,476

158,096,958

(430,242)
9,187,076
(182,206,281)
(9,115,510)
21,997,340
(86,871,460)
79,742,878
(26,717,925)
247,484

(100,580)
(23,280,806)
(256,336,492)
(4,735,026)
33,173,034
197,116,524
144,819,337
(1,570,792)
(524,570)

(999,236)
6,555,621
(20,867,358)
(9,115,508)
38,896,990
(216,495)
(1,061,440)
151,093

480,886
(655,836)
(89,909,750)
(4,854,517)
40,625,637
(3,185,834)
(1,231,321)
595,613

(2,855,925)
15,309,932
(4,166,678)
(5,000,000)
(36,780,391)
14,591,047
(1,650,001)
287,359,426
(192,014,245)
(67,313,846)
28,031,335

2,414,460
(126,883)
(21,646,217)
(8,811,909)
(58,566,296)
18,050,656
1,303,702
584,851,488
(172,237,696)
(83,549,795)
329,063,997

(484,895)
(876,700)
5,612,773
231,739,321
(65,896,222)
(17,845,910)
147,997,189

145,003
(20,083,232)
(3,549,361)
9,099,130
85,573,376
(23,591,709)
(30,612,305)
31,369,362
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รายงานประจําปี 2556 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท

งบการเงิ นรวม
2556
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ดอกเบียรับ
เงินฝากธนาคารทีมีข้อจํากัดในการใช้ลดลง (เพิมขึน)
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัททีเกียวข้องเพิมขึน
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจ การอืนลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัททีเกียวข้องเพิมขึน
รับชําระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัททีเกียวข้อง
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอืนลดลง (เพิมขึน)
จ่ายในการลงทุนในบริษัทย่อย
จ่ายในการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดินรอการพัฒนาลดลง (เพิมขึน)
จ่ายเพือซือสินทรัพย์
รับจากการขายสินทรัพย์
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในทีดิน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขายภายใต้สัญญาซือคืน
เงินสดรับจากการลงทุนในส่วนของส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจในการควบคุม
จ่ายเพือซือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
รับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจ การทีเกียวข้องเพิมขึน (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจ การอืนเพิมขึน (ลดลง)
จ่ายชําระหนี สินตามสัญญาเช่าซือ
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิมขึน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาว
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ มขึน - สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ นปี
ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ มเติ ม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ
2. รับโอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จากต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. รับโอนสินทรัพย์รอการขายอสังหาริมทรัพย์จ ากลูกหนี เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอืน
5. รับโอนสินทรัพย์รอการขายอสังหาริมทรัพย์จ ากทรัพย์สินรอการขาย
ภายใต้สัญญาซือคืน
6. ซือยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซือ

2555

2556

2555

5,116,897
434,972
(13,243,800)
23,029,663
(21,006,482)
(45,000,000)
42,012,077
(106,900,631)
368,506,612
2,000,000
(8,160,751)
43,781,815
290,570,372
661,798,231

6,410,779
(6,417,107)
(1,257,878)
(28,850,000)
25,624,627
(141,665,300)
(248,859,327)
21,100,072
86,225
2,600,050
(371,227,859)

10,100,466
2,677,652
(168,257,988)
64,650,000
(1,443,800)
(24,102,240)
(45,000,000)
(19,325,179)
(44,118,318)
16,781,612
(8,160,751)
43,781,815
(172,416,731)

13,806,613
(183,718)
(186,430,000)
(1,257,878)
(11,231,746)
166,481,746
(146,046,280)
(48,587,063)
18,143,134
(195,305,192)

185,559,557
(47,674,271)
(327,080,000)
(19,165,462)
143,524,358
(230,487,517)
(295,323,335)
(348,040,486)
23,278,372
68,936,301
92,214,673

6,372,447
160,520,000
81,501,613
(11,700,426)
213,751,257
(397,727,740)
52,717,151

192,895,303
175,350,000
(315,080,000)
(18,751,000)
34,414,303

(3,574,126)
51,222,529
131,170,000
(12,524,495)
166,293,908

10,553,289
58,383,012
68,936,301

9,994,761
16,331,207
26,325,968

2,358,078
13,973,129
16,331,207

135,896,607
-

188,769,452
261,804,971
1,695,449
2,000,000

38,374,243
-

42,418,444
-

5,000,000
46,959,813

2,500,000
33,760,748

46,514,019

33,760,748
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บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
1.

ข้อมูลทัวไป
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย และทีอยู่จดทะเบียนตังอยู่ที เลขที 267
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 80 สาขา
(2555 : จํานวน 81 สาขา)
บริษทั ได้นําหุน้ เข้าจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่ปี 2546
บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนิ นธุ รกิจหลักคือการขายและให้บริการเช่ าซือเครืองใช้ไฟฟ้ า เครืองใช้และ
รถจักรยานยนต์ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ยังมีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึงประกอบกิจการหลากหลายธุรกิจซึงอธิบายต่างหาก
รายชือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ มีดงั นี
ร้อยละ
รายชือ
กลุม่ นายวิสตู ร เอียวศิวกิ ลู
กลุม่ นายเธนศ ดิลกศักยวิทรู
กลุม่ นายนิพนธ์ ณัฐวุฒ ิ

2.

2556
26.10
12.51
8.65

2555
31.57
13.32
7.74

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิ น
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนเป็ นทางการเป็ นภาษาไทยตามหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.
2543 และมาตรฐานการบัญ ชีข องไทยทีออกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติว ิช าชีพ บัญ ชี พ.ศ.2547 และตามข้อ กํ า หนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงถือเป็ นรายงานทางการเงินทีเป็ นทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงิน
ฉบับนีเป็ นภาษาอืน ให้ยดึ ถืองบการเงินทีจัดทําขึนเป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็ นอย่างอืนเป็ นการเฉพาะ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ในปี 2555 และ 2556
และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเริ
ี มในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2557 ฝา่ ยบริหารของบริษทั ได้พจิ ารณาถึงผลกระทบต่องบการเงินเมือนํา
มาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินเหล่านีมาถือปฏิบตั แิ ล้ว
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งบการเงินของบริษทั จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกันกับปี ก่อน ยกเว้นการนํ ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที12
เรืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรือง ภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานฉบับนี บริษทั ต้องระบุผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินระหว่างเกณฑ์
ทางบัญชีและเกณฑ์ภาษีอากร เพือรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็ นสินทรัพย์หรือหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนด เริมตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 บริษทั ได้เปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวและปรับย้อนหลังงบการเงินของปี
ก่อน ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ เสมือนหนึงว่าบริษทั รับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็ นสินทรัพย์หรือหนีสินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีมาโดยตลอดในปีก่อนๆ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปีทรัี บรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปจั จุบนั ทีไม่ได้
รับรูใ้ นงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือส่วนทีรับรูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภาษีทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระหรือจะได้รบั ชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปี ทต้ี องเสีย
ภาษี ซึงแตกต่างจากกําไรขาดทุนทีปรากฎในงบการเงิน คูณด้วยอัตราภาษีทประกาศใช้
ี
หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน
รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีทเกี
ี ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี สิน
กับมูล ค่าของรายการทีเกียวข้อ งทีใช้สาํ หรับการคํานวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณโดยใช้อตั ราภาษีทคาดว่
ี
า
จะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีทประกาศใช้
ี
หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบ
ระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะมีการรับรูใ้ นบัญชีกต็ ่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว ผูบ้ ริหารของบริษทั จะพิจารณายอดคงเหลือ
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงานและจะพิจารณาปรับลดลงยอดคงเหลือเท่าทีประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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ผลกระทบจากการเริ มใช้นโยบายการบัญชีใหม่เรืองภาษี เงิ นได้
ผลกระทบจากการเริมใช้นโยบายการบัญชีใหม่มผี ลต่องบการเงินในปี 2556 ดังนี

งบการเงินรวม
ตามทีแสดง รายการ
หลัง
ไว้เดิม
ปรับปรุง
ปรับปรุง

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ตามทีแสดง รายการ
หลัง
ไว้เดิม
ปรับปรุง ปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กําไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนได้เสียทีไม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม

988,784
554,396

96,057
85,628
10,429

96,057
1,074,412
564,825

849,737
-

66,328
66,328
-

66,328
916,065
-

งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กําไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้

591,971
(11,232)

214,079
204,292
(1,178)

214,079
796,263
(12,410)

328,519
4,700

184,204
185,144
(940)

184,204
513,663
3,760

68,605 (119,201)
589,267
(641)

(50,596)
588,626

21,736 (118,816)
-

(97,080)
-

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ส่วนได้เสียทีไม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้นสําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

5,890

(1,178)

4,712

4,700

(940)

3,760

(0.39)

0.12

(0.27)

(0.50)

0.11

(0.39)
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3.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิ นรวม
งบการเงินรวมนีได้รวมงบการเงินของบริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทีบริษทั มีอํานาจควบคุมหรือถือ
หุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงซึงมีอทิ ธิพลเหนือบริษทั บริษทั ย่อย ดังต่อไปนี

บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน) ให้บริการทางการเงินธระกิจเช่าซือ
รถยนต์มอื สอง
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ธุรกิจโรงแรม
บริษทั เทอเทิล พาทิ จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และรับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ให้บริการสนามกอล์ฟ และพัฒนา
จํากัด
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด ให้เช่า ขาย การซือและดําเนินงาน
ด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู
ให้เช่า ขาย การซือ
จํากัด
และการดําเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
ให้เช่า ขาย การซือ
และดําเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด ให้เช่า ขาย การซือ
และการดําเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจโรงแรม
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ
บริการสินเชือเช่าซือ
จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
ธุรกิจโรงแรม
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
ให้เช่า ขาย ซือ อสังหาริมทรัพย์
จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ไมด้า เอเจนซี แอนด์
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2556
2555

(หน่วย : พันบาท)
ทุนชําระแล้ว
2556
2555

60.00
99.99
99.99

60.00
99.99
99.99

400,000
500,000
150,000

400,000
500,000
150,000

99.99

99.99

175,000

175,000

99.99

99.99

300,000

300,000

85.00

85.00

30,000

30,000

99.99

85.00

35,000

35,000

55.00

55.00

15,000

15,000

55.00

55.00

45,000

45,000

74.75

70.00

199,000

199,000

60.00
99.99

60.00
85.00

53,678
45,000

53,678
45,000

85.00
80.00

85.00
80.00

27,000
65,000

27,000
65,000

70.00

70.00

2,000

2,000

บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นดําเนินกิจการในประเทศไทย ยกเว้น บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด ดําเนินกิจการในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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อัตราส่วนสินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และรายได้รวมสําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 ในงบการเงินรวมสรุปได้ ดังนี :
สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
2556
2555
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั เทอเทิล พาทิ จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

38
14
2
4
4
1
1
8
4
1
4
-

39
11
2
4
4
1
2
9
3
1
4
-

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
2556
2555
18
20
2
7
2
1
1
4
3
4
1
1

21
17
2
3
1
1
6
3
2
-

รายการบัญชีกบั บริษทั ย่อยทีมีสาระสําคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนีได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีทเหมื
ี อนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีทคล้
ี ายคลึง
กันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษทั
ในระหว่างปี 2556 มีรายการเปลียนแปลงทีสําคัญดังต่อไปนี

-

บริษทั ได้ซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด เพิมเติมจํานวน 94,257 หุน้ ราคาหุน้ ละ 100 บาท รวม
เป็ นมูลค่า 9,452,700 บาทจากผูถ้ อื หุน้ เดิม ซึงส่งผลให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิมขึนจากร้อยละ
70.00 เป็ นร้อยละ 74.75

-

บริษทั ได้ซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด เพิมเติมจํานวน 525,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท
รวมเป็ นมูลค่า 5,250,000 บาทจากผูถ้ อื หุน้ เดิม ซึงส่งผลให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิมขึนจาก
ร้อยละ 85.00 เป็ นร้อยละ 100.00

-

บริษทั ได้ซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด เพิมเติมจํานวน 675,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ น
มูลค่า 6,750,000 บาทจากผูถ้ อื หุน้ เดิม ซึงส่งผลให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิมขึนจากร้อยละ
85.00 เป็ นร้อยละ 100.00

ขาดทุนจากการเพิมสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จะถูกบันทึกเป็ นส่วนลดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย ซึงแสดงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบการเงินรวม
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4.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
4.1 รายได้
รายได้ทรัี บรูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมหรือภาษีขายอืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสินค้าทีมีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ อแล้
ื ว และจะไม่รบั รูร้ ายได้ถา้ ฝา่ ยบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้า
ทีขายแล้วนันหรือมีความไม่แน่ นอนทีมีนัยสําคัญในการได้รบั ประโยชน์ จากรายการบัญชีนัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวน
รายได้และต้นทุนทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือ มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสินค้า
รายได้จากการให้บริการรับรูเ้ มือมีการให้บริการแล้ว
รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซือ
บริษทั บันทึกรายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซือเป็ นดอกผลทียังไม่ถอื เป็ นรายได้ ณ วันทีเกิดรายการ และรับรูร้ ายได้ตาม
จํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธอี ตั ราดอกเบียทีแท้จริงสําหรับสัญญาเช่าซือใหม่ททํี าขึนเริมตังแต่ปี 2551 และวิธผี ลรวม
จํานวนตัวเลขสําหรับสัญญาเช่าซือทีทําขึนก่อนปี 2551 การบันทึกรายได้จากการผ่อนชําระแต่ละงวดใช้ตามเกณฑ์คงค้าง
(บันทึกในวันทีครบกําหนดชําระค่างวดโดยไม่คํานึงว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่) บริษทั หยุดรับรูร้ ายได้เมือลูกหนีค้างชําระค่า
งวดติดต่อกันเกินกว่า 4 งวดขึนไป นับแต่วนั ครบกําหนดชําระตามสัญญา ยกเว้นเมือมีขอ้ บ่งชีว่าลูกหนีอาจจะไม่สามารถ
จ่ายชําระได้ ให้หยุดการรับรูร้ ายได้ทนั ที
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายได้จากการขายทีดิน บ้านพร้อมทีดินและรายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัยเมือ
งานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มกี ารโอนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ อแล้
ื ว
โดยมีการโอนกรรมสิทธิให้ผซู้ อหลั
ื งจากได้รบั ชําระจากผูซ้ อครบถ้
ื
วนแล้ว
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้จากกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้คา่ ห้องพัก ค่าขายอาหารและเครืองดืม และบริการทีเกียวข้องอืน
ซึงจะบันทึกเป็ นรายได้ตามราคาในใบกํากับภาษี โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม สําหรับค่าสินค้าทีได้ขายและค่าบริการทีได้
ให้บริการแล้วหลังจากหักส่วนลด
รายได้คา่ ธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า (ซึงผูเ้ ป็ นสมาชิกจะได้สทิ ธิในการใช้บริการทีพักตามจํานวนวันทีระบุในสัญญาใน
ราคาทีตํากว่าผูท้ ไม่
ี เป็ นสมาชิก) จะรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามสัดส่วนของเวลาตลอดอายุสญ
ั ญา
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้คา่ ใช้บริการสนามกอล์ฟรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าซือรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้คา่ เช่า
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บริษทั รับรูร้ ายได้คา่ เช่าด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
ดอกเบียรับและเงินปนั ผลรับ
ดอกเบียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปนั ผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ซึงตามปกติในกรณีเงินปนั ผลทีจะได้รบั จากหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดจะพิจารณาจากวันทีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปนั ผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มขี อ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.3 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ บริษทั และบริษทั ย่อยตังค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญจากลูกหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนีแต่ละรายประกอบ ลูกหนีจะถูก
ตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสูญ
4.4 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือแสดงตามมูลค่าสุทธิทจะได้
ี รบั โดยแสดงด้วยจํานวนหนีตามสัญญาหักด้วยดอกผลเช่าซือรอตัด
บัญชีและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ บริษทั และบริษทั ย่อยตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจ
เกิดขึนจากการเก็บเงินลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี
บริษทั และบริษทั ย่อยตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามอัตราดังต่อไปนี
บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยในประเทศลาว
ระยะเวลา
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป

อัตราร้อยละของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
1
2
25
50
100

บริษทั ย่อยในประเทศไทย
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ระยะเวลา
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
มากกว่า 9 เดือนขึนไป

อัตราร้อยละของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
1
2
20
25
75
100

4.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจะได้
ี รบั แล้วแต่อย่างใดจะตํากว่า
มูลค่าสุทธิทจะได้
ี รบั เป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นโดยประมาณใน
การขาย
4.6 สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายเป็ นสินทรัพย์ซงได้
ึ ยดึ มาจากลูกหนีเช่าซือ (ซึงลูกหนีเช่าซือส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดทีค้างชําระ
ั ญาซือคืนทีครบกําหนดไถ่ถอนแล้วแต่ค่สู ญ
ั ญาไม่มาไถ่ถอน ซึงได้แสดงไว้ใน
สุทธิ) และสินทรัพย์รอการขายภายใต้สญ
ราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิทคาดว่
ี
าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
บริษทั ตังประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพย์รอการขายของสินทรัพย์ทยึี ดมาจากลูกหนีเช่าซือ ณ วันสินปี ด้วยอัตรา
ร้อยละ 30 ของราคาทุน (31 ธันวาคม 2555 : ร้อยละ 5)
4.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ รี าคาทุน หักขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึงเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึงถือไว้เพือค้า จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจําหน่ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทได้
ี รบั และมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการตี
ราคาหลักทรัพย์ทเกี
ี ยวข้องจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีทกิี จการจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ ายไปและเงินลงทุนที
ยังถืออยูใ่ ช้วธิ ถี วั เฉลียถ่วงนําหนัก
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4.8 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจะได้
ี รบั แล้วแต่อย่างใดจะตํากว่า ต้นทุนดังกล่าว
ประกอบด้วยต้นทุนทีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและต้นทุนการกูย้ มื ทีเกียวข้อง
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นต้นทุนขายเมือมีการโอนกรรมสิทธิให้กบั ผูซ้ อแล้
ื ว
เงินค่างวดทีชําระตามสัญญาจะแสดงไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซือจะขาย”
4.9 ทีดินรอการพัฒนา
ทีดินรอการพัฒนาได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทมีี ไว้เพือโครงการในอนาคต ซึงรวมต้นทุนทีดินและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง และได้
แสดงไว้ตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
4.10 ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึงคํานวณจากราคาซือสินทรัพย์ทงที
ั เป็ นเงินสดและจํานวน
เทียบเท่าเงินสด ในการทําให้สนิ ทรัพย์นันอยู่ในสถานทีหรือสภาพทีพร้อมทีจะใช้งานได้ตามทีประสงค์ อาคารและ
อุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษทั และบริษทั ย่อยคิดค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเี ส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละ
ส่ว นแยกต่ า งหากจากกัน เมือแต่ ละส่วนประกอบนันมีสาระสํา คัญและมีอายุการใช้ง านต่ างกัน อายุการใช้ง าน
โดยประมาณของสินทรัพย์มดี งั นี
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20 - 25
5 - 10
5 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี

วิธกี ารคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุกสินรอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
4.11 ต้นทุนการกูย้ มื
ดอกเบียจ่ายทีเกิดจากเงินกูย้ มื เพือใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็ นส่วนหนึงของราคาทุนของ
แต่ละโครงการ โดยจะหยุดบันทึกเมือการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ หรือโครงการเกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการ
ดําเนินการพัฒนาต่อไป
4.12 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนทีดิน ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการ
กูย้ มื และค่าใช้จา่ ยอืนทีเกียวข้อง
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ในการคํานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมทีดินและหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษทั และบริษทั ย่อยได้ทําการแบ่งสรรต้นทุน
การพัฒนาทังหมดทีคาดว่าจะเกิดขึน (โดยคํานึงถึงต้นทุนทีเกิดขึนจริงด้วย) ตามเกณฑ์พนที
ื ทีขาย
ค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ บันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยเมือมีการ
ขาย
4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีนอกจากสินค้าคงเหลือได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีสินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บง
ชีเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทมีี ขอ้ บ่งชี บริษทั จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั คืน โดยจะรับรูก้ าร
ด้อยค่าเมือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทคาดว่
ี
าจะได้รบั คืน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบ
กําไรขาดทุน
การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน
- มูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน หมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด ทีจะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานวณภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปจั จุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและ
ความเสียงทีมีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ทไม่
ี ก่อให้เกิดเงินสดซึงส่วนใหญ่เป็ นหน่ วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อนๆ
ื
บริษทั จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพย์นันมีความ
เกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
- บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่า
จะได้รบั คืน
- บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสือมราคาหรือค่าตัดจําหน่ าย เท่ากับจํานวนทีไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามา
ก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุน
4.14 สัญญาเช่า – กรณีทบริ
ี ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึงพิจารณาว่าความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทังหมดได้โอนให้บริษทั แล้วเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน บริษทั จะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝา่ ยทุนตามมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ทเช่
ี าหรือมูลค่า
ั
ปจจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า โดยจํานวนเงินทีต้องจ่ายจะแบ่งเป็ น
ส่วนของหนีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพือให้จํานวนเงินทีต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจํานวนคงที ค่าเช่าซึงต้องจ่ายตาม
ภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุของการใช้งาน
ของสินทรัพย์นนั
การเช่าสินทรัพย์โดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยู่กบั ผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรับทีต้องจ่ายให้
ผูใ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทมีี การยกเลิกสัญญา
4.15 สัญญาเช่า – กรณีทบริ
ี ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
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สินทรัพย์ทให้
ี เช่าภายใต้เงือนไขสัญญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ภายใต้หวั ข้อ “อสังหาริมทรัพย์เพือการ
ลงทุน” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทั คิดค่าเสือมราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ในหลักการ
เดียวกับสินทรัพย์ทมีี ลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า
4.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน
บริษทั รับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดทีพนักงานได้ให้บริการแก่
บริษทั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์ประเภทหลังออกจากงาน ซึงกิจการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงินทีแน่ นอนไปอีก
กิจการหนึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลียงชีพ) และจะไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุ มานทีจะต้อง
จ่ายสมทบเพิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนใน
รอบระยะเวลาทีพนักงานได้ให้บริการแก่บริษทั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบริษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษทั คํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชียวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
บริษทั รับรู้หนีสินดังกล่าวด้วยมูลค่าปจั จุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีในรายงาน ซึงปรับปรุงด้วยกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและต้นทุนบริการในอดีต ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ต้นทุนดอกเบียทีเกียวข้องรวมคํานวณเป็ น “ต้นทุนทางการเงิน”
ในกําไรหรือขาดทุน
4.17 เครืองมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน หนีสินทาง
การเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนีการค้า และเงินกูย้ มื ซึงนโยบาย
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง

4.18 กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับปี ดว้ ยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุน้
สามัญระหว่างปี
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4.19 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีรับรูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภาษีทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระหรือทีจะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ประจําปี ทต้ี องเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทประกาศใช้
ี
หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีทเกี
ี ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีสินและจํานวนทีใช้เพือการคํานวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทคาดว่
ี
าจะใช้กบั ผล
ี
หรือทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลา
แตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีทประกาศใช้
รายงาน

4.20 เงินตราต่างประเทศ
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีทีเกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีสินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึงมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันทีในรายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีในรายงาน กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนจะบันทึกรวมไว้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.21 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไป ในบางสถานการณ์ฝา่ ยบริหารอาจต้องใช้การประมาณและ
การตังสมมติฐาน ซึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี ผล
ทีเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
4.22 ประมาณการหนีสินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ทอาจจะเกิ
ี
ดขึน
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกประมาณการหนีสินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมือบริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือเป็ นภาระผูกพันทีค่อนข้างแน่ นอนทีมีผลสืบเนืองจากเหตุการณ์ในอดีต และจํานวนทีต้องชดใช้
ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ทอาจเกิ
ี
ดขึน จะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมือมี
ั
ปจจัยสนับสนุนว่าจะได้รบั คืนแน่นอน
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5.

ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติ ฐาน การใช้ดลุ ยพิ นิจ และการจัดการความเสียงในส่วนของทุน
5.1 ประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
5.1.1 การด้อยค่าของลูกหนีการค้า
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ เพือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนีการค้าอันเกิดมาจากการ
ทีลูกค้าไม่มคี วามสามารถในการชําระหนี ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญนันเป็ นการประเมินบนพืนฐานเกียวกับประสบการณ์
ในอดีตของการติดตามทวงถาม ควบคูก่ บั การสอบทานอายุของลูกหนีคงเหลือ ณ วันทีในรายงาน
5.1.2 ค่าเผือลดมูลค่าสําหรับบ้านและอาคารชุดเคลือนไหวช้า และเสือมคุณภาพ
บริษทั ได้ประมาณการค่าเผือลดมูลค่าสําหรับบ้านและอาคารชุดเคลือนไหวช้า และเสือมคุณภาพเพือให้สะท้อน
ถึง การด้อ ยค่ า ลงของบ้า นและอาคารชุ ด โดยการประมาณการนั นจะพิจ ารณาจากการหมุ น เวีย นและการ
เสือมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
5.1.3 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝา่ ยบริหารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของ
บริษัทและบริษัทย่อยโดยจะทบทวนค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ ายเมืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทเสื
ี อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
5.1.4 ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน เมือพบว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึงความมีสาระสําคัญและระยะเวลานันขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ฝา่ ยบริหาร
5.1.5 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่า บริษทั ได้โอนหรือรับโอนความเสียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเช่
ี าดังกล่าวแล้วหรือไม่

5.1.6 ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชีว่ามีการด้อยค่า เมือพบว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ บริษทั และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั
คืนของสินทรัพย์ ซึงการประมาณการดังกล่าวขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝา่ ยบริหาร
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5.1.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง
ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนทีคาดว่าจะเพิมขึนในอนาคต
อัตรามรณะและปจั จัยทีเกียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกําหนดอัตราคิดลดฝา่ ยบริหารได้พจิ ารณาถึงอัตรา
ดอกเบียทีสะท้อนถึงสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะทีเปิ ดเผย
ทัวไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเกิดขึนจริงนันอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว้
5.1.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูโ้ ดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษทั ทีนํามาหักกับผลแตกต่างชัวคราวทีสามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร
5.1.9 คดีฟ้องร้อง
บริษทั อาจมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซึง
ฝา่ ยบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีทถูี กฟ้องร้องแล้วและตังค่าเผือความเสียหายที
อาจเกิดขึน ในบัญชีในจํานวนทีสมเหตุสมผล ณ วันทีในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป
จากทีได้มกี ารประมาณการไว้
5.2 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการบริหารทุนของบริษทั นันเพือดํารงไว้ซงความสามารถในการดํ
ึ
าเนินงานอย่างต่อเนืองของ
บริษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ มีี ส่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไว้ซงโครงสร้
ึ
างของทุนที
เหมาะสม เพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ออกหุน้ ใหม่หรือออกหุน้ กู้เพือปรับ
โครงสร้างหนี หรือการขายทรัพย์สนิ เพือลดภาระหนี
6.

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินสดและเงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากธนาคาร
รวม

39,231
52,984
92,215

32,416
36,520
68,936

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
6,883
19,443
26,326

8,909
7,422
16,331

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.50 – 2.70 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 0.5 – 0.9 ต่อปี)
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7.

เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
บริษทั ทีเกียวข้อง

ราคาทุน

2556
มูลค่า
ยุตธิ รรม

21,571

28,143

กําไร
ทียังไม่เกิดขึน

6,572

ราคาทุน

2555
มูลค่า
ยุตธิ รรม

ขาดทุน
ทียังไม่เกิดขึน

43,635

34,759

(8,876)

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าสําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที 1 มกราคม
ยอดซือหลักทรัพย์เพิม
ยอดขายหลักทรัพย์
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริง
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที 31 ธันวาคม
8.

34,759
8,161
(30,225)
15,448
28,143

24,181
10,578
34,759

รายการบัญชีกบั บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
งบการเงินนีได้รวมถึงผลของรายการทีเกิดกับบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกันตามมูลฐานทีพิจารณาร่วมกันระหว่างบุคคลและ
บริษทั ทีเกียวข้องกัน ซึงมูลฐานทีใช้กบั รายการทีเกิดขึนบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใช้สาํ หรับรายการทีเกิดขึนกับบุคคล
หรือนิตบิ ุคคลทีไม่เกียวข้องกัน
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บริษทั ทีเกียวข้องกันเป็ นดังนี
ชือบริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั เทอเทิล พาทิ จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการเช่าซือรถยนต์มอื สอง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจสนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซืออสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซืออสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซือ อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซืออสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซือ อสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
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ชือบริษทั
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษทั พี พลัส พี จํากัด (มหาชน))
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) (เดิมชือ “บริษทั ไมด้า - เมดดาลิสท์
เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)”)
บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ควอลิตี เวเคชัน คลับ จํากัด
บริษทั บูสท์ พลัส จํากัด
บริษทั เซ็น โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริการสินเชือเช่าซือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการเช่าโครงป้ายเพือติดตังโฆษณา

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

ผลิตและจําหน่ายเครืองเล่นเกมส์

ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

ให้เช่าซือและลงทุน
ให้บริการห้องพัก
รับจ้างจัดงานทังภายในและภายนอกสถานที
จัดคอนเสิรต์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ธุรกิจโรงแรม

ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิ จกับบริ ษทั ย่อย
ดอกเบียรับ
ค่าบริการรับ
ต้นทุนทางการเงิน

อัตราร้อยละ 5.75 – 8.00 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 6.00 - 8.00 ต่อปี)
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 5.75 – 8.00 ต่อปี (2555 : ร้อยละ 6.00 - 7.40 ต่อปี)

รายการธุรกิ จกับกิ จการทีเกียวข้องกัน
รายได้คา่ บริการจัดเก็บหนี
ค่าซือสินค้าสําหรับส่งเสริมการขาย

ร้อยละ 6.00 ของยอดหนีทีเรียกเก็บได้
ราคาใกล้เคียงกับทีขายบุคคลภายนอก

รายการธุรกิ จกับบุคคลทีเกียวข้องกัน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน

ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี

รายการธุรกิ จกับกรรมการของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าเช่าอาคาร
ค่าใช้จา่ ยอืน
ต้นทุนทางการเงิน
ซือทีดินรอการพัฒนา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ตามราคาทีตกลงกัน
อัตราร้อยละ 12.00 ต่อปี
ราคาประเมิน

รายการบัญชีทเกิ
ี ดกับบริษทั ทีเกียวข้องกันสําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
รายการธุรกิ จกับบริ ษทั ย่อย
ดอกเบียรับ
ค่าบริการรับ
ต้นทุนทางการเงิน

-

-

31.65
5.59
9.36

25.18
4.17
2.24

0.58

0.16
-

-

-

รายการธุรกิ จกับกรรมการของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
ขายห้องชุด
ค่าเช่าอาคาร
ต้นทุนทางการเงิน
ซือทีดินรอการพัฒนา

0.72
23.20
-

2.46
0.72
13.93
14.99

0.72
5.26
-

0.72
4.97
-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

29.66
0.96
30.62

40.39
0.96
41.35

15.46
0.52
15.98

17.63
0.52
18.15

รายการธุรกิ จกับบริ ษทั ทีเกียวข้อง
รายได้คา่ บริการจัดเก็บหนี
ค่าใช้จา่ ยอืน

ยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - บริ ษทั ทีเกียวข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

-

-

231
4
1,047
86
11
68
-

257
92
299
37
13
172
12

บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด

-

-

168
1

216
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อืนๆ
บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ “บริษทั พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)”)
บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
อืนๆ

งบการเงินรวม
2556
2555
-

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2
5

10

2
1
10

-

-

694
704

261
274

484
2,102

1,103

ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ - บริ ษทั ทีเกียวข้อง
บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ “บริษทั พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)”)

-

1,506

-

-

เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

-

-

305,940
34,759

252,002
13,234

-

-

22,900
171

62

-

-

97,280
1,106

71,870
735

บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

-

-

2,200
59

2,200
59

บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

-

-

2,100
56

2,100
56

บุคคลทีเกียวข้องกัน
กรรมการบริษทั
รวม

บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

-

-

10,355
257

10,355
276

บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

-

-

-

7,270
194

บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

-

-

-

9,120
243

บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ
รวม

-

-

17,750
165
495,098

369,776

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน - บริ ษทั ทีเกียวข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด

-

-

4,604
11
4

4,336
300
217
5
-

บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั บูสท์ พลัส จํากัด

-

150

-

-

10,464
2,812
13,276

10,356
2,525
3,100
16,131

100
1,344
6,063

1,706
6,564

10

10

-

-

บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกันของบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการของบริษทั ย่อย
รวม

เงิ นรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซือจะขาย
บุคคลทีเกียวข้องกัน
บุคคลทีเกียวข้องกันของบริษทั
เงิ นกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง
บุคคลทีเกียวข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย

190,961
14,764

238,635
11,364

25,000
329

51,550
4,410

บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย

-

-

-

16,900
34

บริษทั เทอเทิล พาทิ จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย

-

-

206,320
1,379

1,820
34

บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย

-

-

34,500
395

20,500
410

205,725

249,299

21,150
221
289,294

20,850
579
117,087

-

-

4,640
4,640

2,650
4,640
7,290

บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม
เจ้าหนี ค่าหุ้น - บริ ษทั ทีเกียวข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวม

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับจากบริษทั ทีเกียวข้องกันในระหว่างปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2556 มีดงั นี
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมขึน
ลดลง

2555
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

2556

252,002
13,234

53,938
21,525

-

305,940
34,759

62

41,400
272

(18,500)
(163)

22,900
171

71,870
735

42,510
7,490

(17,100)
(7,119)

97,280
1,106

บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

2,200
59

176

(176)

2,200
59

บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

2,100
56

168

(168)

2,100
56

10,355
276

809

(828)

10,355
257

บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

7,270
194

323

(7,270)
(517)

-

บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

9,120
243

7,660
502

(16,780)
(745)

-

-

17,750
324

(159)

17,750
165

บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ

บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ
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(หน่วย : พันบาท)

บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียค้างรับ
รวม

2555

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมขึน
ลดลง

2556

369,776

5,000
59
199,906

495,098

(5,000)
(59)
(74,584)

รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยมื ระยะสันและดอกเบียค้างจ่ายกับบริษทั ทีเกียวข้องกันในระหว่างปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2556 มีดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
2555
เงิ นกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย
บุคคลทีเกียวข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

238,635
11,364
249,999

งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

34,500
23,202
57,702

(82,174)
(19,802)
(101,976)

2556

190,961
14,764
205,725
(หน่วย : พันบาท)

2555

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมขึน
ลดลง

2556

เงิ นกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย
บุคคลทีเกียวข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย

51,550
4,410

30,500
5,261

(57,050)
(9,342)

25,000
329

บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย

16,900
34

52,000
992

(68,900)
(1,026)

-
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(หน่วย : พันบาท)
2555
บริษทั เทอเทิล พาทิ จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย
บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม
9.

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมขึน
ลดลง

2556

1,820
34

204,500
6,344

(4,999)

206,320
1,379

20,500
410

44,500
711

(30,500)
(726)

34,500
395

20,850
579
117,087

3,600
1,321
349,729

(3,300)
(1,679)
(177,522)

21,150
221
289,294

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2556
2555

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

ลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

6,856
6,856

9,709
(60)
9,649

2,354
2,354

3,172
3,172

ลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

21,428
20,825
8,685
50,938

24,462
20,175
10,425
55,062

763
1,472
5,909
8,144

1,104
366
5,778
7,248

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

57,794

64,711

10,498

10,420
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ยอดคงเหลือของลูกหนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จัดจําแนกตามอายุหนีได้ดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนีการค้า
เกินกําหนดชําระเป็ นเวลา:
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

4,615
80
1,949
212
6,856
6,856

7,280
435
1,839
155
9,709
(60)
9,649

1,859
17
478
2,354
2,354

3,172
3,172
3,172

ลูกหนีการค้า – บริษทั ทีเกียวข้อง
เกินกําหนดชําระเป็ นเวลา:
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
รวม

704
704

274
274

2,102
2,102

1,103
1,103

10. ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ
(หน่วย : พันบาท)
ส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
2556
2555
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
หัก ดอกผลเช่าซือทียังไม่ถอื
เป็ นรายได้
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ส่วนทีถึงกําหนดชําระ
เกินกว่าหนึงปี
2556
2555

รวม
2556

2555

2,255,111

2,218,855

2,168,102

2,115,906

4,423,213

4,334,761

(717,037)
1,538,074
(95,592)
1,442,482

)704,810(
1,514,045
)85,523(
1,428,522

(434,634)
1,733,468
(33,035)
1,700,433

)378,536(
1,737,370
(28,968)
1,708,402

(1,151,671)
3,271,542
(128,627)
3,142,915

(1,083,346)
3,251,415
(114,491)
3,136,924

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ส่วนทีถึงกําหนดชําระ
เกินกว่าหนึงปี
2556
2555

ส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
2556
2555
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
หัก ดอกผลเช่าซือทียังไม่ถอื
เป็ นรายได้
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

รวม
2556

2555

734,025

740,245

211,114

198,319

945,139

938,564

(328,692)
405,333
(50,577)
354,756

(326,282)
413,963
(51,798)
362,165

(100,413)
110,701
(1,810)
108,891

(57,970)
140,349
(2,855)
137,494

(429,105)
516,034
(52,387)
463,647

(384,252)
554,312
(54,653)
499,659

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (สุทธิจากดอกผลเช่าซือทียังไม่ถอื เป็ นรายได้) และค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญจําแนกตามอายุหนีได้ดงั นี
(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนีตาม
สัญญาเช่าซือ
2556
2555
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
10 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม

516,033

งบการเงินรวม
อัตราร้อยละ
ของค่าเผือหนี
ค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
2556
2555
2556
2555

554,312

52,386

54,653

ลูกหนีตาม
สัญญาเช่าซือ
2556
2555

463,647

499,659

1,788,904 1,890,905

1

1

17,970

18,969 1,770,934 1,871,936

856,281 738,372
48,982
31,452
37,743
17,786
11,757
11,549
2,696
4,802
2,237
9,147
3,271,543 3,251,415

2 - 25
20 - 25
25
50 - 75
100
100

2 - 25
20 - 25
25
50 - 75
100
100

19,355
10,013
9,436
8,040
2,281
9,147
128,628

15,701 836,926 722,671
6,406
38,969
25,046
4,446
28,307
13,340
7,277
3,717
4,272
4,802
415
2,237
114,491 3,142,915 3,136,924
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราร้อยละ
ของค่าเผือหนี
ค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
2556
2555
2556
2555

ลูกหนีตาม
สัญญาเช่าซือ
2556
2555
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม

ลูกหนีตาม
สัญญาเช่าซือ
2556
2555

298,997

318,949

1

1

2,996

3,197

296,001

315,752

105,214
66,972
28,613
16,237
516,033

113,815
74,824
32,501
14,223
554,312

2
25
50
100

2
25
50
100

2,104
16,743
14,307
16,237
52,387

2,276
18,706
16,251
14,223
54,653

103,110
50,229
14,306
463,646

111,539
56,118
16,250
499,659

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่าซือและมูลค่าปจั จุบนั ของจํานวนเงินขันตํา
ทีลูกหนีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซือแสดงได้ดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2556
ผลรวมของ
เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่าซือ
ภายในหนึงปี
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม
หัก ดอกผลเช่าซือทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่าซือสุทธิ

2,255,111
2,168,103
4,423,214
(1,151,671)
3,271,543

มูลค่าปจั จุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํา
ทีลูกหนีต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าซือ
1,538,074
1,733,469
3,271,543

2555
ผลรวมของ
เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่าซือ
2,218,855
2,115,906
4,334,761
(1,083,346)
3,251,415

มูลค่าปจั จุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํา
ทีลูกหนีต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าซือ
1,514,045
1,737,370
3,251,415

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
ผลรวมของ
เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่าซือ
ภายในหนึงปี
734,025
เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี
211,114
เกินห้าปี
รวม
945,139
หัก ดอกผลเช่าซือทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
(429,106)
ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่าซือสุทธิ
516,033

มูลค่าปจั จุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํา
ทีลูกหนีต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าซือ
405,333
110,700
516,033

2555
ผลรวมของ
เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่าซือ
740,245
198,319
938,564
(384,252)
554,312

มูลค่าปจั จุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํา
ทีลูกหนีต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าซือ
413,963
140,349
554,312

บริษทั ย่อยแห่งหนึงได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนีตามสัญญาเช่าซือของบริษทั ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 จํานวนประมาณ 1,507.11 ล้านบาท และ 1,635.36 ล้านบาท ตามลําดับ เพือเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 28
เมือวันที 30 เมษายน 2547 สมาคมนั กบัญชีและผู้สอบบัญชีร ับอนุ ญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาํ หรับธุรกิจสินเชือเพือการอุปโภคบริโภค
(Consumer Finance) โดยให้บนั ทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูร้ ายได้สาํ หรับลูกหนีค้างชําระค่างวดเกินกว่า
3 งวด และพิจารณาบันทึกสํารองทัวไปสําหรับลูกหนีทีไม่คา้ งชําระค่างวดหรือค้างชําระค่างวดไม่เกินกว่า 3 งวด ซึงหากบริษทั และ
บริษทั ย่อยต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวโดยไม่พจิ ารณาถึงสํารองทัวไป ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และ
บริษทั ย่อยต้องบันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมขึนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 67.76 ล้านบาท และ 46.48 ล้านบาท ตามลําดับ
(งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 33.68 ล้านบาท และ 38.49 ล้านบาท ตามลําดับ) และต้องรับรู้รายได้สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31
ธันวาคม 2556 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 34.08 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 4.99 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ให้ทางเลือกไว้โดยหากบริษทั ใดเห็นว่าแนวทางปฏิบตั นิ ีไม่เหมาะสมให้เปิ ดเผยแนวทางที
บริษทั ใช้พร้อมเหตุผลประกอบ ทังนีบริษทั และบริษทั ย่อย มีนโยบายในการหยุดรับรูร้ ายได้สําหรับลูกหนีเช่าซือทีค้างชําระ
ค่างวดเกินกว่า 4 งวด บริษทั และบริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะ ความสามารถในการชําระหนี
ของลูกหนี ประสบการณ์และข้อมูลความเสียหายทีเกิดขึนจริงในอดีต ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ได้ตงค่
ั าเผือหนี
สงสัยจะสูญของลูกหนีเช่าซือโดยเฉลียในอัตราร้อยละ 10.3 ของยอดคงเหลือของลูกหนีดังกล่าวโดยไม่หกั หลักประกัน ซึงสูง
กว่าอัตราร้อยละ 3.9 ซึงเป็ นอัตราเฉลียหนีสูญทีเกิดขึนจริงย้อนหลัง 3 ปี (2553 - 2555) ส่วนบริษทั ย่อยได้ตงค่
ั าเผือหนีสงสัย
จะสูญของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือในอัตราร้อยละ 3.54 – 4.07 ของยอดคงเหลือของลูกหนีดังกล่าว โดยไม่หกั หลักประกันซึง
สูงกว่าอัตราหนีสูญทีเกิดขึนจริงจากข้อมูลสถิตชิ ว่ งสามปีทผ่ี านมา (2553 - 2555) ของบริษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีค้างชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด ทีบริษทั และ
บริษทั ย่อยยังคงรับรูร้ ายได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 42.15 ล้านบาท และ 51.70 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของ
บริษทั : 17.66 ล้านบาท และ 20.24 ล้านบาท ตามลําดับ)

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 เรืองสัญญาเช่า (ฉบับที 29 (ปรับปรุง 2550) เดิม) ซึงกําหนดให้บริษทั รับรูร้ ายได้ทางการเงิน
จากสัญญาเช่าในแต่ละงวดซึงได้สุทธิกบั ต้นทุนทางตรงเริมแรกตามวิธอี ตั ราดอกเบียทีแท้จริง โดยมีผลบังคับใช้สาํ หรับสัญญาเช่า
ทุกประเภททีมีวนั เริมต้นของสัญญาในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป สําหรับสัญญาเช่าเดิม ทีทําก่อนวันที 1 มกราคม
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2551 บริษัทเลือกรับรู้รายได้ตามวิธเี ดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานันสินสุดลง รายละเอียดคงเหลือ ณ วันที 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี

งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
หัก ดอกผลเช่าซือทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
สุทธิ

5,629
(678)
4,951

1,005
(58)
947

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
5,098
(671)
4,427

139
(39)
100

ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี
การเปลียนแปลงของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสําหรับปีสนสุ

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
ตังเพิมในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

114,491
46,737
(32,600)
128,628

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555
ตังเพิมในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

122,914
65,734
(74,157)
114,491

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
54,653
1,706
(3,973)
52,386
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
55,843
2,368
(3,558)
54,653
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11. เงิ นให้ก้ยู ืมและดอกเบียค้างรับ - กิ จการอืน
11.1 ระยะสัน

งบการเงินรวม
2556
2555
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน
ดอกเบียค้างรับ
รวม

15,723
8,115
23,838

15,723
6,857
22,580

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
15,723
8,115
23,838

15,723
6,857
22,580

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กจิ การอืน มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 8 ต่อปี และคําประกัน
โดยการจํานําบัญชีเงินฝากธนาคารของผูก้ ู้
11.2 ระยะยาว

งบการเงินรวม
2556
2555
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ดอกเบียค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

154,415
30,922
185,337
(152,652)
32,685
(11,996)
20,689

164,201
29,827
194,028
(151,208)
42,820
(23,427)
19,393

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
123,077
23,268
146,345
(146,345)
-

121,634
23,268
144,902
(144,902)
-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวข้างต้นมีดอกเบียร้อยละ 10 ถึง 18 ต่อปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษทั และบริษัทย่อยมี
หลักประกันเงินให้กูย้ มื โดยการรับจํานําสมุดทะเบียนรถยนต์ โฉนดทีดิน ใบหุน้ นิตบิ ุคคล โอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างตาม
สัญญาก่อสร้างอาคารแห่งหนึง อาคารชุดพักอาศัย และคําประกันโดยบุคคล เป็ นต้น
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12. ลูกหนี และเงิ นจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
เงินจ่ายล่วงหน้าให้พนักงานขาย
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ลูกหนีพนักงานทุจริต
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

46,892
1,121
24,507
72,520
(67,934)
4,586

48,213
1,383
24,631
74,227
(68,778)
5,449

46,892
1,121
24,507
72,520
(67,934)
4,586

48,213
1,383
24,631
74,227
(68,778)
5,449

13. สิ นค้าคงเหลือ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
อุปกรณ์และเครืองใช้ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์
วัสดุก่อสร้าง
อืนๆ
รวม
หัก ค่าเผือสินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า
สุทธิ

36,859
415
37,803
13,628
88,705
(2,245)
86,460

37,312
805
19,186
15,025
72,328
(7,135)
65,193

36,859
415
6,516
43,790
(2,245)
41,545

37,313
805
6,195
44,313
(7,135)
37,178

ในระหว่างปี บริษทั มีรายการเคลือนไหวของค่าเผือสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังต่อไปนี

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
หัก กลับรายการค่าเผือสินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

7,135
(4,890)
2,245

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
7,135
(4,890)
2,245
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14. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

งบการเงินรวม
2556
2555

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2556
2555

ทีดินและสิงปลูกสร้างทีพัฒนาแล้ว
บ้านสร้างเสร็จเพือขาย
ห้องชุดเพือขาย
รวม

31,163
107,402
138,565

71,237
271,359
342,596

667
667

667
667

ทีดินและสิงปลูกสร้างทีอยูร่ ะหว่างพัฒนา
ทีดิน
ค่าปรับปรุงทีดิน
ค่าก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนอืนๆ
รวม

345,426
52,140
331,567
87,172
7,009
24,789
848,103

184,773
32,039
238,232
74,144
3,733
18,577
551,498

48,205
1,893
936
1,167
52,201

48,205
1,893
936
950
51,984

รวม

986,668

894,094

52,868

52,651

5,703

23,030

-

-

ต้นทุนการกูย้ มื ทีรวมเป็ นส่วนหนึงของต้นทุน
การพัฒนาระหว่างปี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ซงมี
ึ มลู ค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน
479.71 ล้านบาท และ 310.78 ล้านบาท ตามลําดับ ติดภาระจํานองเป็ นหลักประกันการกู้เงินไว้กบั ธนาคารตามทีกล่าวใน
หมายเหตุ 28
ระหว่างปี 2555 บริษทั ย่อยได้โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็ นทีดินอาคารและอุปกรณ์ เนืองจากมีการเปลียนแปลง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของสินทรัพย์
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15. สิ นทรัพย์รอการขาย
งบการเงินรวม
2556
2555
ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิ

42,573
18,178
60,751
(6,098)
54,653

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

37,500
14,946
52,446
(618)
51,828

-

-

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีอยูภ่ ายใต้สนิ ทรัพย์รอการขายซึงมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีจาํ นวน 14 ล้านบาท ติดภาระคําประกันวงเงิน
สินเชือตาม ทีกล่าวในหมายเหตุ 24
16. เงิ นฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินฝากประจําจํานวน 94.56 ล้านบาท และ 94.18 ล้านบาท
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 1.86 ล้านบาท และ 4.54 ล้านบาท ตามลําดับ) เป็ นหลักทรัพย์คําประกัน
หนังสือคําประกันจากธนาคารทีออกให้ในนามของบริษทั และบริษทั ย่อย
17. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หน่วย : พันบาท)

ชือบริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั เทอเทิล พาทิ จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จํากัด
รวม

ทุนเรียกชําระแล้ว
2556
2555

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2556
2555

ราคาทุน
2556

2555

400,000
500,000
150,000
175,000
300,000
30,000
35,000
15,000
45,000
53,678
199,000
45,000
27,000
65,000

400,000
500,000
150,000
175,000
300,000
30,000
35,000
15,000
45,000
53,678
199,000
45,000
27,000
65,000

60.00
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
99.99
55.00
55.00
60.00
74.75
99.99
85.00
80.00

60.00
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
85.00
55.00
55.00
60.00
70.00
85.00
85.00
80.00

360,000
513,733
149,988
175,000
296,899
25,500
34,999
8,250
24,750
32,207
154,090
45,000
22,950
52,000

360,000
513,733
149,988
175,000
296,899
25,500
29,749
8,250
24,750
32,207
144,637
38,250
22,950
52,000

2,000

2,000

70.00

70.00

1,400
1,896,766

1,400
1,875,313
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18. เงิ นลงทุนระยะยาวอืน
(หน่วย : พันบาท)

บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึนใน
ประเทศ

บริษทั ฮอท สปริง จํากัด
บริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด
บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
บริษทั ออร่าดรีม จํากัด
รวม

ยังไม่เริมดําเนินกิจการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุน
บริษทั ฮอท สปริง จํากัด
บริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด
บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
รวม
สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
2556
2555
148,101
256,111
204,897
45,000
654,109

148,101
256,111
204,897
609,109

150,000
290,000
210,000
45,000
695,000

150,000
290,000
210,000
650,000

(96,101)
(256,111)
(204,897)
(557,109)

(96,101)
(256,111)
(204,897)
(557,109)

(98,000)
(290,000)
(210,000)
(598,000)

(98,000)
(290,000)
(210,000)
(598,000)

97,000

52,000

97,000

52,000

ทีประชุมคณะกรรมการเมือวันที 10 มีนาคม 2552 ได้มมี ติให้เงินลงทุนนีเป็ นเงินลงทุนทัวไปเพือรอการขาย เนืองจากข้อพิพาท
ทียังไม่ยุตมิ าตังแต่ปี 2550 ระหว่างบริษทั กับกรรมการท่านหนึงของ บริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด และเป็ นกรรมการของ
บริษทั ฮอท สปริง จํากัด และ บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ทําให้บริษทั ไม่สามารถใช้อาํ นาจควบคุมบริษทั ย่อย และไม่ม ี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบริษทั ร่วมอีกต่อไป
ในเดือนธันวาคม 2556 ความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทไม่สามารถได้ขอ้ ยุตติ ามทีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38
ประกอบกับบริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริษทั ฮอท สปริง จํากัด และ บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด มีคดีความเกียวกับ
หนีสินจํานวนมากและบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ยังมีคดีกล่าวหาจากราชการเรืองการบุกรุกทีสาธารณะ จากเรือง
ดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทั เห็นว่าโอกาสทีจะได้ขอ้ ยุตทิ งหมดคงใช้
ั
เวลานานและอาจมีผลเสียหายกับบริษทั ทีบริษทั ไป
ลงทุน จึงมีมติให้บริษทั บันทึกค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอืนทังจํานวนยกเว้นเงินลงทุนใน บริษทั ฮอท สปริง
จํากัด ส่วนทียังไม่ได้จ่ายค่าหุน้ เรียกชําระ 52 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงินรวม 557 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
598 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และรับรูเ้ ป็ นขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุนในงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2555
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19. ทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
2555

เพิมขึน

งบการเงินรวม
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2556

ราคาทุน
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

573,295
827,934
390,831
259,319
83,652
2,135,031

9,750
8,326
25,166
61,504
47,475
152,221

(164,745)
(19,875)
(3,564)
(45,317)
(233,501)

43,933
(1,603)
65
(42,395)
-

418,300
860,318
410,830
275,571
88,732
2,053,751

ค่าเสือมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

157,802
208,827
180,166
546,795

43,302
40,309
22,474
106,085

(5,195)
(3,187)
(44,529)
(52,911)

921
(921)
-

196,830
245,028
158,111
599,969

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริการ
รวม

1,588,236

1,453,782

49,545
29,999
79,544

63,542
42,543
106,085
(หน่วย : พันบาท)

2555
ราคาทุน
ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

155,258
251,455
170,852
204,194
24,325
806,084

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมขึน
ลดลง
โอนเข้า (ออก)
9,750
592
5,575
57,818
16,898
90,633

(87)
(2,517)
(41,923)
(44,527)

23,140
1,589
(24,729)
-

2556
165,008
275,100
175,499
220,089
16,494
852,190

(หน่วย : พันบาท)
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2555

เพิมขึน

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2556

ค่าเสือมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

97,536
140,560
144,802
382,898

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

423,186

477,328

ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริการ
รวม

12,108
15,683
27,791

13,173
22,809
35,982

12,937
8,387
14,658
35,982

(87)
(2,501)
(41,430)
(44,018)

-

110,386
146,446
118,030
374,862

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างซึงมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 707.19 ล้านบาท และ 711.37
ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 95.30 ล้านบาท และ 98.73 ล้านบาท ตามลําดับ) ติดภาระคํา
ประกันวงเงินสินเชือทีได้รบั จากสถาบันการเงินและหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนหนึงของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั และบริษทั ย่อยทีคิดค่าเสือมราคาเต็มมูลค่า
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่มรี าคาทุน 301 ล้านบาท และ 319 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 242 ล้านบาท
และ 285 ล้านบาท ตามลําดับ)
ในระหว่างปี 2555 บริษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นจํานวนเงิน 6.2 ล้านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมียานพาหนะซึงได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือโดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
เป็ นจํานวนประมาณ 81 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 79 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท
ตามลําดับ)
20. สิ ทธิ การใช้ประโยชน์ทีดิ น
บัญชีนีได้แก่ตน้ ทุนการได้มาซึงสิทธิการใช้ประโยชน์ทดิี นเป็ นสิทธิเพือได้มาซึงการครอบครองทีดินจํานวน 551 ไร่ ทีบริษทั ย่อย
แห่งหนึงได้พฒ
ั นาเป็ นสนามกอล์ฟและจัดสรรเพือขายทีดินดังกล่าว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทําประโยชน์
และได้จา่ ยค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี โดยตัดเป็ นต้นทุนขายเมือมีการขายออกไป
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21. ทีดิ นรอการพัฒนา
งบการเงินรวม

ชือบริษทั

เนือที (ไร่-งาน-ตารางวา)
2556
2555

ทีตัง

พันบาท
ราคาทุน
2556

2555

บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

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.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

104-3-79
123-19-54
20-1-80
40-0-0
103-5-65
58-4-167

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

32,534
40,496
41,362
41,454
35,252
16,089
207,187

32,534
40,496
38,180
41,400
35,252
187,862

บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ปินเกรียว อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ทุง่ กระพังโหม อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

114-2-28
93-0-66.6
7-3-96
-

114-2-28
93-0-66.6
5-1-74.05
77-0-67.95
41-2-80.1

34,371
30,737
813
-

34,371
30,737
1,271
10,452
48,557

20-0-36
18-13-379
22-0-0

6-2-61.9
6-3-73
50-3-19
-

16,072
41,166
34,000
157,159

19,900
17,331
55,877
218,496

7-1-26
338-0-94

7-1-26
338-0-94

29,442
37,900
67,342

29,442
37,900
67,342

431,688

473,700

บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ชือบริษทั
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ทีตัง
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.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

เนือที (ไร่-งาน-ตารางวา)
2556
2555
104-3-79
123-19-54
20-1-80
40-0-0
103-5-65
58-4-167

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

พันบาท
ราคาทุน
2556

2555

32,534
40,496
41,362
41,454
35,252
16,089
207,187

32,534
40,496
38,180
41,400
35,252
187,862
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22. สิ นทรัพย์รอการขายภายใต้สญ
ั ญาซือคืน

งบการเงินรวม
2556
ยอดคงเหลือต้นปี
หัก ไถ่ถอนในระหว่างปี
หัก โอนเข้าสินทรัพย์รอการขาย
ยอดคงเหลือสินปี

2555

8,000
(3,000)
(5,000)
-

10,500
(2,500)
8,000

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2556
2555
-

-

บริษทั ย่อยได้รบั โอนทีดินและสิงปลูกสร้างจากลูกหนีเงินให้กยู้ มื เพือเป็ นการชําระหนีตามสัญญาเงินกู้ โดยลูกหนีมีสทิ ธิซอที
ื ดิน
และสิงปลูกสร้างคืนภายในระยะเวลาทีกําหนด ทังนีลูกหนียินยอมชําระดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากวันทีขายให้บริษทั
ย่อยจนถึงวันทีซือคืน
สิทธิซอที
ื ดินและสิงปลูกสร้างคืนครบกําหนดในเดือน ธันวาคม 2556 บริษทั จึงจัดประเภทสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นทรัพย์สนิ รอการ
ขาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
23. สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
.
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

216,137
(3,350)
212,787

214,079
214,079

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
.
180,300
(3,329)
176,971

184,204
184,204
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การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
งบกําไรขาดทุน

1 มกราคม
2556
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
ลูกหนีการค้า (ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ)
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ
ลูกหนีและเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน - สุทธิ
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา

31 ธันวาคม
2556

26,857
1,427
30,242
13,755
124
5,338
1,775
119,600
5,402
9,559
214,079

6,159
(978)
223
288
(168)
1,095
(3,762)
(1,775)
1,384
(408)
2,058

-

33,016
449
223
30,530
13,587
1,219
1,576
119,600
6,786
9,151
216,137

-

(1,314)
(2,036)
(3,350)

-

(1,314)
(2,036)
(3,350)

หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

1 มกราคม
2556
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
ลูกหนีการค้า (ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ)
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ
ลูกหนีและเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

10,937
1,427
28,980
13,756
4,781
1,775
119,600
2,948
184,204

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
ส่วนของ
งบกําไรขาดทุน
ผูถ้ อื หุน้
(460)
(978)
289
(169)
(1,305)
(1,775)
494
(3,904)

31 ธันวาคม
2556
-

10,477
449
29,269
13,587
3,476
119,600
3,442
180,300

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
ส่วนของ
งบกําไรขาดทุน
ผูถ้ อื หุน้

1 มกราคม
2556
หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

-

(1,314)
(2,015)
(3,329)

31 ธันวาคม
2556
-

(1,314)
(2,015)
(3,329)
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
งบกําไรขาดทุน

1 มกราคม
2555
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
ลูกหนีการค้า (ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ)
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ
ลูกหนีและเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน - สุทธิ
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา

หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

31 ธันวาคม
2555

28,092
617
30,656
13,449
106
6,263
3,560
5,813
7,501
96,057

(1,235)
810
(414)
306
18
(925)
(1,785)
119,600
768
2,058
119,201

(1,178)
(1,178)

26,857
1,427
30,242
13,755
124
5,338
1,775
119,600
5,403
9,559
214,080

-

-

-

-

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
งบกําไรขาดทุน

1 มกราคม
2555
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
ลูกหนีการค้า (ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ)
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ
ลูกหนีและเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินลงทุนระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีทีเกิ ดจากผลต่าง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

31 ธันวาคม
2555

11,169
617
28,980
13,449
5,091
3,560
3,462
66,328

(232)
810
307
(310)
(1,785)
119,600
426
118,816

(940)
(940)

10,937
1,427
28,980
13,756
4,781
1,775
119,600
2,948
184,204

-

-

-

-

ภาษีเงินได้ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินรวม
2556
2555
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทางบัญชีก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จา่ ยทีไม่สามารถใช้
ประโยชน์ทางภาษีได้
กําไรสุทธิเพือคํานวณภาษี
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ภาษี เงิ นได้ปัจจุบนั ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

376,817

(275,172)

194,246

(499,482)

51,864

573,455

(130,164)

593,985

428,681
20
85,736

298,283
23
68,605

64,082
20
12,816

94,503
23
21,736

ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชีจาก
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
รวม

1,292
87,028

(119,201)
(50,596)

7,233
20,049

(118,816)
(97,080)

ภาษี เงิ นได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
จากขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

87,028

1,178
(49,418)

20,049

940
(96,140)
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24. เงิ นเบิกเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิ น – สุทธิ

งบการเงินรวม
2556
2555
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม
หัก ดอกเบียจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี
สุทธิ

77,418
285,000
362,418
(866)
361,552

70,993
105,000
175,993
175,993

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
17,592
285,000
302,592
(866)
301,726

23,830
85,000
108,830
108,830

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 115 ล้าน
บาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ MOR และ MMR ต่อปี ซึงคําประกันโดยกรรมการของบริษทั และการจดจํานองทีดินพร้อมสิง
ปลูกสร้าง ของบริษทั ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ19
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
จํานวนเงินรวม 77 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ MOR ต่อปี MLR + 0.5 ต่อปี MRR ต่อปี และอัตราร้อยละ SPRL + 1
ต่อปี ซึงคําประกันโดยบริษทั กรรมการของบริษทั และบริษทั ย่อย ทีดินและสิงปลูกสร้าง ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และทีดินและสิงปลูกสร้างทีอยูภ่ ายใต้สนิ ทรัพย์รอการขาย ตามทีกล่าวในหมายหตุ 15
25. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

งบการเงินรวม
2556
2555
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รายได้รบั ล่วงหน้า
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ดอกเบียค้างจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม
ค่าเบียประกันภัยค้างจ่าย
รวม

60,227
18,690
3,869
44,449
70,971
7,078
12,362
10,407
228,053

63,107
27,572
3,694
42,810
39,253
16,441
13,276
6,591
212,744

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
26,576
9,229
205
24,749
5,633
60
3,417
69,869

23,575
10,450
204
26,516
6,252
278
3,439
15
70,729
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26. เงิ นกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย - บุคคลและกิ จการอืน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 บริษัท และบริษัท ย่อ ยมีเงิน กู้ยืม ระยะสันครบกํา หนดชํา ระเมือทวงถามและไม่ม ี
หลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 12 - 18 ต่อปี ตามรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
2555
2556
เงินกูย้ มื ระยะสัน
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

122,080
2,624
124,704

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2555
2556

449,160
22,888
472,048

-

315,080
20,498
335,578

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างจ่ายกับบุคคลและกิจการอืนในระหว่างปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
มีดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
2555
เงิ นกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

449,160
22,888
472,048

งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง
105,700
36,415
142,115

(432,780)
(56,679)
(489,459)

2556
122,080
2,624
124,704
(หน่วย : พันบาท)

2555
เงิ นกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย
เงินกูย้ มื
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

315,080
20,498
335,578

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมขึน
ลดลง
82,700
16,488
99,188

(397,780)
(36,986)
(434,766)

2556
-

27. หนี สิ นตามสัญญาเช่าซือ
งบการเงินรวม
2556
2555
หนีสินตามสัญญาเช่าซือ
หัก ดอกผลเช่าซือรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

66,212
(4,529)
61,683
(21,001)
40,682

33,913
(2,380)
31,533
(10,224)
21,309

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
65,130
(4,454)
60,676
(20,594)
40,082

32,906
(2,293)
30,613
(9,937)
20,676

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีสินตามสัญญาเช่าซือ โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินทีต้อง
จ่ายชําระดังนี
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ถึงกําหนดชําระเกินหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

23,358
42,854
66,212

2556
ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
(2,358)
(2,171)
(4,529)

รวม

2555
ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี

เงินต้น

21,000
40,683
61,683

11,424
22,489
33,913

(1,200)
(1,180)
(2,380)

รวม
10,224
21,309
31,533

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ถึงกําหนดชําระเกินหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

22,910
42,220
65,130

2556
ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
(2,316)
(2,138)
(4,454)

รวม

2555
ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี

เงินต้น

20,594
40,082
60,676

11,095
21,811
32,906

(1,158)
(1,135)
(2,293)

รวม
9,937
20,676
30,613

28. เงิ นกู้ยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

1,405,132

1,492,096

-

-

(317,371)
1,087,761

(258,962)
1,233,134

-

-

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
บวก กูเ้ พิม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

1,492,095
143,524
(230,487)
1,405,132

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นเงินกูข้ องบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2555
2556

อัตราดอกเบีย (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้

บริ ษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
วงเงินที 4

363.49

394.42 อัตราดอกเบีย MLR เฉลีย ของ สินเชือร่วมระหว่างธนาคาร 2 แห่ง
ธนาคารพาณิ ช ย์ 4 แห่ ง ลบด้ว ย ในอัตราสินเชือ 68.75 : 31.25 ชําระ
คืน 72 งวดเดือ น ชํา ระคืน ให้เ สร็จ
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
สินภายในเดือนเมษายน 2561

วงเงินที 5

752.89

816.95 อัตราดอกเบีย MLR เฉลีย ของ สินเชือร่วมระหว่างธนาคาร 2 แห่ง
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ลบด้ว ย ในอัตราสินเชือ 68:32 ชําระคืน 72
งวดเดือน ชําระคืนให้เสร็จสินภายใน
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
เดือนเมษายน 2561

6.88

8.09 อัตราดอกเบีย MRR ต่อปี

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบียทุกเดือน
เดือ นละไม่น้ อ ยกว่ า 0.2 ล้า นบาท
ชําระคืนให้เสร็จสินภายในวันที 18
มีนาคม 2561

บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
วงเงินที 1

16.35

66.31 อัตราดอกเบีย SPRL บวก
ร้อยละ 1.0 ต่อปี

เ มื อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ ห้ อ ง ชุ ด ใ น
โครงการ ให้ชําระคืนในอัตรา 70%
ของราคาตามสัญ ญาจะซือจะขาย
โดยไม่ตํากว่าตารางเมตรละ 45,500
บาท

วงเงินที 2

12.08

12.08 อัตราดอกเบีย SPRL ลบร้อยละ ผ่อนชําระเป็ นรายเดือนตามอัตราที
1.0 ต่อปี สําหรับปี ที 1-5 และ ระบุในสัญญา เป็ นระยะเวลา 10 ปี
อัตราดอกเบีย SPRL ลบร้อยละ
0.5 ต่อปี สําหรับปีที 6-10

บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตี จํากัด
วงเงินที 2

35.02

7.57 อัตราดอกเบีย MLR บวกร้อยละ ชํ า ร ะ เ งิ น ต้ น พ ร้ อ ม ด อ ก เ บี ย
0.5 ต่อปี
ตามทีระบุในสัญญา โดยชําระคืนให้
เสร็จสินภายใน 72 เดือน

วงเงินที 3

17.14

0.41 อัตราดอกเบีย MLR บวกร้อยละ ชํ า ร ะ เ งิ น ต้ น พ ร้ อ ม ด อ ก เ บี ย
ตามทีระบุในสัญญา โดยชําระคืนให้
0.5 ต่อปี
เสร็จสินภายใน 72 เดือน

วงเงินที 4

46.64

10.00 อัตราดอกเบีย MLR ลบร้อยละ เมื อโอนกรรมสิ ท ธิ ของบ้ า นและ
1.0 ต่อปี
ปลอดจํานอง โดยชําระคืนในอัตรา
ร้อ ยละ 80 ของราคาซือขายตามที
ระบุ ใ นสัญ ญาไม่ ตํ ากว่ า 2.5 ล้ า น
บาท สํ า หรับ บ้ า นเดียว และไม่ ตํ า
กว่า 1.2 ล้านบาทสําหรับทาวน์เฮ้าส์

วงเงินที 5

26.30

- อัตราดอกเบีย MLR บวกร้อยละ ชํา ระเงิน ต้น พร้อ มดอกเบีย ตามที
0.5 ต่อปี
ระบุ ในสัญญา โดยชําระคืนให้เสร็จ

วงเงินกูย้ มื เพือซือทีดิน
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2555
2556

บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

อัตราดอกเบีย (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้
สินภายใน 72 เดือน

4.85

23.11 อัตราดอกเบีย SPRL บวกร้อยละ เ มื อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ ห้ อ ง ชุ ด ใ น
1.0 ต่อปี
โครงการ ให้ชําระคืนในอัตรา 70%
ของราคาตามสัญญาจะซือจะขาย

112.49

120.50 อัตราดอกเบีย SPRL บวกร้อยละ เ มื อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ ห้ อ ง ชุ ด ใ น
โครงการ บจก.ไมด้า แอสเซ็ทซานา
1.0 ต่อปี
ดูให้ชาํ ระคืนในอัตรา 10% ของราคา
ตามสัญญาจะซือจะขาย แต่ไม่เกิน
30 ล้านบาท ในปี ที 2 ส่วนปี ที 3-10
จ่ายชําระเงินต้นไม่ตํากว่า 1.57 ล้าน
บาทต่อเดือน

บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด

-

1.18 อัตราดอกเบีย MLR บวกร้อยละ เ มื อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ ห้ อ ง ชุ ด ใ น
0.5 ต่อปี
โครงการ ให้ชําระคืนในอัตรา 80%
ของราคาตามสัญ ญาจะซือจะขาย
โดยไม่ตํากว่าตารางเมตรละ 39,750
บาท

บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด

-

31.52 อัตราดอกเบีย MLR บวกร้อยละ เ มื อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ ห้ อ ง ชุ ด ใ น
โครงการ ให้ชําระคืนในอัตรา 80%
0.5 ต่อปี
ของราคาตามสัญ ญาจะซือจะขาย
โดยไม่ตํากว่าตารางเมตรละ 40,600
บาท

บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด

11

- อัตราดอกเบีย MLR ลบร้อยละ เ มื อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ ห้ อ ง ชุ ด ใ น
1.50 ต่อปี
โครงการ ให้ชําระคืนในอัตรา 75%
ของราคาตามสัญ ญาจะซือจะขาย
ชําระดอกเบียทุกสินเดือน

บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด

รวม

1,405.13

1,492.14

เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั และบริษทั ย่อยคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั และบริษทั ย่อย และโดยกรรมการของบริษทั และบริษทั ย่อย

รายละเอียดของสัญญาเงินกูข้ องบริษทั ย่อยทีสําคัญมีดงั นี
1) บริษทั ไมด้า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)
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เงินกูย้ มื ข้างต้น คําประกันโดยอดีตกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั การโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
และการโอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต์ทให้
ี เช่าซือในมูลค่ารวมไม่ตํากว่า 1.35 เท่าของยอดเงินกูค้ งค้างตามทีกล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
วันที 25 เมษายน 2556 บริษทั ย่อยได้ทําหนังสือขอผ่อนผันการดํารงหนีเงินต้นคงค้างทีมีต่อกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท โดยกลุ่มสถาบันการเงินเสียงข้างมากได้ให้ความยินยอมผ่อนผัน ทังนี ไม่ถอื ว่าบริษทั
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขการดํารงเงินกูย้ มื จากกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
2) บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ในระหว่างปี 2555 บริษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง วงเงิน 120 ล้านบาท เพือใช้ในการก่อสร้าง
ส่วน ต่อขยายโรงแรม อัตราดอกเบียร้อยละ MLR + 0.25 ต่อปี โดยผ่อนชําระเป็ นรายเดือนตามอัตราทีระบุในสัญญาเป็ น
เวลา 12 ปี ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว
3) บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ในระหว่างปี 2556 บริษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง วงเงิน 209 ล้านบาท เพือใช้ในการก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด อัตราดอกเบียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี โดยชําระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 75 ของราคาซือขายแต่ละยู
นิต เป็ นเวลา 4 ปีนบั จากวันเบิกรับเงินกูง้ วดแรก
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29. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
สําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีการเปลียนแปลงมีดงั นี
งบการเงินรวม
2556
2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบทีบันทึกเพิมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555

28,304
5,626

29,064
5,130

14,742
2,470

17,309
2,133

(7,323)
26,607

(5,890)
28,304

(3,208)
14,004

(4,700)
14,742

ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทังหมดทีรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 มีดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

4,356
1,270
5,626

4,049
1,081
5,130

1,733
737
2,470

1,464
669
2,133

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการเสียชีวติ
เกษียณอายุ

ร้อยละ 4.54 - 4.47 ต่อปี
ร้อยละ 3.54 – 7.53 ต่อปี
ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2551,
ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2540
60ปี

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ร้อยละ 4.47, 4.54 ต่อปี
ร้อยละ 7.53, 3.54 ต่อปี
ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2551
60ปี

30. ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบริ
ี ษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ที
จดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนีตังเป็ นทุนสํารอง ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปนั ผลไม่ได้
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31. สํารองตามกฎหมาย
เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ น
หนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปนั ผลได้
32. รายได้อืน
งบการเงินรวม
2556
2555
รายได้คา่ เบียปรับ
รายได้คา่ ติดตามทวงถาม
รายได้คา่ โอนทะเบียน
รายได้คา่ นายหน้าประกัน
รายได้หนีสูญรับคืน
รายได้อนื
รวม

28,088
7,305
12,184
11,842
11,645
55,162
126,226

18,970
8,830
12,842
13,027
7,732
40,814
102,215

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
250
1,592
3,784
13,634
19,260

824
2,664
4,027
13,176
20,691

33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
การเปลียนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การเปลียนแปลงในสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี
ซือสินค้า
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่านายหน้า
ค่านํามันรถ
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าเบียประกันภัย
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัวคราว
ขาดทุน (กลับรายการค่าเผือ) จากสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุน (กลับรายการค่าเผือ) จากการลดมูลค่าสินค้า
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเช่าสถานที
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

(110,865)
(17,293)
674,131
320,385
437,994
171,986
80,599
106,085
29,661
27,317
19,320
19,311
(4,890)
64,033
12,992
37,524
29,854
35,569

177,366
(8,116)
266,814
314,975
376,193
170,690
92,663
79,545
37,547
32,203
19,206
557,109
(1,665)
2,617
47,119
12,685
29,642
18,880
20,080

(216)
123
216
296,305
268,593
106,036
67,536
35,982
15,463
16,897
2,643
(4,890)
23,294
8,667
14,448
2,635
-

(3,186)
(1,793)
3,186
300,559
254,338
108,939
80,270
27,791
17,632
22,136
2,441
598,000
2,617
29,123
8,781
13,337
1,794
52
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34. ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่วนงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยดําเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลักคือ ส่วนงานขายและให้เช่าซือเครืองใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มอื ถือ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และส่วนงานธุรกิจ
โรงแรมและดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิ าสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อยสําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย : ล้านบาท)
ธุรกิจขายและ
ให้เช่าซือ
2556
รายได้จากภายนอก
กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จา่ ยทีไม่ได้ปนั ส่วน :
กําไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้อนื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอืน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์อนื
รวมสินทรัพย์

1,343
1,059

2555
1,379
1,085

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
2556
723
176

2555
613
158

ธุรกิจโรงแรม
2556
139
(3)

2555
87
12

ธุรกิจตัวแทนขาย
ธุรกิจสนามกอล์ฟ
อสังหาริมทรัพย์
สําหรับปีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
35
(5)

34
(5)

15
2

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2556
-

(9)
10

2555

งบการเงินรวม
2556

8

2555

2,246
1,239

2,113
1,258

188
164
(252)
(697)
(30)
(65)
(170)
(87)
290
290

12
128
(240)
(611)
(40)
(47)
(557)
(179)
51
225
(5)
220

1,454
5,499
6,953

1,588
5,358
6,946
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35. เครืองมือทางการเงิ น
การบริ หารความเสียง
บริษทั มีเครืองมือทางการเงินทีสําคัญทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก
ธนาคารทีมีภาระคําประกัน ลูกหนีการค้า เงินให้กู้ยมื เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื เจ้าหนีสัญญาเช่าการเงิน หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว บริษทั มีความเสียงทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายในการบริหารความเสียงดังนี
ความเสียงด้านการให้สินเชือ
บริษทั มีความเสียงด้านการให้สนิ เชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้า เงินให้กยู้ มื และลูกหนีอืน ฝา่ ยบริหารควบคุมความเสียงนีโดย
การกําหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดังนันบริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเป็ น
สาระสําคัญจากการให้สนิ เชือ เนืองจากการให้สนิ เชือมีการทําสัญญาเป็ นการล่วงหน้าและมีการคําประกัน จํานวนเงินสูงสุดที
บริษทั อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี เงินให้กูย้ มื และลูกหนีอืนทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริษทั มีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน เจ้าหนีสัญญาเช่าการเงิน หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวทีมีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจาก
สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปจั จุบนั ความเสียงจากอัตราดอกเบียของบริษทั จึงอยูใ่ นระดับตํา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์
และหนีสินทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนด หรือวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หาก
วันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบียค้างรับจากกิจการอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

หนี สิ นทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่ม ี
อัตรา
ดอกเบีย

รวม

1,442,482
11,996
78,272
1,532,750

1,700,433
20,689
16,286
1,737,408

38,197
38,197

54,018
54,018

92,215
3,142,915
32,685
94,558
3,362,273

361,552
361,552

112,490
112,490

1,292,643
1,292,643

-

361,552
1,405,133
1,766,685

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
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อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบียค้างรับจาก
กิจการทีเกียวข้อง
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

หนี สิ นทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่ม ี
อัตรา
ดอกเบีย

รวม

354,756

108,891

14,045
-

12,281
-

26,326
463,647

495,098
849,854

1,863
110,754

14,045

12,281

495,098
1,863
986,934

301,726
301,726

-

-

-

301,726
301,726

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการขายสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญของสินทรัพย์ทางการเงินทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ

สินทรัพย์
ทางการเงิน
(พัน)
8,049

อัตราแลกเปลียนเฉลีย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.5795

นอกจากนี บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีสืบเนืองจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ในต่างประเทศ ซึงไม่ได้ป้องกันความเสียงดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ มีอตั รา
ดอกเบียอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตลาด ฝา่ ยบริหารจึงเชือว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินดังกล่าว
แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ

36. สัญญา
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บริษทั ย่อยแห่งหนึงได้ทาํ สัญญารับบริการพัฒนาโรงแรมโดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงให้บริการทางเทคนิคเกียวกับการออกแบบควบคุมการ
ก่อสร้างและให้คาํ ปรึกษา สัญญามีกาํ หนดเวลาสินสุดเมือเปิดกิจการโรงแรม บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันทีต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือน
ละ USD 4,000 จนกระทังโรงแรมเริมเปิดดําเนินกิจการ แต่ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2558
37. ภาระผูกพัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมี
37.1 ภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าทีดิน อาคารและค่าบริการทีเกียวข้องตามสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการทีจะต้องจ่ายตาม
สัญญาดังกล่าว ดังนี

งบการเงินรวม
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

16,327
10,091
26,418

5,980
3,759
9,739

37.2 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาก่อสร้างระยะยาวคงเหลือจํานวน 348 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 2.66
ล้านบาท)
37.3 มีหนังสือคําประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทั และบริษทั ย่อยเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยซึงประกอบด้วยหนังสือคําประกันเพือคําประกันการจ่ายชําระเงินให้กบั เจ้าหนี
และคําประกันไฟฟ้าและอืนๆ ดังนี

งบการเงินรวม
2556
2555
หนังสือคําประกัน

119,000

98,279

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2556
2555
8,721

11,435

38. คดีความและข้อพิ พาท
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ในปี 2550 1) บริษทั ถูกฟ้องร้องจากกรรมการของบริษทั แห่งหนึง (โจทก์) เกียวกับการให้ขา่ วแพร่หลายด้วยข้อความอันฝา่ ฝื นต่อ
ความจริงเกียวกับเรืองทีบริษทั ดังกล่าวได้ให้เงินกู้ยมื แก่กรรมการท่านนันอันเป็ นสาเหตุให้กรรมการท่านนันเสียชือเสียง รวม
เรียกร้องค่าเสียหายเป็ นจํานวน 3,501 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษทั ได้ฟ้องแย้งโจทก์ในวันที 25 มกราคม 2551 เกียวกับการให้
ข่าวแพร่หลายต่อสือมวลชนซึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชือเสียงของบริษทั และกรรมการของบริษทั โดยทุนทรัพย์ของการฟ้อง
แย้งของบริษทั เป็ นจํานวน 1,000 ล้านบาทและของกรรมการของบริษทั จํานวน 592 ล้านบาท ปจั จุบนั คดีดงั กล่าวยังไม่สนสุ
ิ ด ศาล
ให้พกั การพิจารณาคดีนีไว้ก่อน 2) บริษทั ได้ยนฟ
ื ้ องกรรมการท่านดังกล่าวในคดีแพ่งข้อหากรรมการกระทําความเสียหายแก่บริษทั
และเรียกค่าสินไหมจํานวนทุนทรัพย์ 274 ล้านบาท คดีนีศาลได้พจิ ารณาเสร็จสินแล้ว และเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2556 ศาลได้ม ี
คําพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน 210 ล้านบาท ให้แก่บริษทั สมุยเพนนินซูลา จํากัด พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงินต้นดังกล่าวนับจากวันฟ้อง (12 มิถุนายน 2551) จนกว่าชําระเสร็จสินแก่บริษทั สมุยเพนนินซูลา จํากัด ขณะนีอยู่ระหว่าง
รอรับสําเนาคําพิพากษาจากศาล ซึงทังสองฝา่ ยได้ขอให้ศาลขยายระยะเวลาการยืนอุทธรณ์ไว้ คดีจงึ อยูร่ ะหว่างการยืนอุทธรณ์
นอกจากนัน ในไตรมาสที 4 ปี 2552 บริษทั ได้รบั ทราบว่า เมือวันที 9 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาให้ บริษทั
สมุย เพนนินซูลา จํากัด ชําระหนีทีค้างชําระแก่ธนาคารในส่วนของหนีเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 20.4 ล้านบาท และเงินกูย้ มื 725
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย หากไม่ชาํ ระให้ยดึ ทีดิน พร้อมสิงปลูกสร้างตามทีระบุออกขายทอดตลาด นําเงินมาใช้หนีแก่ธนาคาร
ต่อมาในไตรมาสที 1 ปี 2553 บริษทั ได้รบั ทราบว่าสํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้ออกหมายแจ้งการยึด
อสังหาริมทรัพย์ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประเมินราคาไว้เป็ นเงินรวม 160.4 ล้านบาท
วันที 30 ธันวาคม 2553 บริษทั และกรรมการท่านหนึงของบริษทั ยืนคําร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของบริษทั ภูเก็ต
เพนนินซูลา จํากัด ทีเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกล่าวอ้างว่า
การบังคับคดีไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลสังยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทังนีศาลพิจารณา
รับคําร้อง คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
วันที 7 กุมภาพันธ์ 2554 บริษทั และกรรมการท่านหนึงของบริษทั ยืนคําร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของบริษทั สมุย
เพนนินซูลา จํากัด ตามการบังคับคดีของสํานักงานบังคับคดีจงั หวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยกล่าวอ้างว่าการ
บังคับคดีไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้ศาลสังระงับการบังคับคดี ทังนีศาลพิจารณารับคําร้องคดี ต่อมาเมือวันที 28
มีนาคม 2554 เจ้าพนักงานบังคับคดีมคี าํ สังยกเลิกการขายทอดตลาดและนําทรัพย์ดงั กล่าวประกาศขายทอดตลาดใหม่ เนืองจากผู้
ประมูลไม่ชาํ ระราคาตามเงือนไขและเวลาตามทีกําหนด
ในระหว่างปี 2555 บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัดได้ถูกกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพรรณพืชแจ้งความเกียวกับคดีบุกรุกที
สาธารณะ คดีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนบริษทั ฮอต สปริง จํากัดซึงถือครองทีดินติดการจํานองต่อเจ้าหนีรายเดียวกับ
บริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ข้อพิพาทของคดีดงั กล่าวข้างต้นยังไม่มขี อ้ ยุติ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้หารือกับทีปรึกษา
กฎหมายแล้ว เชือว่าคดีดงั กล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั แต่อย่างใด
39. การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนีได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557
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