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จุดเด่ นทางการเงิน
2553
ผลการดําเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ รวม
กําไรขันต้
] น
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

2554

2555

2556

2557

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

1,049.53
621.68
79.50

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

4,661.43
1,397.21
3,264.22
1,138.23
1,138.23

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตรากําไรขั ]นต้ น (%)

3.44%
36.26%

3.91%
37.97%

-50.05%
36.39%

15.59%
34.63%

7.57%
33.75%

อัตราดอกเบี ]ยรับ (%)

43.15%

90.83%

94.96%

88.46%

33.77%

อัตราดอกเบี ]ยจ่าย (%)

4.98%

8.73%

10.38%

7.31%

99.63%

อัตราหนี ]สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

0.13%

0.16%

0.25%

0.26%

5.94%

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

0.89%

1.11%

-16.83%

5.60%

0.43%

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

1,138.23
0.070
1.00

งบดุล (หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ]สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว

หลักทรัพย์
จํานวนหุ้น (ล้ าน)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
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ข้ อมูลทัPวไปของบริษัทและบุคคลอ้ างอิง
ข้ อมูลบริษัท
ชื6อบริ ษัท
สถานที6ตงสํ
ั ] านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว (บาท)

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
เลขที6 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
ดําเนินธุรกิจขายเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance)
พร้ อมบริ การก่อนและหลังการขายถึงที6พกั อาศัยและประกอบธุรกิจด้ านพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
0107546000059
+ 66 2 434 2390 – 7
+ 66 2 433 5364
www.midaassets.com
หุ้นสามัญ
1,138,233,718.50 บาท
1,138,225,685.00 บาท

บุคคลอ้ างอิง
ชื6อนายทะเบียน
สถานที6ตงสํ
ั ] านักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ลูกค้ าสัมพันธ์
เว็บไซต์

:

ชื6อผู้สอบบัญชี

:

สถานที6ตงสํ
ั ] านักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

:
:

บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 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 ออลซีซนั6 เพลส ชัน] 18 เลขที6 87/1 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
+66 2205 8222
+66 2654 3339
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สาส์ นจากท่ านประธานกรรมการ
สําหรับประเทศไทยในช่วงหนึ6งปี 2557 ที6ผ่านมา ได้ ผ่านมรสุมเศรษฐกิจและการเมืองทั ]งจากต่างประเทศและภายในประเทศ จน
ส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของผู้คนในประเทศอย่างมิอาจหลีกเลี6ยงได้ การขับเคลื6อนเศรษฐกิจเป็ นไปอย่างไม่ราบรื6 นมากนัก จน
ทําให้ ปี 2557 ที6ผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP) มีอัตราการเติบโตเพียง 2.3% ซึ6งตํ6ากว่าปี 2556 ที6เติบโต
อยู่ที6 2.43% แม้ ภาวะทางด้ านการเมืองที6สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจจะมีปัญหาลดน้ อยลงในช่วงระหว่างปี แต่โดยภาพรวม
แล้ ว ถือว่าเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนในสังคมไทย ยังอยู่ในเกณฑ์ที6ไม่ดีนกั และคาดว่าอาจจะยังไม่ดีขึ ]นมากในปี 2558 ที6จะมาถึงนี ]
จากสถานการณ์ทงภายในและภายนอกประเทศที
ั]
ส6 ่งผลให้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอตั ราการเติบโตที6ลดลง แต่สําหรับธุรกิจ
ของบริ ษัทฯซึง6 ยังดําเนินธุรกิจให้ สินเชื6อทางการเงินแก่ผ้ ทู ี6ต้องการซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ า ซึง6 ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ที6ดี รวมถึงธุรกิจอื6น ของกลุ่มบริ ษัทที6 ให้ ผลตอบแทนที6สูงขึ ]น มีการขยายตัวอย่างต่อเนื6อง อีกทัง] การวางแผนสําหรั บธุรกิ จ
ใหม่ๆ ที6พิจารณาแล้ วว่ามีศกั ยภาพในอนาคตทังในและต่
]
างประเทศ เพือ6 เพิ6มความยัง6 ยืนให้ กบั กลุม่ บริษัท
สําหรั บการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อ AEC บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากและได้ มีก ารเตรี ยมความพร้ อมอย่าง
ต่อเนื6องตัง] แต่ปีก่อนจนถึงปั จจุบนั เพื6อรองรั บการเปลี6ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที6สูงขึ ]น เพื6อให้ ธุรกิจต่างๆ ของบริ ษัท
สามารถขับเคลื6อนได้ อย่างเสรี และมีศกั ยภาพเต็มที6 เนื6องด้ วยจะมีผ้ ปู ระกอบการต่างประเทศเข้ามา ดังนั ]นบริ ษัทจึงมีนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิ จที6จะเน้ นในเรื6 องของคุณ ภาพ ความทัน สมัยของสินค้ า และเทคโนโลยีใ นกระบวนการทํางาน และเน้ นเข้ าถึงความ
ต้ องการของกลุ่มลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง ซึ6งเป็ นหัวใจของการทําธุรกิจอย่างมากในปั จจุบัน เหล่านี ] นับเป็ นความท้ าทายที6สําคัญ ของ
บริ ษัทฯ ที6จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมในการก้ าวเข้ าสู่ AEC ในทั ]งเชิงรุกและเชิงรับ
ท้ ายนี ] ผมในฐานะประธานกรรมการ และคณะกรรมการ รวมถึงผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านจะยังคงมีปณิธานร่วมกันในการ
ดํารงไว้ ซึ6งความมุ่งมัน6 ซื6อสัตย์ สุจริ ต ในการทํางานเพื6อให้ กิจการทุก ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความเติบโตอย่างมั6น คง และสรรสร้ าง
ผลิตภัณฑ์และบริ การที6มีคณ
ุ ภาพ เพื6อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ าของบริ ษัท และผู้ที6เกี6ยวข้ องทุกท่าน

(นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู )
ประธานกรรมการ
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที6 2 มีนาคม 2558 เป็ นดังนี ]
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มนายวิสูตร

กลุ่มนายธเนศ

26.22%

กลุ่มนายนิพนธ์

กลุ่มนายสมศักดิT

ผู้ถอื หุ้นรายย่ อย

8.69%

3.62%

8.35%

8.98%

บริษัท

46.98%
บมจ.ไมด้ า
ลิสซิง6

99.99% 99.99%
บจ.ไมด้า บจ.ท็อป
เอลลิ
พร็อพ
เพอร์ ต1 ี
เม็นทส

99.99%

บจ.ไมด้ า
แอด

99.99%

บจ.ไมด้ า
โฮเทล
แอนด์
รีสอร์ท

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

99.99%
บจ.ไมด้ า
แอสเซ็ท
ซานาดู

55.00%
บจ.วิภา
คอนโด
มิเนียม

55.00%
บจ.แมกซ์
คอนโด
เกษตร

80.00%
บจ.เดอะ
รีทรีท
หัวหิน

60.00%
บจ.ไมด้ า
( ลาว )
เช่าสินเชื6อ

99.99%
บจ.แมกซ์
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมด้ า
ดิเวลลอป
เม้ นท์

70.00%

99.99%

บจ.ไมด้ า เอเจนซี6
แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์

บจ.เอ็มดี อะดรี นาลีน
(ประเทศไทย)

63.00%

บจ.พร้ อมพริ ]นติ ]ง

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสํานัก งานใหญ่ 1 แห่ง อาคารคลังสินค้ า 1 แห่ง และ สํานักงานสาขาที6ดําเนินการขายเช่าซือ]
จํานวน 80 แห่งใน 49 จังหวัดทั6วประเทศ โดยเน้ นการขายเช่าซือ] ให้ แก่กลุ่มลูก ค้ าเป้ าหมายรายย่อยระดับกลางถึงล่างที6อาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัว6 ประเทศ
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยทังสิ
] ]น 17 บริ ษัท โดยแบ่งเป็ นถือหุ้นทางตรง 16 บริษัท และถือหุ้นทางอ้ อม 1 บริษัท
ข้ อมูลสรุปสําหรับบริ ษัทย่อย ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

ถือหุ้นทางตรง
บมจ.ไมด้ า ลิสซิ6ง(1)
บจ.ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี ]
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมด้ า แอด(2)
(เดิมชือ6 “บริ ษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
บจ.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง

ให้ บริ การเช่าซื ]อรถยนต์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรม
ให้ เช่าป้ายโฆษณา

440,000
500,000
150,000
175,000

56.95
99.99
99.99
99.99

สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์

300,000
27,000

99.99
85.00
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บริษัท

บจ.แมกซ์ เรียล เอสเตท
บจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ์ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน
บจ.ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชื6อ
บจ.แมกซ์ โฮเทล(3)
บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์(4)
บจ.ไมด้ า เอนเจนซี6 แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ.เอ็มดี อะดรี นาลีน (ประเทศไทย) (5)
ถือหุ้นทางอ้ อม
บจ.พร้ อมพริ น] ติ ]ง(6)

ประเภทธุรกิจ

การให้ เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์
การให้ เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
บริ การให้ เช่าสินเชื6อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์
ให้ บริ การจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดงาน
กิจกรรม
ผลิตป้ายโฆษณา สือ6 โฆษณา และสื6อพิมพ์ต่างๆ

ทุนชําระ
สัดส่ วนการถือหุ้น
แล้ ว
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
30,000

85.00

35,000

99.99

15,000

55.00

45,000

55.00

199,000
53,678
145,000
135,250
2,000
10,000

74.75
60.00
99.99
80.00
70.00
99.99

1,000

63.00

หมายเหตุ
(1) ตั ]งแต่วนั ที6 17 ธันวาคม 2557 ถึงวันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทได้ ขายหุ้นสามัญของบริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน) ให้ กบั นัก
ลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ จํานวน 26,800,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.05 ของทุน ชําระแล้ ว โดยขายตามสภาวะตลาด ทําให้ บริ ษัท มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวลดลงจากร้ อยละ 60.00 เป็ นร้ อยละ 56.95
(2) เมื6อวันที6 29 ธันวาคม 2557 บริ ษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด ได้ จดทะเบียนเปลีย6 นชื6อบริ ษัท เป็ น บริ ษัท ไมด้ า แอด จํากัด ซึ6งประกอบ
ธุรกิจหลักในการให้ เช่าป้ายโฆษณา
(3) เมื6อวันที6 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด ได้ เพิ6มทุนจดทะเบียน จาก 45 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท และวันที6 30
กรกฎาคม 2557 ได้ เพิ6มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 145 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ ลงทุนเพิ6มเติมทัง] สองครัง] โดยยังคงสัดส่วน
เงินลงทุนเดิม
(4) เมื6อวันที6 6 มิถุนายน 2557 บริ ษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ เพิ6มทุนจดทะเบียน จาก 65 ล้ านบาท เป็ น 210 ล้ านบาท (ทุน
ชําระแล้ ว 135.25 ล้ านบาท) บริ ษัทได้ ลงทุนเพิ6มเติมโดยยังคงสัดส่วนเงินลงทุนเดิม
(5) เมื6อวันที6 18 มิถุนายน 2557 บริ ษัทได้ จัดตัง] บริ ษัทย่อยแห่งใหม่ชื6อ บริ ษัท เอ็มดี อะดรี นาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ6งเป็ นบริ ษัท
ประกอบกิจการให้ บริ การจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทัง] จัดงานกิจกรรมตามสถานที6ต่างๆ ให้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมี
หุ้นสามัญมูลค่า 10 ล้ านบาท ซึง6 บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทย่อยดังกล่าวร้ อยละ 99.99
(6) เมื6อวัน ที6 18 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ6งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ จดั ตั ]งบริ ษัทแห่งใหม่ชื6อ
บริ ษัท พร้ อมพริ น] ติ ]ง จํากัด ซึ6งเป็ นบริ ษัทประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณา สื6อโฆษณา และสื6อพิมพ์ต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 1
ล้ านบาท ซึ6งบริ ษัทย่อยถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวร้ อยละ 90.00 จึงทําให้ บริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อมในบริ ษัทดังกล่าวร้ อยละ 63.00
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทเป็ นหนึ6งในผู้นําในธุรกิจขายเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน พร้ อมให้ บริ การก่อนและหลังการขายถึงที6พกั อาศัยและบริ ษัทมี
พื ]นที6ให้ บริ การครอบคลุมทั6วประเทศ สินค้ าหลักคือขายเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ าคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 95.53 และ 94.66 ของรายได้
จากการขายทังหมดในปี
]
2557 และในปี 2556 ตามลําดับ โดยบริ ษัทสัง6 ซื ]อสินค้ าจากผู้ผลิต/จัดจําหน่ายหลากหลายยี6ห้อ อาทิ โซนี6
(Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชาร์ ป (Sharp) ฮาตาริ (Hatori) โซเคน (Soken) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ เป็ น
ต้ น และ ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีลกู ค้ าเช่าซื ]อจํานวน 102,238 ราย
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสํานัก งานใหญ่ 1 แห่ง อาคารคลังสินค้ า 1 แห่ง และ สํานักงานสาขาที6ดําเนินการขายเช่าซือ]
จํานวน 80 แห่งใน 50 จังหวัดทัว6 ประเทศ ซึง6 เพิ6มขึ ]นจากปี 2556 จํานวน 1 สาขา โดยเน้ นการขายเช่าซื ]อให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
รายย่อยระดับกลางถึงล่างที6อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัว6 ประเทศ
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยทังสิ
] ]น 17 บริ ษัท โดยแบ่งเป็ นถือหุ้นทางตรง 16 บริษัท และถือหุ้นทางอ้ อม 1 บริษัท
บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
] ษัทย่อยเพื6อขยายฐานธรุกิจของบริ ษัทให้ เจริ ญเติบโต และมีประเภทธุรกิจที6หลากหลายเพื6อเพิ6มฐานรายได้ ให้ แก่
บริ ษัทและธุรกิจที6บริ ษัทจัดตังขึ
] ]นเป็ นธุรกิจที6มีแนวโน้ มอัตราการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้ างดี ซึง6 บริ ษัทเล็งเห็นว่าบริ ษัทย่อยที6บริ ษัท
ได้ มีการเปิ ดดําเนินการเพิ6มจะสามารถเพิ6มมูลค่ากําไรให้ แก่บริ ษัทในอนาคต
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสร้ างองค์ กรที6มีประสิทธิภาพอัน จะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที6ตงไว้
ั ] จุดเด่นประการหนึ6งของบริ ษัท คือ ความพร้ อมที6จะเปลี6ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวก
เพื6อให้ สามารถรับมือกับการเปลี6ยนแปลงที6เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและการแข่งขันที6รุนแรงในตลาดได้
ในส่วนของธุรกิจเช่าชื ]อ บริ ษัทมุ่งเน้ นการขายเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ าเป็ นหลัก ซึ6งธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกันกับบริ ษัทย่อย (บมจ.ไมด้ า ลิสซิ6ง) โดยธุรกิจของบริ ษัทย่อยเน้ นการให้ บริ การสินเชื6อเช่าซื ]อรถยนต์ และการให้ บริ การ
สินเชื6อแก่กลุ่มผู้ประกอบการเต็นท์ รถยนต์ มือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรื อที6เรี ยกว่า Floor Plan รวมทัง] การบริ การรับจัด รี
ไฟแนนซ์รถยนต์
ข้ อมูลสรุปสําหรับบริ ษัทย่อย ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557
บริษัท

ถือหุ้นทางตรง
บมจ.ไมด้ า ลิสซิง6 (1)
บจ.ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี ]
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมด้ า แอด(2)
(เดิมชื6อ “บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
บจ.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
บจ.แมกซ์ เรี ยล เอสเตท
บจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ์ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน
บจ.ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชื6อ
บจ.แมกซ์ โฮเทล(3)

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแล้ ว สัดส่ วนการถือหุ้น
(พันบาท)

(ร้ อยละ)

ให้ บริ การเช่าซื ]อรถยนต์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรม
ให้ เช่าป้ายโฆษณา

440,000
500,000
150,000
175,000

56.95
99.99
99.99
99.99

สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
การให้เช่า การขาย การซื ]อและการดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมและการดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
บริ การให้ เช่าสินเชื6อ
โรงแรม

300,000
27,000
30,000
35,000
15,000
45,000
199,000
53,678
145,000

99.99
85.00
85.00
99.99
55.00
55.00
74.75
60.00
99.99
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บริษัท
(4)

ประเภทธุรกิจ

บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์
บจ.ไมด้ า เอนเจนซี6 แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) (5)

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์
ให้ บริ การจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดงานกิจกรรม

ถือหุ้นทางอ้ อม
บจ.พร้ อมพริ น] ติ ]ง(6)

ผลิตป้ายโฆษณา สื6อโฆษณา และสือ6 พิมพ์ตา่ งๆ

ทุนชําระแล้ ว สัดส่ วนการถือหุ้น
(พันบาท)
135,250
2,000
10,000
1,000

(ร้ อยละ)
80.00
70.00
99.99
63.00

หมายเหตุ
(1)

ตั ]งแต่วนั ที6 17 ธันวาคม 2557 ถึงวันที6 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ ขายหุ้นสามัญของบริษทั ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน) ให้ กบั นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน
26,800,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.05 ของทุนชําระแล้ ว โดยขายตามสภาวะตลาด ทําให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวลดลงจากร้ อยละ 60.00 เป็ น
ร้ อยละ 56.95

(2)

เมื6อวันที6 29 ธันวาคม 2557 บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด ได้ จดทะเบีย นเปลี6ยนชื6อบริ ษัท เป็ น บริษัท ไมด้ า แอด จํากัด ซึ6ง ประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าป้าย
โฆษณา

(3)

เมื6อวันที6 26 พฤษภาคม 2557 บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด ได้ เพิ6มทุนจดทะเบียน จาก 45 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท และวันที6 30 กรกฎาคม 2557 ได้ เพิ6มทุนจด
ทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 145 ล้ านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนเพิม6 เติมทังสองครั
]
งโดยยั
]
งคงสัดส่วนเงินลงทุนเดิม

(4)

เมื6อวันที6 6 มิถนุ ายน 2557 บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ได้ เพิม6 ทุนจดทะเบียน จาก 65 ล้ านบาท เป็ น 210 ล้ านบาท (ทุนชําระแล้ ว 135.25 ล้ านบาท) บริษัท
ได้ ลงทุนเพิ6มเติมโดยยังคงสัดส่วนเงินลงทุนเดิม

(5)

เมื6อวันที6 18 มิถุนายน 2557 บริ ษัทได้ จดั ตั ]งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ชื6อ บริษัท เอ็มดี อะดรี นาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ6ง เป็ นบริษัทประกอบกิจการให้ บริ การจัดทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทังจั
] ดงานกิจกรรมตามสถานที6ต่างๆ ให้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีห้ นุ สามัญมูลค่า 10 ล้ านบาท ซึ6งบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย
ดังกล่าวร้ อยละ 99.99

(6)

เมื6อวันที6 18 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ6ง เป็ นบริษัทย่อย ได้ จดั ตังบริ
] ษัทแห่งใหม่ชื6อบริษัท พร้ อมพริ ]นติ ]ง จํากัด ซึ6ง เป็ น
บริษัทประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณา สื6อโฆษณา และสื6อพิมพ์ต่างๆ โดยมีทนุ จดทะเบียนมูลค่า 1 ล้ านบาท ซึ6ง บริ ษัทย่อยถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้ อยละ 90.00
จึงทําให้ บริษัทถือหุ้นทางอ้ อมในบริษัทดังกล่าวร้ อยละ 63.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทฯประกอบธุรกิจการขายเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน เฟอร์ นิเจอร์ สําหรับบ้ าน และรถจักรยานยนต์ พร้ อมให้ บริ การก่อน
และหลังการขายภายใต้ คําขวัญ “เพิ$มความสุข ทุกครอบครัว ” โดยดําเนินการขายผ่านสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557
รวม 80 สาขาใน 49 จังหวัด ซึง6 สาขาแต่ละแห่งจะถูกกําหนดให้ มีการขายสินค้ าตามประเภทและราคาที6บริษัทฯกําหนดไว้ เท่านัน]
โดย ณ วันที6ทําการขายเช่าซื ]อ บริ ษัทฯจะทําสัญญาเช่าซื ]อสินค้ ากับลูกค้ า พร้ อมทังเก็
] บเงินดาวน์จํานวนหนึ6ง (เฉลี6ยประมาณร้ อยละ
26 ของราคาเงินสด) และส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า สําหรับค่าเช่าซื ]อในส่วนที6เหลือนั ]น ลูกค้ าจะต้ องชําระเป็ นงวดในจํานวนเงิน
เท่ากันทุกงวดในเวลาที6แน่นอนตามที6ได้ ระบุไว้ ในสัญญา ซึง6 ระยะเวลาการผ่อนชําระค่างวดของลูกค้ าอยู่ในช่วง 3 – 24 เดือน ทัง] นี ]
ขึ ]นอยู่กบั ฐานะทางการเงินและความสามารถในการผ่อนชําระของลูกค้ าแต่ละราย โดยราคาเช่าซื ]อที6เสนอให้ กับลูกค้ าจะเป็ นราคาที6
ได้ รวมต้ นทุนสินค้ า ค่าใช้ จ่ายที6เกี6ยวข้ องและดอกเบี ]ยแล้ ว ในช่วงการผ่อนชําระกรรมสิทธิ5ของสินค้ าเช่าซื ]อจะยังคงเป็ นของบริ ษัทฯ
จนกว่าลูกค้ าจะชําระค่างวดครบและปฏิบตั ิตามเงื6อนไขที6ระบุไว้ ในสัญญาเช่าซื ]อโดยครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทประกอบธุรกิจขายเช่าซื ]อ
เครื6องใช้ ไฟฟ้ า
ประเภทของสินค้ าและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจออกได้ เป็ น 5 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจประกอบด้ วย
บริ ษัทในกลุม่ ดังต่อไปนี ]
(ก)

ธุรกิจเช่ าซือ[ เครืPองใช้ ไฟฟ้า

เครื6องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance):
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ตลอดระยะเวลาที6ผา่ นมานั ]น เครื6 องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน ได้ แก่ โทรทัศน์ ดีวีดี โฮมเธียเตอร์ โฮมสเตอริ โอ ตู้เย็น เครื6 องซักผ้ า พัดลม
และอื6นๆ เป็ นสินค้ าขายเช่าซื ]อหลักของบริ ษัทฯ
ในปี 2557 บริ ษัทฯขายเช่าซื ]อเครื6องใช้ ไฟฟ้ายี6ห้อชันนํ
] าต่างๆดังต่อไปนี ]คือ โซนี6 (Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชาร์ ป(Sharp) ฮา
ตาริ (Hatari) โซเกน(Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ (MISUMARU) เป็ นต้ น โดยมีราคาเช่าซื ]อ 1,206 - 61,876
บาท ค่างวดผ่อนชําระ 149 – 14,535 บาท/เดือน และระยะเวลาผ่อนชําระ 3 – 24 เดือน รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการขายเช่า
ซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน ซึ6งสัดส่วนรายได้ จากการเช่าซื ]อในส่วนนี ] ต่อรายได้ รวมตัง] แต่ปี 2555-2557 จะอยู่ระหว่างร้ อยละ
92.95 ถึง 95.53
(ข)

ธุรกิจให้ บริการเช่ าซือ[ รถยนต์

บริ ษัทย่อย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการให้ บริการสินเชื6อ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ดังนี ]
(1) การให้ บริ การสินเชื6อเช่าซื ]อรถยนต์
(2) การให้ บริการสินเชื6อแก่กลุ่มผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มอื สอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที6เรียกว่า
สินเชื6อ Floor Plan
(3) การให้ บริการรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ทกุ ประเภท
(4) การให้ บริการเสริ ม ซึง6 ประกอบด้ วย การรับต่อภาษี โอนทะเบียนรถยนต์ และการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย / พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์
รายได้ หลักของบริ ษัทจะมาจากการให้ บริการสินเชื6อเพื6อเช่าซื ]อรถยนต์ ซึง6 สัดส่วนของรายได้ จากการเช่าซื ]อในส่วนนี ] ต่อรายได้ รวม
ตั ]งแต่ปี 2555 ถึงปั จจุบนั จะอยู่ระหว่างร้ อยละ 84.43 ถึง 85.86
บริ ษัทย่อย (ML)ดําเนินธุรกิจการให้ บริการสินเชื6อเพื6อเช่าซื ]อรถยนต์ โดยเน้ นประเภทรถยนต์และรุ่นของรถยนต์ที6มีสภาพคล่องสูงใน
ตลาด ทัง] รถยนต์สว่ นบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปล่อยกู้ขึ ]นอยู่กบั ประเภทของรถยนต์ ยี6ห้อ อายุรถยนต์ สภาพคล่องในการ
ปล่อยต่อ และคุณสมบัติของผู้ก้ ู ซึง6 บริษัทได้ กระจายความเสี6ยงของลูกค้ าที6ขอเช่าซื ]อโดยเน้ นกลุม่ บุคคลที6มีรายได้ ประจําหรื อเป็ น
เจ้ าของกิจการและเกษตรกร
โดยบริ ษัทย่อย(ML)จะกระจายพื ]นที6การให้ บริ การสินเชื6อเช่าซื ]อทังตลาดในกรุ
]
งเทพและเน้ นการ
ให้ บริการสินเชื6อเช่าซื ]อในต่างจังหวัด ทั ]งนี ]เนื6องจากบริ ษัทย่อย(ML)มีเครือข่ายสาขาทั ]งหมด 16 สาขา จึงสามารถให้ บริการลูกค้ า
ครอบคลุมพื ]นที6ทวั6 ประเทศได้ ถึง 74 จังหวัด
(ค) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทย่อย (บจ.ไมด้ าพร็ อพเพอร์ ตี ]) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง6 บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มี
สัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 ซึง6 บริ ษัทย่อยแห่งนี ]มีโครงการที6อยู่ระหว่างการดําเนินการทัง] หมด 14 โครงการได้ แก่
(1) ชื6อโครงการ พาราไดซ์ / ตังอยู
] ่ที6ถนนแจ้ งวัฒนะ 14 เขตหลักสี6 กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นทาวน์โฮม 3 ชัน] 4 ชั ]น มี
จํานวนทัง] หมด 73 ยูนิต เนื ]อที6ทงั ] หมด 1,990 ตรว. มูลค่าโครงการ 380 ล้ านบาท ปั จจุบันบริ ษัทปิ ดการขายทั ]งโครงการ
และโอนกรรมสิทธ์ทงหมดแล้
ั]
วเสร็ จระหว่างปี 2557 โดยลูกค้ ากลุม่ เป้ าหมายจะเป็ นลูกค้ าที6ต้องการที6อยู่อาศัยในการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์
(2) ชื6อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตังอยู
] ่ ตําบลบ้ านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเป็ นทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน] และ
อาคารพาณิชย์ 3 ชั ]น มีจํานวนทังหมด
]
92 ยูนิต เนื ]อที6ทงหมด
ั]
2,154 ตรว. มูลค่าโครงการ 138 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัท
ขายโครงการได้ ประมาณ 77% ซึง6 ได้ ทําการก่อสร้ างเสร็จแล้ วทัง] หมด โดยลูกค้ ากลุม่ เป้ าหมายจะเป็ นกลุ่มข้ าราชการและ
ประชาชนทัว6 ไป
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(3) ชื6อโครงการ ร้ อยพฤกษา / ตั ]งอยู่ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเป็ นบ้ านเดี6ยว 2 ชัน] และบ้ านแฝด 2
ชัน] มีจํานวนทัง] หมด 334 ยูนิต เนือ] ที6ทงั ] หมด 25,450 ตรว. มูลค่าโครงการ 988 ล้ านบาท ปั จจุบันบริ ษัทปิ ดการขายทั ]ง
โครงการแล้ ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ5 โดยลูกค้ ากลุม่ เป้ าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัว6 ไป
(4) ชื6อโครงการแกรนด์ วิลล์ (วังสารภี) / ตั ]งอยู่ ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบ้ านเดี6ยว 1 ชั ]น มี
จํานวนทัง] หมด 129 ยูนิต เนือ] ที6ทงั ] หมด 9,270 ตรว. มูลค่าโครงการ 287 ล้ านบาท ปั จจุบันบริ ษัทขายโครงการได้
ประมาณ 60% ซึ6งโครงการทยอยก่อสร้ างและขาย โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทั6วไป
(5) ชื6อโครงการกุยบุรีแลนด์ / ตังอยู
] ่ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ / ลักษณะโครงการบ้ านเดี6ยว 1 ชัน] มีจํานวนทัง] หมด
22 ยูนิต เนื ]อที6ทั ]งหมด 1,501 ตรว. มูลค่าโครงการ 36 ล้ านบาท ซึง6 โครงการนี ]ก่อสร้ างไปทัง] หมด 7 ยูนิต ขายแล้ ว 4 ยูนิต
ส่วนที6เหลือจะสร้ างตามออเดอร์ (Order) ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือประชาชนทัว6 ไป
(6) ชื6อโครงการพฤกษาพรรณ(กระดีเดียว1) / ตัง] อยู่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลัก ษณะโครงการ
บ้ านเดี6ยว 2 ชั ]นและทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน] มีจํานวนทั ]งหมด 68 ยูนิต เนื ]อที6ทงั ] หมด 2,164 ตรว. มูลค่าโครงการ 130 ล้ านบาท
ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 97% ซึ6งโครงการทยอยก่อสร้ างและโอนกรรมสิทธิ5 โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือ
ข้ าราชการและประชาชนทั6วไป
(7) ชื6อโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนด์ลําพยา 2) / ตังอยู
] ่ ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบ้ าน
เดี6ยว 2 ชัน] และทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน] มีจํานวนทัง] หมด 209 ยูนิต เนือ] ที6ทัง] หมด 6,694 ตรว. มูลค่าโครงการ 412 ล้ านบาท
ปั จจุบัน บริ ษัท ขายโครงการได้ ประมาณ 58% อยู่ระหว่างการก่ อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือข้ าราชการและ
ประชาชนทัว6 ไป
(8) ชื6อโครงการพฤกษาพรรณ (กําแพงแสน) / ตังอยู
] ่ ตําบลทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาว
เฮ้ าส์ 2 ชั ]น มีจํานวนทัง] หมด 75 ยูนิต เนือ] ที6ทัง] หมด 1,956 ตรว. มูลค่าโครงการ 134 ล้ านบาท ปั จจุบันบริ ษัทขาย
โครงการได้ ประมาณ 93% โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัว6 ไป
(9) ชื6อโครงการพฤกษาพรรณ (หลังราชภัฏนครปฐม) / ตัง] อยู่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน] มีจํานวนทัง] หมด 71 ยูนิต เนื ]อที6ทงั ] หมด 2,773 ตรว. มูลค่าโครงการ 133 ล้ านบาท ปั จจุบัน
บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 69% อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือข้ าราชการและประชาชนทัว6 ไป
(10) ชื6อโครงการร้ อยพฤกษา เลควิลล์ / ตั ]งอยู่ ต.นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบ้ านเดี6ยว 2 ชัน] และอาคาร
พาณิชย์ 3 ชั ]น มีจํานวนทั ]งหมด 100 ยูนิต เนื ]อที6ทงั ] หมด 1,785 ตรว. มูลค่าโครงการ 599 ล้ านบาท เปิ ดขายช่วงปลายปี
2557 ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 8% อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือข้ าราชการและ
ประชาชนทัว6 ไป
(11) ชื6อโครงการพฤกษาพรรณ (กระดีเดียว2) / ตั ]งอยู่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
ทาวเฮ้ าส์ 2 ชั ]นและบ้ านเดี6ยว 2 ชัน] มีจํานวนทั ]งหมด 58 ยูนิต เนื ]อที6ทงั ] หมด 1,430 ตรว. มูลค่าโครงการ 100 ล้ านบาท
ปั จจุบัน บริ ษัท ขายโครงการได้ ประมาณ 10% อยู่ระหว่างการก่ อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือข้ าราชการและ
ประชาชนทัว6 ไป
* เปลี6ยนชื6อโครงการจากพฤกษาพรรณ หนองปากโลง

(12) ชื6อโครงการตรีพฤกษ์ นครปฐม / ตังอยู
] ่ ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวเฮ้ าส์ 2
ชันมี
] จํานวนทัง] หมด 246 ยูนิต เนื ]อที6ทงหมด
ั]
5,555 ตรว. มูลค่าโครงการ 330 ล้ านบาท เปิ ดขายระหว่างปี 2557 ปั จจุบนั
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บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 18% ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือข้ าราชการและ
ประชาชนทัว6 ไป
(13) ชื6อโครงการดิ อิมเพรส / ตัง] อยู่ ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบ้ านเดี6ยว 2 ชัน] มีจํานวน
ทัง] หมด 49 ยูนิต เนือ] ที6ทั ]งหมด 6,822 ตรว. มูลค่าโครงการ 386 ล้ านบาท เปิ ดขายระหว่างปี 2557 ปั จจุบนั บริ ษัทขาย
โครงการได้ ประมาณ 29% ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายคือข้ าราชการ กลุ่มแพทย์และ
ประชาชนทัว6 ไป
(14) ชื6อโครงการเดอะ โค้ ด / ตัง] อยู่ ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลัก ษณะโครงการทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน] มีจํานวน
ทัง] หมด 322 ยูนิต เนือ] ที6ทัง] หมด 28,799 ตรว. มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้ านบาท เปิ ดขายช่วงปลายปี 2557
ปั จจุบัน บริ ษัท ขายโครงการได้ ประมาณ 18% ปั จจุบัน บริ ษัท อยู่ร ะหว่างการก่อสร้ าง โดยลูก ค้ ากลุ่มเป้าหมายคื อ
ข้ าราชการและประชาชนทั6วไป
นอกจากนี ]กลุ่มพัฒนาคอนโดมิเนียมปั จจุบันบริ ษัทมีทั ]งสิ ]น 5 โครงการ (รวมโครงการที6ปิดระหว่างปี ) โดยแยกบริ ษัทในแต่ละ
โครงการประกอบด้ วย
(1) บริษัทย่อย (บจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง6 บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื6อ แมกซ์ คอนโดมิเนียม งามวงศ์วาน / ตังอยู
] ่ที6ถนนงามวงศ์
วาน-แคราย กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน] มีจํานวนทั ]งหมด 126 ยูนิต เนื ]อขายทัง] หมด
3,836.82 ตรม. มูลค่าโครงการ 187 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทปิ ดการขายทังโครงการแล้
]
ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ5
(2)

(3)

(4)

(5)

โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าที6ต้องการที6อยู่อาศัยใกล้ แนวรถไฟฟ้ า
บริษัทย่อย (บจ.แมกซ์ คอนโด เกษตร) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง6 บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 55 พัฒนาโครงการชื6อ แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร A / ตังอยู
] ่ที6ถนนวิภาวดี
กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน] มีจํานวนทั ]งหมด 77 ยูนิต เนื ]อขายทั ]งหมด 2,865.59 ตรม.
มูลค่าโครงการ 150 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริษัทปิ ดการขายทังโครงการและโอนกรรมสิ
]
ทธ์ทงหมดแล้
ั]
วเสร็ จระหว่างปี 2557
โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าที6ต้องการที6อยู่อาศัยที6เดินทางสะดวก
บริษัทย่อย (บจ.วิภา คอนโดมิเนียม) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง6 บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 55 พัฒนาโครงการชื6อ แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร B / ตังอยู
] ท่ ี6ถนนวิภาวดี
กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 5 ชัน] มีจํานวนทั ]งหมด 36 ยูนิต เนื ]อขายทั ]งหมด 1,121.68 ตรม.
มูลค่าโครงการ 58 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทปิ ดการขายทังโครงการและโอนกรรมสิ
]
ทธ์ทั ]งหมดแล้ วเสร็ จระหว่างปี 2557
โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าทีต6 ้ องการที6อยู่อาศัยที6เดินทางสะดวก
บริษัทย่อย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง6 บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 74.75 พัฒนาโครงการชื6อ ไมด้ า เดอ ซี (เดิมชื6อ “สมุทรา เรสซิเดนซ์”) / ตั ]งอยู่ทถี6 นน
เพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 7 ชัน] จํานวน 4 อาคาร มีจํานวนทังหมด
]
123 ยูนิต เนื ]อขายทั ]งหมด 8,066.81 ตรม. มูลค่าโครงการ 722 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริษัทก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและโอน
กรรมสิทธิ5แล้ วสําหรับยูนิตที6จําหน่าย โดยลูกค้ ากลุม่ เป้ าหมายจะเป็ นลูกค้ าที6ต้องการที6พกั ตากอากาศที6ใกล้ ทะเลและมี
ความเป็ นส่วนตัว โดยอยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกซื ]อแบบเข้ าร่ วมโปรแกรมลงทุนกับบริ ษัทได้ โดย
การันตีผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ตํ6ากว่า 6% ของมูลค่าลงทุนสําหรับช่วง 3 ปี แรก
บริษัทย่อย (บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง6 บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 80 พัฒนาโครงการชื6อ เดอะ แมททริกซ์ นครปฐม / ตังอยู
] ่ทถี6 นนราชมรรคคา อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครปฐม / ลักษณะโครงการเป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน] จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนทังหมด
]
325 ยูนิต เนื ]อ
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ขายทังหมด
]
10,329.88 ตรม. มูลค่าโครงการ 579 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริษัทขายโครงการได้ ประมาณ 80% โดยลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมายจะเป็ นลูกค้ านักธุรกิจ นักลงทุนและกลุม่ นักเรียนนักศึกษาในนครปฐม ซึง6 มีความต้ องการที6อยู่อาศัยที6
เดินทางสะดวก
นอกจากการบริ หารงานขายและการก่อสร้ างโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ แล้ ว โครงการยังให้ ค วามสําคัญต่อการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างสูงสุด ทังการพั
]
ฒนารูปแบบของตัวบ้ าน/อาคาร คุณภาพการก่อสร้ าง และการให้ บริ การที6ม่งุ เน้ นสร้ าง
ความประทับใจแก่ลกู ค้ าที6เข้ าเยี6ยมชมโครงการและลูกค้ าที6พกั อาศัยภายในโครงการแล้ ว
( ง ) ธุรกิจโรงแรม
กลุ่มธุรกิจโรงแรมปั จจุบนั บริษัทมีโรงแรมที6ดําเนินการแล้ วในปั จจุบนั ทังสิ
] ]น 5 แห่ง โดยแยกบริ ษัทในแต่ละโครงการ ประกอบด้ วย
(1) บริษัทย่อย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึง6 บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 99.99 ชื6อโรงแรมไมด้ า รี สอร์ ท กาญจนบุรี ตังอยู
] ่ที6 ต.วังด้ ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนห้ องพักทังหมด
]
94 ห้ อง เนื ]อที6ทั ]งหมด 41ไร่ มูลค่าของทรัพย์สนิ 183.84 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย6 882.55 บาท จํานวนแขกเข้ าพัก
32,882 ราย กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สัมนาโดยมีหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และกลุม่ ลูกค้ าชาวต่างชาติ
ปั จจุบนั บจ.บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างโรงแรม (ส่วนขยาย) จํานวน 90 ห้ อง เพื6อรองรับกลุ่มลูกค้ า
และกลุม่ สัมมนาจํานวนมาก
(2) โรงแรมไมด้ า ซิตี ] รีสอร์ ท กรุงเทพ ( MIDA ) ตังอยู
] ่ที6 ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี6 กรุงเทพฯ มีจํานวนห้ องพัก
ทังหมด
]
125 ห้ อง เนื ]อที6ทงั ] หมด 3.1 ไร่ มูลค่าของทรัพย์สิน 157.69 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย6 978.94 บาท จํานวน
แขกเข้ าพัก 58,338 ราย กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สัมนาของหน่วยงานราชการ และกลุม่ ลูกค้ าชาวจีน
(3) บริษัทย่อย (บจ.เดอะ รีทรี ท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึง6 บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 74.75 ชื6อโรงแรม ไมด้ า เดอซี หัวหิน ตังอยู
] ท่ ี6ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนห้ องพัก
ทังหมด
]
113 ห้ อง มูลค่าของทรัพย์สิน 686.02 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลี6ย 2,391.36 บาท จํานวนแขกเข้ าพัก 28,154
ราย กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที6ต้องการที6พกั ตากอากาศที6ใกล้ ทะเลและมีความเป็ นส่วนตัว โดยอยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุม่ สัมมนาและกลุม่ ที6ต้องการจัดงาน ปั จจุบนั บจ.เดอะรี ทรีท หัวหิน ก่อสร้ างอาคาร
สัมมนาแล้ วเสร็ จระหว่างปี 2557 และอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างโรงแรมเรดิสนั บลู ตังอยู
] ่ที6 ถนนบ่อเคี;ยะ อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนห้ องพักทัง] หมด 118 ห้ อง คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จปลายปี 2558
(4) บริษัทย่อย (บจ.แมกซ์ โฮเทล) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึง6 บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 99.99 ชื6อโรงแรมไมด้ า โฮเท็ล งามวงศ์วาน ตัง] อยู่ที6งามวงศ์วาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มี
จํานวนห้ องพักทังหมด
]
138 ห้ อง มูลค่าของทรัพย์สิน 262.66 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลีย6 925.11 บาท จํานวนแขกเข้ า
พัก 42,294 ราย กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สัมมนาของหน่วยงานราชการ และกลุม่ ลูกค้ าชาวจีน ปั จจุบนั
บจ.แมกซ์ โฮเทล อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างห้ องประชุมเพิ6มเติมเพื6อรองรับกลุม่ ลูกค้ าที6เพิ6มขึ ]น
(5) บริษัทย่อย (บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึง6 บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วน
การลงทุนร้ อยละ 80.00 ตังอยู
] ท่ ี6ถนนราชมรรคคา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม มีจํานวนห้ องพักทังหมด
]
127 ห้ อง
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง คาดการณ์ราคาห้ องพักเฉลี6ย 900-1,000 บาท กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ สัมนา
ของหน่วยงานราชการ ชาวต่างชาติและบุคคลทัว6 ไป
( จ ) ธุรกิจสนามกอล์ ฟ
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บริ ษัทย่อย ( บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ) ประกอบธุรกิจประเภทสนามกอล์ฟและโรงแรม ( รี สอร์ ท ) ซึ6งบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 ซึ6งบริ ษัทย่อยแห่งนีต] ัง] อยู่ที6 123 หมู่ที6 7 ต.ลาดหญ้ า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มี
จํานวนห้ องพักทัง] หมด 65 ห้ อง เนือ] ที6ทัง] หมด 1,127 ไร่ มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ 200.07 ล้ านบาท ราคาห้องพักเฉลี6ย 989.74 บาท
อัตราการเข้ าพัก 19,576 ราย กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าเกาหลี และกรุ๊ ปสัมมนาของหน่วยราชการทัว6 ไป
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทและบริษัทย่อยตังแต่
] ปี 2555 ถึงปี 2557 มีดงั นี ]

รายการ
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ คา่ บริ การ
รายได้ จากการดําเนินงานอื6น(1)
รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริการ
หมายเหตุ
(1)

2555
ล้ านบาท
464
613
34
87
1,056
2,254

%
20
27
2
4
47
100

ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2556
ล้ านบาท
%
443
723
35
139
6
1,252
2,598

17
28
1
5
1
48
100

2557
ล้ านบาท

%

431
657
37
151
13
1,072
2,361

18
28
2
6
1
45
100

รายได้ จากการดําเนินงานอื6นของบริษัทประกอบด้ วยรายได้ จากดอกผลเช่าซื ]อเป็ นหลัก
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เหตุการณ์ สาํ คัญ
ความเป็ นมาและพัฒนาการทีPสําคัญ
บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรื อ “บริ ษัท” ก่อตั ]งขึ ]นเมื6อวันที6 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอี ]ยวศิวกิ ูล และนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑรู ภายใต้ ชื6อเดิม “บริ ษัท นครปฐม ไมด้ า 1991 จํากัด” ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ6มแรก 3 ล้ านบาท สํานักงานใหญ่ตั ]งอยู่ที6
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงเริ6 มต้ นของการดําเนินกิจการ บริ ษัทประกอบธุรกิจขายเครื6องใช้ ไฟฟ้า
ต่อมาในปี 2540 กลุ่มผู้ก่อตั ]งได้ เล็งเห็นแนวโน้ มการเติบโตของความต้ องการซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ าโดยการผ่อนชําระเงิน บริ ษัทจึงได้ เริม6
หันมาดําเนินธุรกิจการขายเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ า โดยมีบริการก่อนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที6หมาย” ซึง6 ครอบคลุมถึง
บริการสาธิตและการทดลองการใช้ งานสินค้ า บริการตรวจสอบประวัติและอนุมตั ิเช่าซื ]อภายใน 1 วัน บริ การจัดส่งสินค้ า บริ การ
รับประกันสินค้ าตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระ บริ การสินค้ าทดแทนขณะส่งซ่อม และบริ การหลังการขายอื6นๆ โดยสินค้ าที6ให้ เช่าซื ]อ
ส่วนใหญ่เป็ นเครื6องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance) ยี6ห้อชั ]นนําต่างๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง (Audio
Vision หรือ AV) เช่น โทรทัศน์ และสเตอริ โอ บริ ษัทเน้ นการขายเช่าซื ]อแก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายรายย่อยระดับกลางถึงล่าง ที6อาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัว6 ประเทศ
ในช่วง 5 ปี ที6ผ่านมา บริ ษัทมีการเปลี6ยนแปลงและพัฒนาการที6สําคัญ ดังนี ]
มกราคม 2551

-

บริ ษัทได้ ทําการซื ]อขายหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิ (DE-W1) ของบริ ษัท ดีอี
แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั เปลี6ยนชื6อเป็ น บริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน6 (มหาชน) ซึง6
เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม และได้ จําหน่ายใบสําคัญแสดงสิทธิ (DE-W1) กําไรจากการ
จําหน่ายหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 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
บริษัทที6เกี6ยวข้องกัน เนื6องจากยังคงมีกรรมการร่วมกัน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทได้
ซื ]อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวโดยมีวตุ ถุประสงค์เพื6อค้ า

มกราคม 2551

-

บริษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เจ.อาร์ .ดีล จํากัด ซึง6 ปั จจุบนั เปลี6ยนชื6อเป็ น อควา คอร์
เปอเรชัน6 จํากัด(มหาชน) จํานวน 189,400 หุ้นในราคาเฉลี6ยหุ้นละ 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 ษัทที6เกี6ยวข้ องกันเนื6องจากมี
กรรมการผู้มีอํานาจร่วมกัน ต่อมาในไตรมาส 4/2551 กรรมการของบริ ษัทได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการของบริ ษัทร่วมดังกล่าว จึงจัดประเภทเงินลงทุนรายการนี ]เป็ นเงินลงทุนทัว6 ไป

พฤษภาคม 2551

-

บริษัทเพิ6มการลงทุนในบริ ษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนรวม
2,499,999 หุ้น ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ เพิ6มจากร้ อยละ 86 เป็ นร้ อยละ 99.99

มิถุนายน 2551

-

ผู้ถือหุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื ]อหุ้นสามัญซึง6 เป็ นกรรมการและพนักงานของบมจ. ไมด้ า
ลิสซิง6 ได้ ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หน่วย ซื ]อหุ้นสามัญจํานวน
30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 รวมเป็ นเงิน 3 ล้ านบาท จึงถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวได้ ใช้ สิทธิครบตามจํานวนแล้ ว บมจ.ไมด้ า ลิสซิ6ง ได้ จดทะเบียนเพิ6มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื6อวันที6 2 กรกฎาคม 2551

มิถุนายน 2551

-

บริษัทเพิ6มการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รี ทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนรวม
248,750 หุ้น ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิ6มขึ ]นจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 42.5
เนื6องจากเป็ นการเพิ6มการลงทุนเมื6อสิ ]นงวด บริ ษัทจึงบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมโดยวิธีสว่ 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 รี ทรี ท หัวหิน จํากัด โดยใช้ งบการเงินที6ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว
กรกฎาคม 2551

-

บริษัทเพิ6มการลงทุนในบริ ษัท เดอะ ไลอ้ อน ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี6 คลับ จํากัด ปั จจุบนั
เปลีย6 นชื6อเป็ น บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน
รวม 4,875,240 หุ้น ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯเพิ6มขึ ]นจากร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ
92.07

ตุลาคม 2551

-

บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ6ง จํากัด จํานวน 56,000,000 หุ้น
ในราคาเฉลี6ยหุ้นละ 0.67 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 37.52 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
10.84 ของทุนชําระแล้ วของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ถือว่าบริ ษัท เจนเนอรัล เอน
จิเนียริ6 ง จํากัด เป็ นบริ ษัทร่วมเนื6องจากมีกรรมการผู้มีอํานาจร่วมกัน และได้ รับรู้กําไรจากการ
ซื ]อเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 24.96 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที6 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัท
ได้ พิจารณาตังค่
] าเผื6อการด้ อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้ ราคายุติธรรม ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษัท เป็ นจํานวนเงิน 35.87 ล้ านบาท และ 15.12 ล้ านบาท ตามลําดับ

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริ ษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจํานวน 659,998 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 6,599,980 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุน
ร้ อยละ 55 ของจํานวนหุ้นทังหมด
]

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริ ษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจํานวน 2,089,998
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 20,899,980 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 55 ของจํานวนหุ้นทังหมด
]

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริ ษัท ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชื6อ จํากัด ซึง6 จดทะเบียนและดําเนินงานในประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 32,206,720 บาท หรือคิด
เป็ นสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 60 ของจํานวนหุ้นทังหมด
]

มกราคม 2552

-

บริษัทเพิ6มการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน
199,000 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 19,900,000 บาท ทําให้ สดั ส่วน
การลงทุนของบริ ษัทเพิ6มขึ ]นจาก 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 หรือคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุน
ร้ อยละ 69.997 ของจํานวนหุ้นทังหมด
]

ธันวาคม 2552

-

บริษัทได้ ลงทุนเพิ6มในหุ้นเพิ6มทุน จํานวน 2,379,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทและซื ]อหุ้นจาก
ผู้ถือหุ้นรายหนึ6ง จํานวน 525,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังสิ
] ]น
29,748,950 บาท

กุมภาพันธ์ 2553

-

บริษัท มีมติอนุมตั ิคํ ]าประกันวงเงินกู้ระยะยาวเต็มวงเงินของบจ. แม็กซ์ คอนโด เกษตร และ
บจ.วิภาคอนโด ซึง6 เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทให้ กับสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื6อ 59 ล้ านบาท
และ 22 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยวงเงินสินเชื6อดังกล่าวบริษัทย่อยกู้มาเพื6อใช้ สําหรับก่อสร้ าง
คอนโดมิเนียมโครงการแม็กซ์คอนโดมิเนียม วิภาวดี ซึง6 มีระยะเวลาของเงินกู้ 2.5 ปี วงเงินกู้
ดังกล่าวนีท] างบริ ษัทคํ ]าประกันเต็มวงเงิน 100%
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กุมภาพันธ์ 2553

-

บริษัทพิจารณาให้ ขายที6ดิน
โฉนดเลขที6 31871 ,31872 พร้ อมสิ6งปลูกสร้ างเลขที6 1235/7 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท แมกซ์ เรี ยลเอสเตรท จํากัด ราคารวม
26,388,220 บาท ( ยี6สิบหกล้ านสามแสนแปดหมื6นแปดพันสองร้ อยยี6สบิ บาทถ้ วน )
โฉนดเลขที6 31873,21203 พร้ อมสิง6 ปลูกสร้ างเลขที6 1235/5, 1235/8 ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ขายให้ กับ บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
ราคารวม 23,788,980 บาท ( ยี6สิบสามล้ านเจ็ดแสนแปดหมืน6 แปดพันเก้ าร้ อยแปดสิบบาท
ถ้ วน )
โฉนดเลขที6 246038 พร้ อมสิ6งปลูกสร้ างเลยที6 1235/9 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด ราคา 1,332,800 บาท
( หนึ6งล้ านสามแสนสามหมื6นสองพันแปดร้ อยบาทถ้ วน )

มีนาคม 2553

-

บริษัทได้ มีการคํ ]าประกันเงินกู้ระระยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชื6อ 80 ล้ านบาทให้ แก่
บริษัทไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด และวงเงินสินเชื6อ 140 ล้ านบาทให้ แก่บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล
จํากัด กับทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2553

-

บริษัทได้ อนุมตั ิการคํ ]าประกันเงินกู้ระยะยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชื6อ 390.00 ล้ าน
บาทให้ กับบริ ษัท เดอะ รี ทรีท หัวหิน จํากัด กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 2554

-

บริษัทเพิ6มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 348,248 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 106 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 36,914,288 บาท ทําให้
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิ6มขึ ]นจาก 52.50 % เป็ น 70%

สิงหาคม 2554

-

บริษัทได้ ลงทุนและจัดตั ]งบริ ษัทลูกชื6อบริ ษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึง6 ประกอบธุรกิจ
ด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน 55,000,000 บาท จํานวนหุ้น
5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทังนี
] ]บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุ้น
ทั ]งหมด 4,399,997 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 43,999,970 บาท

มีนาคม 2555

-

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

-

บริษัทได้ อนุมตั ิให้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชองบริ ษัท
3,000,000 บาท

กรกฎาคม 2555

-

บริษัทได้ อนุมตั ิคํ ]าประกันการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ]ของบริ ษัท ไมด้ า ลิสซิง6 จํากัด (มหาชน)
กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ร่วมให้
สินเชื6อ

สิงหาคม 2555

-

บริษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คํา] ประกันการขอวงเงินสินเชื6อของ บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ตี ]
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคํ ]าประกัน จํานวน
82,740,000 บาท

กันยายน 2555

-

บริษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คํา] ประกันการขอวงเงินสินเชื6อของ บริ ษัท ท็อป เอลลิเม็นทส
จํากัด จากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคํ ]าประกัน จํานวน 120,000,000
บาท

ประจําปี

2554

ไม่เกิน
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ตุลาคม 2555

-

บริษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คํา] ประกันการขอวงเงินสินเชื6อของ บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ]
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคํ ]าประกัน จํานวน
86,920,000 บาท

พฤศจิกายน 2555

-

บริษัทได้ ลงทุนและจัดตั ]งบริ ษัทย่อยชื6อบริ ษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง6
ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
จํานวนหุ้น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั ]งนี ]บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน )
ถือหุ้นทังหมด
]
140,000 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 1,400,000 บาทหรื อร้ อยละ 70

มิถุนายน 2556

-

บริษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คํา] ประกันการขอวงเงินสินเชื6อของ บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ตี ]
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคํ ]าประกัน จํานวน
90,940,000 บาท

พฤศจิกายน 2556

-

บริษัทเพิ6มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 94,527 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 9,452,700 บาท ทําให้
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิ6มขึ ]นจาก 70.00 % เป็ น 74.75%

-

บริษัทเพิ6มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
จํานวน 525,000 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 5,250,000 บาท ทําให้
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิ6มขึ ]นจาก 85.00 % เป็ น 100.00%

-

บริษัทเพิ6มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด โดยซื ]อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน
675,000 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 6,750,000 บาท ทําให้ สดั ส่วนการ
ลงทุนของบริ ษัทเพิ6มขึ ]นจาก 85.00 % เป็ น 100.00%

-

บริษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คํา] ประกันการขอวงเงินสินเชื6อของ บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ตี ]
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคํ ]าประกัน จํานวน 214.51
ล้ านบาท และจากธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคํ ]าประกัน จํานวน 210 ล้ าน
บาท

-

บริษัทได้ ลงทุนและจัดตั ]งบริ ษัทย่อยชื6อบริ ษัท เอ็มดี อะดรี นาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึง6
ประกอบธุรกิจให้ บริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทังจั
] ดงานกิจกรรมตามสถานที6ต่างๆ
ให้ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จํานวนหุ้น
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทังนี
] ]บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุ้น
ทั ]งหมด 999,997 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 9,999,970 บาทหรือร้ อยละ 99.99

-

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึง6 เป็ นบริ ษัทย่อย ได้ จดั ตังบริ
] ษัทแห่งใหม่
ชื6อบริ ษัท พร้ อมพริน] ติ ]ง จํากัด ซึง6 เป็ นบริ ษัทประกอบกิจการผลิตป้ ายโฆษณา สือ6 โฆษณา และ
สื6อพิมพ์ต่างๆ ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท ทังนี
] ]บริ ษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ถือหุ้นคิดเป็ นมูลค่า
การลงทุน 899,970 บาท หรือร้ อยละ 90 โดยบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ดงั กล่าวทางอ้ อมคิดเป็ นร้ อยละ 63

-

บริษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าเป็ นผู้คํา] ประกันการขอวงเงินสินเชื6อของ บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ตี ]
จํากัด จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินคํ ]าประกัน จํานวน 189.50
ล้ านบาท

มิถุนายน 2557

พฤศจิกายน 2557
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ปั จจัยความเสีPยง
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเผชิญกับปั จจัยความเสี6ยงต่าง ๆ ซึง6 อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริ ษัท อนึ6ง
ปั จจัยความเสี6ยงดังต่อไปนี ]เป็ นเพียงปั จจัยความเสี6ยงสําคัญบางประการที6อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท ทัง] นี ] อาจมีปัจจัยความเสี6ยง
อื6น ๆ ที6บริ ษัทไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสี6ยงบางประการที6บริ ษัทเห็นว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึ6งปั จจัยความเสี6ยงเหล่านีอ] าจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตได้
1. ความเสีPยงในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสี6ยงในการประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื6องและถือเป็ นหนึ6งในปั จจัยหลักในการกําหนดกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจในแต่ละปี โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี6ยงอย่างสมํ6าเสมอเพื6อให้ เป็ นไปตามทิศทางและนโยบายที6ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทซึง6 ประกอบไปด้ วยขันตอนหลั
]
กต่างๆ ดังนี ] การระบุความเสี6ยง การประเมินความเสี6ยง การติดตามและควบคุม
ความเสี6ยงเป็ นต้ น หากมีความเสี6ยงใหม่ๆ ที6มิได้ คาดการณ์ไว้ อาจจําเป็ นต้ องทบทวนการบริหารความเสี6ยงใหม่ทงหมดหรื
ั]
อความ
เสี6ยงที6เกิดขึ ]นมีแนวโน้ มที6จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอย่างรุ่นแรงอาจต้ องทบทวนแผนธุรกิจใหม่ทั ]งหมด
พร้ อมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ ดังเช่นในปี ที6ผา่ นมามีหลายสาขาประสบปั ญหามีค่แู ข่งทางการค้ าเปิ ดเพิ6มมากขึ ]นทําให้ ลกู ค้ าเกิด
การเปรี ยบเทียบราคา และลูกค้ าที6ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบางพื ]นที6ประสบปั ญหาผลผลิตตกตํ6าทําให้ ความต้ องการที6จะซื ]อ
ของลูกค้ าลดลง จึงส่งผลต่อรายได้ และการจัดเก็บหนี ]ของบริ ษัท ซึง6 บริษัทได้ มกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและ
บุคลากรรวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื6อรองรับสภาวะวิกฤตที6มีแนวโน้ มที6จะเกิดขึ ]นในช่วงนัน]
ความเสีPยงของลูกหนีท[ Pมี ีปัญหา
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมียอดค้ างชําระของลูกหนีก] ารค้ าส่วนที6เกินกว่า 12 เดือน จํานวน 15.02 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจาก
ความสามารถในการชําระหนี ]ของลูกหนี ]ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 2.96 ของลูกหนี ]การค้ าทั ]งหมด ซึง6 บริ ษัทมีความเสี6ยงที6จะไม่ได้ รับชําระ
หนี ]ตามจํานวนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ มีการตังค่
] าเผื6อหนีส] งสัยจะสูญของลูกหนี ]ไว้ แล้ วจํานวน 15.02 ล้ านบาทหรือคิด
เป็ นร้ อยละ 100 และส่งให้ ฝ่ายเร่ งรัดติดตามหนี ]ที6เหลืออย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ]บริ ษัทยังมีมาตรการที6จะป้ องกันความเสี6ยงจาก
ปั ญหาลูกหนี ]ค้ างชําระเป็ นระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกค้ าที6รัดกุมมากขึ ]น รวมทั ]งมีการเก็บและติดตามหนี ]เร็ ว
ขึ ]น โดยจะส่งให้ ฝ่ายเร่งรัดหนี ]สินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี ]ของลูกหนี ]
ความเสีPยงจากการเกิดลูกหนีเ[ ช่ าซือ[ มีปัญหาในอนาคตเนืPองจากการขยายสินเชืPอเช่ าซือ[
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสาขาเปิ ดดําเนินงาน ทั6วประเทศรวม 80 สาขา ทั ]งนี ]การขายเช่าซื ]อแก่กลุ่มลูกค้ าใหม่ในพื ]นที6
การขายใหม่อาจก่อให้ เกิดลูกหนี ]เช่าซื ]อที6มีปัญหาภายหลังการผ่อนชําระไปแล้ วในระยะเวลาหนึ6งได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังในการขายเช่าซื ]อแก่ลกู ค้ ารายใหม่ โดยให้ ความสําคัญเรื6 องการพิจารณาคัดเลือกลูกค้ าเช่าซื ]อโดยระบบการพิจารณา
การขายเช่าซื ]อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกค้ าเช่าซื ]อและการติดตามหนี ] รวมทัง] บริ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบและฝ่ ายเร่ งรัดหนีส] ินที6
ดูแลเรื6 องการทุจริ ตภายในองค์ กรและการติดตามหนีโ] ดยเฉพาะ อีกทัง] มีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที6มี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี ]เช่าซื ]อได้ ทุกขณะซึง6 สามารถป้ องกันความเสี6ยงดังกล่าวได้ ในระดับหนึ6ง
ความเสีPยงจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนีข[ องลูกค้ าโดยไม่ มีเอกสารทางการเงิน
เนื6องจากลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริษัทไม่มีหลักฐานทางการเงินที6เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนัน] ในการพิจารณาการขายเช่าซื ]อนัน] บริ ษัท
จึงเน้ นการเข้ าถึงตัวตนและการสอบถามข้ อมูลโดยตรงจากลูกค้ า รวมถึงการเก็บข้ อมูลจากสถานที6จริ งและจากบุคคลอ้ างอิงเพื6อ
เป็ นการสอบทานข้ อมูลอีกชันหนึ
] 6ง เช่น ผู้คํา] ประกัน ญาติ เพื6อนบ้ าน ผู้นําในหมู่บ้าน หรื อ ลูกค้ าเก่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของบริ ษัทเพื6อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผ่อนชําระของลูกค้ า ฉะนั ]นหากลูกค้ าผู้ขอเช่าซื ]อร่ วมมือกับบุคคลอ้ างอิง
และ/หรื อผู้คํา] ประกันแจ้ งข้ อมูลเท็จอาจทําให้ เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาลูกค้ าได้ ซึ6งส่งผลให้ เกิดปั ญหาหนีส] ูญ การผ่อน
ชําระล่าช้ าหรื อการรับคืนสินค้ า อย่างไรก็ตามความเป็ นไปได้ ดังกล่าวค่อนข้างตํ6าเนื6องจากผู้ขอเช่าซื ]อต้ องเตรี ยมข้ อมูลล่วงหน้ าและ
ร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ ายที6เกี6ยวข้ อง อีกทังการแจ้
]
งข้ อมูลเท็จเป็ นผลประโยชน์ของผู้เช่าซื ]อฝ่ ายเดียว แต่เป็ นผลเสียกับผู้เกี6ยวข้อง ซึง6
โดยปกติจะเกรงการร่ วมรับผิดชอบภาระหนีใ] นฐานะผู้คํ ]าประกันและการถูกขึ ]นบัญ ชีดําทําให้ ไม่สามารถขอเช่าซื ]อกับบริ ษัทได้ อีก
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ดังนัน] การสอบทานข้ อมูลจากบุค คลหลายฝ่ ายดังกล่าวจึงเป็ นการลดความเสี6ย งได้ ในระดับหนึ6ง นอกจากนีบ] ริ ษัทขายเช่าซื ]อแก่
ลูกค้ ารายย่อยโดยมียอดเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้ าเฉลี6ย 13,000 บาทต่อราย ดังนันผลกระทบจากหนี
]
]เสียต่อรายลูกหนี ]จึงมีสดั ส่วนน้ อย
เมื6อเปรี ยบเทียบกับยอดลูกหนี ]เช่าซื ]อทัง] หมด
ความเสีPยงทีPเกิดจากการแข่ งขันในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ ดําเนินการลดความเสี6ยงด้ านนี ]ด้ วยการมุง่ เน้ นการรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ กล่าวคือ บริ ษัทได้ เข้ าแข่งขันและรักษาส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี ]ยให้ อยู่ในระดับหนึ6ง ไม่แข่งขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริ ษัทได้ เน้ นการให้ บริการเป็ นหลักและ
รักษาสัมพันธภาพที6ดีระหว่างบริษัทกับผู้จําหน่ายเครื6องใช้ ไฟฟ้าเป็ นหลัก ซึง6 สามารถลดความเสี6ยงจากภาวะแข่งขันดังกล่าวเป็ น
อย่างดี
ความเสีPยงเกีPยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื ]อสามารถขยายธุรกิจได้ ตามศักยภาพของบริ ษัทโดยไม่มีข้อจํากัด เนื6องจากเป็ นธุรกิจที6ไม่ได้ อยู่ภายใต้
ข้ อจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถให้ สินเชื6อโดยไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนัน] คุณภาพของ
ลูกหนีซ] ึ6งเป็ นปั จจัยหลัก ของธุรกิจประเภทนีย] ่อมได้ รับผลกระทบจากการทุจริ ต ประสิทธิ ภาพของการติดตามหนี ]หรื อจากสภาวะ
เศรษฐกิจ หากผู้ประกอบการขาดความระมัดระวังหรื อขาดระบบควบคุมภายในที6ดี ผู้ประกอบการอาจประสบปั ญหาในการเรี ยก
ชําระหนี ]ได้ ถ้ าหากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที6ตกตํ6า
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง โดยบริ ษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปล่อย
สินเชื6ออย่างใกล้ ชิด เพื6อให้ ทราบถึงสิน เชื6อที6ปล่อยออกไป บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสี6ยงจากตัวลูกหนีโ] ดยจัดให้ มีบคุ คลคํา]
ประกันและวางเงินดาวน์ ในปริ มาณมากสําหรั บลูกหนี ท] ี6มีลักษณะความเสี6ย งสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที6
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี ] เพื6อให้ ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี ]ในสถานะปั จจุบนั และสามารถติดตามลูกหนี ]ให้ จา่ ยชําระหนี ]
ได้ ไม่เกิดการติดค้ างเนิ6นนานจนเกิดภาวะหนี ]ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นจํานวนมาก นอกจากนีจ] ากผลของระบบควบคุมภายในที6มี
ประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นระบบการตรวจสอบภายในจากส่วนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทํางานทังการทํ
]
าตลาดและ
ติดตามหนี ] ทําให้ บริษัทสามารถลดความเสี6ยงจากการก่อทุจริ ตภายในบริษัท
ความเสีPยงในการจ่ ายค่ าคอมมิชชัPนการขายล่ วงหน้ า
บริ ษัทจ่ายค่าคอมมิชชัน6 การขายแก่พนักงานขายตามอัตราที6กําหนด โดยจ่ายให้ เมื6อพนักงานขายสามารถขายเช่าซื ]อสินค้ าพร้ อม
ปฏิบัติต ามเงื6อนไขการขายได้ ครบถ้ วนแล้ ว โดยบริ ษัท พิจารณาจ่ายค่าคอมมิ ชชั6นการขายแก่พนักงานขายตามยอดจ่ายจริ งที6
พนักงานได้ รับ (ไม่จ่ายเกินค่าคอมมิชชัน6 ที6ได้ รับ) สําหรับพนักงานที6มียอดเบิกล่วงหน้ าค้างอยู่กับบริษัท (พนักงานเก่า) บริ ษัทจะหัก
ค่าคอมมิชชัน6 ไว้ 5% ของยอดที6ได้ รับเพื6อเคลียร์ ยอดเบิกล่วงหน้ าที6ค้างไว้ สําหรับพนักงานใหม่ในระยะ 2 เดือนแรก ให้ เบิกล่วงหน้ า
ได้ วัน ละ 200 บาท โดยเมื6 อ มีย อดมิ ชชั6น ประจําสัป ดาห์ ให้ เ คลี ย ร์ คื น 20% ของยอดที6 ไ ด้ รั บ และ เมื6อ มี ย อดโบนัส การขาย
ประจําเดือน ให้ เคลียร์ คืน 50% ของยอดที6ได้ รับ (แต่ไม่เกินยอดเบิกล่วงหน้ า) เมื6อพ้ นระยะ 2 เดือนแรกใช้ เงื6อนไขเดียวกับพนักงาน
เก่า(ไม่ให้ เบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนันพ้
] นสภาพการเป็ นพนักงานและมีเจตนาหรื อไม่สามารถชําระคืนค่าคอมมิชนั6 ในส่วนที6
ได้ เบิกล่วงหน้ าไปแล้ ว อาจทําให้ บริ ษัท สูญเงิ น ค่ าคอมมิชชั6นการขายล่วงหน้ านี ] อย่ าไรก็ ต าม บริ ษัทได้ จํากัด ความเสี6 ยง โดย
พิจารณาการจ่ายค่าคอมมิชชัน6 การขายล่วงหน้ า เป็ นจํานวนสูงสุดเท่ากับค่าคอมมิชชัน6 การขายสินค้ าที6พนักงานขายมีสิทธิได้ รับแต่
ยังไม่สามารถเบิกรับได้ เนื6องจากยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามเงื6อนไขการขาย
ความเสีPยงจากการล้ าสมัยของสินค้ าคงคลัง
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสินค้ าคงคลังสุทธิจํานวน 46.47 ล้ านบาท ซึง6 ส่วนใหญ่เป็ เครื6 องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านประเภทภาพ
และเสียง เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต์ ซึง6 เป็ นสินค้ าที6มคี วามล้ าสมัยจากการเปลี6ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ ง่าย
และมีแนวโน้ มการลดลงของราคาสินค้ าที6รวดเร็ ว หากบริ ษัทมีสินค้ าคงคลังล้ าสมัยในปริ มาณมากอาจทําให้ รายได้ จากการขายเช่า
ซื ]อสินค้ าลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที6ผ่านมาบริ ษัทจะเก็บสินค้ าคงคลังในปริ มาณที6เพียงพอต่อการขายและมี
ปริ มาณหมุนเวียนอยูเ่ สมอ โดยปั จจุบนั บริหารสินค้ าคงคลังเฉลี6ยประมาณ 45 วัน และดําเนินนโยบายการบริหารสินค้ าคงคลังใน 2
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ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญ่ซงึ6 ดูแลเรื6 องประเภทสินค้ าที6สงั6 ซื ]อและนโยบายการขายเช่าซื ]อรวม และโดยสาขาซึง6 จะต้ องดูแลและ
รับผิดชอบสินค้ าที6ได้ สงั6 จากสํานักงานใหญ่เนื6องจากมีการบริ หารงานแบบ Profit Center ทําให้ บริ ษัทสามารถควบคุมสินค้ าคงคลัง
ทังประเภทและระดั
]
บสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสีPยงจากการยึดคืนสินค้ า
ปกติธรุ กิจเช่าซื ]อมีความเสี6ยงในด้ านการยึดสินค้ าคืนและถือเป็ นสิ6งที6หลีกเลี6ยงไม่ได้ ถึงแม้ การยึดสินค้ าคืนนันเป็
] นความเสี6ยงต่อการ
ลดลงของยอดขายและมีผลทําให้ สินค้ าคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกด้ านหนึ6งก็ถือเป็ นการชดเชยต่อความเสียหายที6อาจจะ
เกิดขึ ]นจากการหยุดชําระเงินของลูกค้ าได้ เพราะบริ ษัทยังสามารถนําสินค้ าเหล่านั ]นมาจําหน่ายในตลาดสินค้ ามือสองได้ อีกด้ วย อัน
ถือเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ6ง
2. ความเสีPยงทางการเงิน
ความเสีPยงจากอัตราดอกเบีย[
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสีย6 งจากอัตราดอกเบี ]ยที6สําคัญอันเกี6ยวเนื6องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี ]ตามสัญญาเช่าซื ]อเงิน
ให้ ก้ ยู ืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสันและเงิ
]
นกู้ยืมระยะยาวที6มดี อกเบี ]ย อย่างไรก็ตาม เนื6องจากสินทรัพย์และหนี ]สินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ]ยที6ปรับขึ ]นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี ]ยคงที6ซงึ6 ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี6ยง
จากอัตราดอกเบี ]ยของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํ6า
ความเสีPยงด้ านการให้ สินเชืPอ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสี6ยงด้ านการให้ สินเชื6อที6เกี6ยวเนื6องกับลูกหนี ]ตามสัญญาเช่าซื ]อ ลูกหนี ]การค้ า เงินให้ ก้ ยู ืมและลูกหนี ]
อื6น ฝ่ ายบริหารควบคุมความเสี6ยงนี ]โดยการกําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื6อที6เหมาะสม นอกจากนี ] การให้
สินเชื6อของบริษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื6องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีฐานของลูกค้ าที6หลากหลายและมีอยู่จํานวน
มากรายดังนันบริ
] ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที6เป็ นสาระสําคัญจากการให้ สินเชื6อนอกจากจํานวนค่าเผื6อ
หนี ]สงสัยจะสูญที6บนั ทึกไว้ แล้ วในบัญชี
ความเสีPยงจากอัตราแลกเปลีPยน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี6ยงจากอัตราแลกเปลี6ยน เนื6องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีธรุ กรรมที6เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศในจํานวนที6ไม่เป็ นสาระสําคัญ
ความเสีPยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ปั จจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ6 มฟื ]นตัวมากขึ ]นหลังจากได้ รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิ จชัน] นําของโลก อย่างไรก็ ดี
เศรษฐกิจไทยยังได้ รับผลกระทบจากปั จจัยลบในประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที6ยว ปั ญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึง6 ปั จจัยเหล่านี ]ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายได้ และ
กําลังซื ]อ พฤติกรรมการใช้ จ่าย และระดับความเชื6อมัน6 ของผู้บริ โภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขายเช่าซื ]อเครื6 องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านที6ลกู ค้ าใช้ บริ การที6ลดน้ อยลง
และผู้ประกอบการต้ อ งรั บ ความเสี6 ย งมากขึน] จากการเรี ย กเก็บค่างวดสิ น ค้ า อย่างไรก็ ตามเครื6 อ งใช้ ไ ฟฟ้าภายในบ้ าน ถือเป็ น
สิ6งจําเป็ นในชีวิตประจําวัน จึงอาจได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าเมื6อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื6น อีกทัง] บริ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบการ
ให้ บริการและปรับเปลี6ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื6อกระตุ้นการใช้ บริ การของลูกค้ าและลดความเสี6ยงจากการยกเลิกการขายสินค้ า
รวมทังจั
] ดทําและดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้ จา่ ย (Cost Efficiency Program) เพื6อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ดี บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ วา่ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท จะไม่ได้ รับผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไป
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3. ความเสีPยงอืPน ๆ
ความเสีPยงจากการขาดแคลนทรั พยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นปั จจัยที6สําคัญอีกอย่างหนึง6 ของความสําเร็จของบริ ษัท และเป็ นสิ6งที6ทําให้ เกิดความเสี6ยงต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษัทได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก เป็ นต้ น ที6อาจจะมีผลที6ทําให้ เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริษัท จึงได้ ให้
ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส่ ทุกข์ สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลให้ เหมาะสม
กับหน้ าที6และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื6องสมํ6าเสมอ
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การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี ] ยังมี
การจัดตังคณะกรรมการย่
]
อยอื6น ๆ ขึ ]นอีกหลายชุดเพื6อทําหน้ าที6ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื6อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
]
8 ท่าน ดังนี ]
รายชืPอกรรมการ
นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ5 ศักดิส5 ธุ าพร
นางสาวรุ่งระวี เอี6ยมพงษ์ ไพฑูรย์
นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ แก่ (1) นายวิสูตร เอี ]ยวศิวิกูล (2) นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกูล (3) นายสมศักดิ5 ศักดิส5 ุธาพร (4)
นายสรศักดิ5 เอีย] วศิวิกูลและ (5) นางสาวรุ่ งระวี เอี6ยมพงษ์ ไพฑูรย์ โดยกรรมการสองในห้ าท่านนี ]ลงลายมือชื6อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
อํานาจ หน้ าที6 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ โดยอ้ างอิงกับ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท
อํานาจ หน้ าที6 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทมีดงั นี ]
(1)

คณะกรรมการต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติของที6ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริ หารเงิน

(3)

จัดให้ มีระบบบริ หารความเสี6ยงที6เหมาะสม

(4)

ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที6มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
เป็ นสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที6กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้ อมทัง]
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท

นอกจากนี ] คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตังกรรมการจํ
]
านวนหนึง6 ให้ เป็ นกรรมการบริ หารเพื6อดําเนินการอย่างหนึ6งอย่างใด
หรื อหลายอย่าง ทังนี
] ]คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื6อผูกพันบริ ษัทมีอํานาจดําเนินการเรื6 องต่างๆ ของ
กิจการได้ เอง เว้ นแต่อํานาจในการดําเนินงานดังต่อไปนี ]จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื6อได้ รับอนุมตั จิ ากที6ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
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(1)

เรื6 องที6กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที6ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

การทํารายงานที6กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที6กฎหมายหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากที6ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีดงั ต่อไปนี ]จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที6ประชุมคณะกรรมการและที6ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
]
้ ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
]
อบางส่วนที6สําคัญให้ แก่บคุ คลอื6น

(4)

การซื ]อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื6นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(5)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี6ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
]
อบางส่วนที6สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื6นเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื6น

(6)

การแก้ ไขเพิ6มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(7)

การเพิ6มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท

(8)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

(9)

เรื6 องอื6นใดตามกฎหมายกําหนด

ทังนี
] ]กําหนดให้ รายการที6กรรมการหรื อบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื6นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยให้ กรรมการซึง6 มีส่วนได้ เสียในเรื6 องใดไม่มีสิทธิอนุมตั ิ
กรรมการอิสระ
บริ ษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายมงคล สัณฐิตวิ ฑิ รู (2) นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ และ (3) นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้ าที6ที6ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที6สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที6มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
]
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที6อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
] ] ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที6เกี6ยวข้ องของกรรมการอิสระด้ วย

(2)

ไม่เคยเป็ นกรรมการที6มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที6ปรึ กษาที6ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที6อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง]

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที6มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที6เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี6น้อง
และบุตร (รวมทัง] คู่สมรสของบุตร) ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที6จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

(4)

ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในลักษณะที6อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
] เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง6
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที6มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที6
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง]

(5)

ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที6อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่
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เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง6 ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ6งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สงั กัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง]
(6)

ไม่เป็ นกรรมการที6ได้ รับการแต่งตังขึ
] ]นเพื6อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง6 เป็ นผู้ที6เกี6ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

(7)

ไม่มีลกั ษณะอื6นใดที6ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี6ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี ]
รายชืPอกรรมการ
นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เ ป็ นกรรมการที6ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่เป็ น
กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนซึง6 เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท ทังนี
] ] นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู เป็ นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที6จะทําหน้ าที6ในการสอบทานความน่าเชื6อถือของงบการเงิน
หน้ าที6และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ]
(1)

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษัทเพื6อให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ

(2)

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที6เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง6 ครอบคลุมถึงการ
ควบคุมภายในทางด้ านการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริ หาร
ความเสี6ยงและระบบการควบคุมต่าง ๆ ที6กําหนดขึ ]นโดยผู้บริ หารของบริ ษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง] โดยผู้
ตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้สอบบัญชีอิสระ

(3)

สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง] โดยให้ มีทรัพยากรด้ านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งที6เหมาะสมในองค์กร

(4)

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง] โยกย้ าย และเลิก
จ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื6นใดที6รับผิดชอบเกี6ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที6เกี6ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
] คคลซึง6 มีความเป็ นอิสระเพื6อทําหน้ าที6เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนและ
เงื6อนไขการทํางานของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
] าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง]

(7)

สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นรายปี
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(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็ นอิสระและความเที6ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท

(9)

สอบทานการจัดการให้ มีช่องทางสําหรับพนักงานที6สามารถแจ้ งเบาะแสเกี6ยวกับความผิดปรกติในเรื6 องรายงานทางการเงินหรื อ
เรื6 องอื6น ๆ โดยการแจ้ งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็ นความลับ รวมถึงการจัดให้ มีการสื บสวนและติดตามผลในเรื6 องที6รับแจ้ งอย่าง
เหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที6เกี6ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อรายการที6อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ทังนี
] ] เพื6อให้ มั6นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ6งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ]

(12)

–

ความเห็นเกี6ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที6เชื6อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี6ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี6ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที6เกี6ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี6ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

–

ความเห็นเกี6ยวกับรายการที6อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

–

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที6คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที6ตามกฎบัตร

–

รายการอื6นที6เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว6 ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที6และความรับผิดชอบที6ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท

ปฏิบตั กิ ารอื6นใดตามที6คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี ]
รายชืPอกรรมการ
นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู

หน้ าที6และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(1)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

มี อํ า นาจในการจัด การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบัง คับ มติที6 ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น และมติที6 ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททุกประการ
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(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานเพื6อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การจัดซื ]อสินค้ า หรื อ ยานพาหนะ และการ
อนุมตั กิ ารขายเช่าซื ]อ เป็ นต้ น ทังนี
] ]วงเงินสําหรับแต่ละรายการต้ องไม่เกินกว่า 300 ล้ านบาท

(3)

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยืมหรื อการขอสินเชื6อใดๆ ของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินเพื6อการลงทุน เช่น การซื ]อขายเงินลงทุน 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] ถอดถอนพนักงานของบริ ษัทในตําแหน่งที6ไม่สงู กว่ากรรมการผู้จดั การ

(6)

มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกํ าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื6 อ
พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบ

(7)

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

(8)

ปฏิบตั หิ น้ าที6อื6นๆตามที6ได้ รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษัท

ทังนี
] ]การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่คณะกรรมการบริ หารนัน] ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของ
บริ ษัทและกําหนดให้ รายการที6กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื6น
ใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการบริ หารซึง6 มีส่วนได้ เสียในเรื6 องใดไม่สิทธิอนุมตั กิ ารทํารายการนัน]
เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ แต่งตัง] นางสาวรุ่ งระวี เอี6ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
บริ ษัท
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
]
5 ท่าน(1) ดังนี ]
ชืPอ-นามสกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ5 ศักดิส5 ธุ าพร
นางสาวรุ่งระวี เอี6ยมพงษ์ ไพฑูรย์
หมายเหตุ
(1) ผู้บริหารข้ างต้ นเป็ นผู้บริ หารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ6งหมายถึงกรรมการผู้จดั การ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี6รายแรกนับ
ต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซงึ6 ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที6สี6ทกุ ราย และหมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดั บ
บริหารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที6เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ]นไปหรื อเทียบเท่า
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง6 มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง6 หุ้นต่อหนึง6 เสียง

(2)

ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
]
นรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึง6 ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
] นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที6จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
]
ง] นัน] ในกรณี ที6บุคคลซี6งได้ รับการเลือกตังในลํ
] าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที6จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
]
ง] นันให้
] ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ]ขาด

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนที6เป็ นตัวเงินสําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที6ไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 8 ราย ในปี 2557 ค่าตอบแทน
รวมของกรรมการบริ ษัทมีจํานวนทังสิ
] ]น 1,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ]
(หน่วย : บาท)
รายชืPอ
นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ5 ศักดิส5 ธุ าพร
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู
นายมงคล สัณฐิ ติวิทรู (1)
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
นางสาวรุ่งระวี เอี6ยมพงษ์ ไพฑูรย์

เบีย[ ประชุม
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 และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ]ยงชีพ ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวนทังสิ
] ]น 11,715,741 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ]
ค่ าตอบแทน (บาท)
จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ]ยงชีพ

ณ 31 ธันวาคม 2557
5
10,252,920
1,260,990
201,831

การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบตั ิสําหรับการดําเนินการเกี6ยวกับข้ อมูล เพื6อป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื6อประโยชน์ส่วน
ตนหรื อผู้อื6นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีหน้ าที6รับผิดชอบในการป้องกันมิให้ บุคคลที6ไม่ได้ รับ
อนุญาตได้ รับข้ อมูลที6มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และ/หรื อป้องกันมิให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที6มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ6งอาจส่งผล
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กระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื6น ๆ ของบริ ษัทก่อนที6ตลาดหลักทรั พย์จะได้ รับข้ อมูลนัน] และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรื อในขณะที6ข้อมูลดังกล่าวยังมี ผลกระทบต่อราคา และห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษัทซื ]อขายหุ้นหรื อตราสารทางการเงินก่อนที6ข้อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อในขณะที6ข้อมูลดังกล่าวยังมี ผลกระทบต่อ
ราคา
นอกจากนี ] บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี6 ยวกับการซือ] ขายหลักทรั พย์ สําหรั บกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท โดยกํ าหนดห้ ามมิใ ห้
กรรมการและผู้บริ หารซื ]อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาส
จนถึงวันถัดจากวัน ประกาศผลการดํ าเนิน งานของบริ ษัทต่อ สาธารณชน หรื อ ซือ] ขายหลัก ทรั พย์ เพื6 อการเก็ งกํ าไรในระยะสัน] ทัง] นี ]
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการได้ มาหรื อการเปลี6ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท (รวมถึง
การถือครองหลักทรั พย์ของคู่สมรสและบุตรที6ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั6วโมงนับจากวันที6มีการได้ มาหรื อมีการเปลี6ยนแปลง
ดังกล่าว
การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน รวมทังมี
] การแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
]
เพื6อแสดงความเห็นเกี6ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทครอบคลุมเรื6 องเกี6ยวกับ
การควบคุมภายในตังแต่
] ระดับปฏิบตั ิการถึงระดับผู้บริ หาร ทังนี
] ] เพื6อให้ มั6นใจได้ ว่าบริ ษัทมีการบริ หารจัดการที6เหมาะสม เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที6ดี และเพื6อป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที6และความรับผิดชอบของผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี6ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้ วยกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และสามารถป้องกันทรั พย์สินของบริ ษัทจากการที6ผ้ ูบริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มี
อํานาจ และผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อบกพร่ องที6สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
]
าที6มิชอบที6อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริ ษัทและและบริ ษัทย่อย
รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี [
(1)

องค์กรและสภาพแวดล้ อม (Organisational Control and Environmental Measure)

บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างองค์กรที6เอื ]ออํานวยต่อการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารและการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที6ชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที6กําหนด และจัดให้ มีการ
สื6อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้ อยปี ละครัง] เพื6อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
] วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื6อกํากับดูแลและส่งเสริ มกิจกรรมการควบคุมภายใน ซึง6 ส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้ องและน่าเชื6อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในมีหน้ าที6ในการวางแผน ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการควบคุมภายใน จัดให้ มีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ติดตามผล และ
รายงานสถานะของการควบคุมภายในต่อฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ6าเสมอ ทังนี
] ] เพื6อ
ป้องกันและลดข้ อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสร้ างความเชื6อมัน6 ให้ กบั ผู้ลงทุนว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ อง
และน่าเชื6อถือ
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(2)

การบริ หารความเสี6ยง (Risk Management Measurement)

บริ ษัทมี การประเมินปั จจัยความเสี6ยงทังภายในและภายนอกที
]
6อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมี การวิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบที6อาจเกิดขึ ]น และมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื6องและสมํ6าเสมอ เพื6อกําหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื6อ
ป้องกันความเสี6ยง โดยบริ ษัทได้ จัดตังคณะกรรมการบริ
]
หารความเสี6ยงเพื6อพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเสี6ยงของ
บริ ษัท และกําหนดระดับความเสี6ยงที6บริ ษัทยอมรับได้ รวมถึงติดตามขันตอนการดํ
]
าเนินการบริ หารความเสี6ยง นอกจากนี ] คณะกรรมการ
บริ หารความเสี6 ยงยังมีหน้ าที6พิจารณาความเสี6ยงและประเมินผลกระทบของความเสี6ยงต่อบริ ษัท จัดทําแผนรองรั บความเสี6ยง และ
ติดตามผลอย่างใกล้ ชิด เพื6อให้ มนั6 ใจได้ วา่ ความเสี6ยงอยู่ในระดับที6เหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร (Management Control Activities)

บริ ษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานสําหรับการบริ หารจัดการในด้ านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้ านการเงินการ
จัดซือ] และการบริ หารทั6วไป โดยบริ ษัทมี การกํ าหนดอํ านาจหน้ าที6และวงเงินอนุมัติของฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้ าที6ในการอนุมตั ิออกจากหน้ าที6ในการบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูล และหน้ าที6ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกันเพื6อเป็ นการตรวจสอบซึง6 กันและกัน ทังนี
] ] ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที6เกี6ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว บริ ษัทมี มาตรการที6รัดกุมในการติดตามดูแลเพื6 อให้ มั6นใจว่าการทําธุรกรรมนัน] ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงานและผ่านขันตอนการอนุ
]
มตั ิที6กําหนด เพื6อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษัทเป็ นสําคัญ นอกจากนี ] บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างสมํ6าเสมอ โดยมีการกําหนด
นโยบายและทิศทางให้ บคุ คลที6บริ ษัทแต่งตังให้
] เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื6อสารข้ อมูล (Information and Communication Measurement)

บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื6อสารข้ อมูล เพื6อให้ การสื6อสารข้ อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้ องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที6เกี6ยวข้ อง โดยบริ ษัทได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที6รับรองทัว6 ไปและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการ
จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทังรายงานการประชุ
]
มคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื6อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื6อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที6เหมาะสมและตามที6
กฎหมายกําหนด
นอกจากนี ] บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงานในแต่ละระดับและ
หน่วยงานในองค์กรที6เกี6ยวข้ อง ซึง6 มีการบังคับใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่ งครัด และบริ ษัทได้ จดั ทําแผนสํารองฉุกเฉินในกรณีที6เกิดความ
เสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์ที6ไม่สามารถคาดเดาได้
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริ ษัทมีการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที6กําหนดไว้ และมีการ
ปรับปรุ งแก้ ไขหากผลการดําเนินงานที6เกิดขึ ]นแตกต่างจากเป้าหมายดังกล่าว
อนึ6ง นอกจากหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที6กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
] วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit) เพื6อทําหน้ าที6ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในที6วางไว้ อย่างสมํ6าเสมอ โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้ าที6รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้ าในการแก้ ไขข้ อบกพร่ องกับฝ่ าย
บริ หาร และสรุ ปผลการติดตามการแก้ ไขข้ อ บกพร่ องและรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายปี นอกจากนี ] ฝ่ ายบริ หาร
จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยทันที ในกรณีที6เกิดหรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ิที6ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการ
กระทําผิดปกติอื6นซึง6 อาจกระทบต่อชื6อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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ในรอบปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ทําการตรวจสอบตามแผนงานที6ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
และจากผลการตรวจสอบไม่พบข้ อบกพร่ องที6เป็ นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที6จะเพิ6มความเสี6ยงในการดําเนินงานของ
บริ ษัท แม้ ว่าจะมี ข้อสังเกตเกี6ยวกับการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในไม่ครบถ้ วนในบางหน่วยงาน แต่ผ้ ูบริ หารซึ6งรั บผิดชอบ
หน่วยงานนัน] ๆ ได้ ดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องดังกล่าวโดยไม่ชักช้ า ซึ6งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อบกพร่ อง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ในส่วนของการควบคุมภายในด้ านบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยนัน] ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ศกึ ษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแล้ ว ไม่พบข้ อบกพร่ องที6เป็ นสาระสําคัญที6จะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี สิ ]นสุดวันที6 31 ธันวาคม 2557

29 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ
รายละเอียดของการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที6ดีของบริ ษัทมีดงั นี ] โดยอ้ างอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที6ดีสําหรับบริ ษัท
จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง6 แบ่งออกเป็ น 15 ข้ อ คือ
(1)

นโยบายด้ านธรรมาภิบาล

บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อธรรมาภิบาลที6ดีเพื6อสร้ างความเชื6อมัน6 แก่ผ้ ถู ือหุ้น พนักงานและลูกค้ า รวมทังความเป็
]
นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่อบริ ษัทในระยะยาว โดยเน้ นถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี6ยง และการกํ ากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้
ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
(2)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯทุกคนมีสิทธิ5เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และออกเสียงตามสิทธิ5เท่ากับจํานวนหุ้นที6ถือในที6ประชุมผู้
ถือหุ้น และบริ ษัทฯได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันพร้ อมทังหนั
] งสือมอบอํานาจเพื6อให้ ผ้ ูถือหุ้นที6ไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ ตวั แทนหรื อกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ5ออกเสียงแทนนอกจากนี ]บริ ษัทฯยังได้ ให้
ความสําคัญต่อการให้ ข้อมูลที6สําคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างสมํ6าเสมอและทัว6 ถึง
(3)

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัทฯมีนโยบายที6จะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที6กฎหมายกําหนด โดยจะจัดให้ มีการประชุมสามัญ ประจําปี
ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ ]นสุดรอบปี ของบริ ษัทฯ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นใดๆต่อที6ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทังมี
] การบันทึกรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกครัง]
(4)

สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มประกอบด้ วย พนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า เจ้ าหนี ] คู่แข่ง รวมถึงสังคมเนื6องจากบริ ษัทฯ
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวโดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที6เกี6ยวข้ องเพื6อให้ สิทธิของผู้
มีส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลอย่างดี ตัวอย่างของโครงการเพื6อสังคมของบริ ษัทฯ ได้ แก่โครงการมอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยนต่างจังหวัด
(5)

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมี ความตัง] ใจที6จะทําให้ บริ ษัทฯเติบโตอย่างยั6งยื นและสามารถเพิ6มมูลค่าให้ กับผู้ถือหุ้น โดยมี ส่วนร่ วมในการกํ าหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที6กําหนดไว้ รวมทังจั
] ดให้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริ หารความเสี6ยง ที6มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษัทฯมีความพยายามที6จะหลีกเลี6ยงการดําเนินรายการที6เกี6ยวข้ องกัน หรื อรายการใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อกรณีที6มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ]น บริ ษัทฯจะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี ]ในกรณีที6กรรมการท่านใดมีส่วนได้ เสียในเรื6 องใดๆจะไม่มีสิทธิ5ออกเสียงลงคะแนนในเรื6 องดังกล่าว รายละเอียดเพิ6มเติมมี
ในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
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(7)

จริยธรรมธุรกิจ

บริ ษัท ฯได้ จัด ทํา จรรยาบรรณและข้ อพึง ปฏิ บัติที6 เป็ นลายลักษณ์ อัก ษรแก่ก รรมการ และ พนักงาน เพื6 อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัติ ซึ6ง
ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ที6สําคัญ เช่น ความซื6อสัตย์ คุณธรรม ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายต่างๆ รวมทัง]
ยังได้ มีบทกําหนดโทษทางวินยั อีกด้ วย
(8)

การถ่ วงดุลของกรรมการทีPไม่ เป็ นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษัทฯมีจํานวนทังหมด
]
8 ท่าน แบ่งเป็ น

(9)

•

กรรมการที6เป็ นผู้บริ หารจํานวน 5 ท่าน

•

กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 38 ของจํานวนกรรมการทังหมด
]

การรวมหรือการแยกตําแหน่ ง

ประธานกรรมการกับกรรมการผู้จดั การเป็ นบุคคลเดียวกันและเป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ6 ถือหุ้นประมาณร้ อยละ 25 แต่
อย่างไรก็ตามโครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการที6เป็ นอิสระในสัดส่วนร้ อยละ 50 ซึง6 จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบริ หารงาน
(10)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทฯได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้ รับการอนุมตั ิจากที6ประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนรวมไม่
เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี และค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หารตามรายละเอียดเพิ6มเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ ซึ6งเป็ นระดับที6เหมาะสมและ
เพียงพอที6จะชักนําและรักษาผู้ที6มีคณ
ุ สมบัตทิ ี6เหมาะสมในการเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯได้
(11)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจัดขึ ]นอย่างน้ อยทุกไตรมาส โดยบริ ษัทจะแจ้ งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ กรรมการทราบ
ล่วงหน้ า เพื6อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้ อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการกําหนด
วาระการประชุมที6ชดั เจน โดยบริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื6อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมการประชุม การประชุมแต่ละครั ง] ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั6วโมง โดยมี
ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมการประชุมเพื6อชีแ] จงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
] ] ประธานกรรมการเปิ ด
โอกาสให้ กรรมการทุกท่านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุ ปมติของที6ประชุมในแต่ละวาระการประชุม
กรรมการที6มีส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้ องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณา
วาระนัน] ๆ
บริ ษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยจัดเก็บต้ นฉบับร่ วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม
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ในปี 2557 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวม 19 ครัง] โดยมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมดังนี ]
ชืPอ-นามสกุล
นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ5 ศักดิส5 ธุ าพร
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู
นางสาวรุ่งระวี เอี6ยมพงษ์ ไพฑูรย์
นายมงคล สัณฐิ ติวิทรู
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์

(12)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม
19
19
19
19
18
5
11
16

คณะอนุกรรมการ

บริ ษัทฯมีการแต่งตังคณะอนุ
]
กรรมการชุดต่างๆเพื6อช่วยในการกํากับดูแลกิจการประกอบด้ วยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังนี ]
• คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่ง ตัง] เมื6 อ วัน ที6 2 พฤษภาคม 2546 มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง คราวละ 2 ปี
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน มีรายละเอียดของอํานาจหน้ าที6เพิ6มเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
•

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ การแต่งตัง] เมื6 อวัน ที6 30 เมษายน 2546 มี วาระการดํารงตํา แหน่ งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน มีรายละเอียดของอํานาจหน้ าที6เพิ6มเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ

•

คณะกรรมการจัดสรร

อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯยังไม่มีกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แต่มีการพิจารณาเบื ]องต้ นที6เหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที6อยู่ในอุตสา
กรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลประกอบการของบริ
]
ษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด
(13)

ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทังในระดั
]
บบริ หารและระดับปฏิบตั งิ าน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึง6 รายงานตรงต่อ
กรรมการผู้จดั การและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสร้ างเสริ มระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทัง]
ติดตามให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องที6พบจากการตรวจสอบ เพื6อลดความเสี6ยงในการดําเนินธุรกิจ และกลไกหลักที6สําคัญอี ก
ประการหนึ6งคือบริ ษัทได้ จัดให้ มีการกําหนดภาระหน้ าที6ของฝ่ ายปฏิบตั ิการและของผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้ าที6ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้ติดตามประเมินผลออกจากกันเพื6อให้ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนีบ] ริ ษัทฯได้ ให้
ความสําคัญต่อข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพื6อให้ มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ6งขึ ]น
(14)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯและข้ อมูลทางการเงินที6ปรากฏรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน]
ตามมาตรฐานการบัญชีที6รับรองทัว6 ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที6เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ6าเสมอและใช้ ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที6ดีที6สุดในการจัดทํารวมทังมี
] การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ทังนี
] ] ที6ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง] ที6 1/2546 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
]
ซึง6 ประกอบด้ วยกรรมการที6ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดแู ล
รับผิดชอบเกี6ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
(15)

ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน

บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที6มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันกาล ให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้ที6เกี6ยวข้ องได้ รับทราบอย่างทัว6 ถึง
โดยมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ดแู ลรับผิดชอบการตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นและจัดเตรี ยมข้ อมูลเผยแพร่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ให้ เติบโตบนพื ]นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ6งแวดล้ อมอย่างยั6งยื น โดยอาศัยทังวิ
] สัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและ จริ ยธรรมในการดําเนินงาน
ด้ วยหลักการกํากับดูแลกิจการที6ดี ซึง6 รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม พร้ อมทังคํ
] านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุ่มเป็ นสําคัญ โดยมุ่งหวังให้ ภาคธุรกิจอยู่สามารถร่ วมกับชุมชนและสังคมได้ อย่างเป็ นสุข และพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
ชุมชนไปพร้ อม ๆ กัน
จากหลักการข้ างต้ น บริ ษัทได้ คํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที6จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึง6 ปั จจุบนั กําหนดหลักการไว้ 8 ข้ อ ดังนี ]
1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทประกอบกิจการด้ วยความสามารถทางธุรกิจ ปฏิบตั อิ ย่างมีจริ ยธรรม บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความรอบคอบ ซื6อสัตย์
สุจริ ต สร้ างธุรกิจให้ เติบโตมัน6 คง สร้ างมูลค่าเพิ6มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดูแล รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และแบ่งผลประโยชน์ให้ อย่างเป็ นธรรมและ
บริ ษัทปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที6ดี ไม่มีพฤติกรรมที6ขดั ขวางการแข่งขันที6เป็ นธรรม ไม่
แข่งขันโดยทุม่ ตลาด ลดอัตราดอกเบี ]ยและบริ การเกินควร ไม่ทําลายชื6อเสียงของคูแ่ ข่ง
2 การต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน6
บริ ษัทมีนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั6น โดยมีการกําหนดนโยบายให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน6 อย่างเคร่ งครัด โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี6ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน6 ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยสรุ ปเป็ นแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ]
2.1 ไม่มีพ ฤติกรรมการใด ที6แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการรับสินบน หรื อติดสินบน แก่ผ้ สู ่วนได้ เสียในเรื6 องที6ตนทําหน้ าที6รับ
ผิดขอบ เพื6อให้ ได้ มาซึง6 ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทังนี
] ]การให้ สิ6งของตามโอกาสหรื อวาระต่าง ๆ ต้ องมีมลู ค่าไม่มากจนเกินปกติวสิ ยั
2.2 การใช้ จ่ายสําหรับการเลี ]ยงรับรองทางธุรกิจ ต้ องใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
2.3 ในการจัดซื ]อ จัดจ้ าง ต้ องดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
]
ยบของบริ ษัท ฯ เพื6อความโปร่ งใส
2.4 การบริ จาคเพื6อการกุศล หรื อให้ เงินสนับสนุน หรื อทรัพย์สินของบริ ษัท ฯ เพื6อสนับสนุนโครงการ มูลนิธิ องค์กร
สาธารณะกุศล วัด โรงพยาบล สถานพยาบาล หรื อองค์กรเพื6อประโยชน์ต่อสังคม ที6มีใบรับรอง หรื อเชื6อถือได้ ต้ องกระทําในนามบริ ษัทฯ
เท่านัน] โดยการบริ จาคเพื6อการกุศล หรื อให้ เงินสนับสนุน หรื อทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ดังกล่าว ต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื6อเป็ นการสร้ างชื6อเสียง
และภาพลักษณ์ ที6ดีให้ กับบริ ษัท การเบิกจ่ายต้ องระบุวัตถุประสงค์ที6ชัดเจน ดําเนินการผ่านขัน] ตอนตามระเบียบของบริ ษัท และมี
หลักฐานที6ตรวจสอบได้
2.5 ไม่กระทําการอันใดที6เกี6ยวข้ องกับการเมืองภายในบริ ษัท ฯ และไม่ใช้ ทรัพยากรใดของบริ ษัท ฯ เพื6อดําเนินการ
ดังกล่าว บริ ษัทฯ ยึดมั6นในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึงไม่มีแนวทางในการช่วยเหลือทาง
การเมืองไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2.6 พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําหรื อพฤติกรรมการเข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน6 การ
กระทําผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที6เกี6ยวข้ องกับบริ ษัทฯ พนักงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที6รับผิดชอบ
ทราบ และให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลมี
หน้ าที6รับผิดชอบเกี6ยวกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ]
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2.7 บริ ษัท ฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที6ปฏิเสธหรื อพนักงานที6แจ้ งเรื6 องทุจริ ตและคอร์ รัปชั6นที6
เกี6ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัท ฯ จะปกปิ ดขื6อ ที6อยู่ หรื อข้ อมูลใด ๆ ที6สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลเป็ นความลับ โดยจํากัด
เฉพาะผู้ที6มีหน้ าที6รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื6 องเรี ยนเท่านันที
] 6สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
2.8 ผู้ที6กระทําทุจริ ตและคอร์ รัปชัน6 ถือเป็ นการกระทําผิดนโยบายของบริ ษัทฯ ซึง6 จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบที6บริ ษัท ฯ กําหนดไว้ นอกจากนี ]อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากกระทําผิดกฎหมาย
2.9 บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสํ าคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ให้ คําปรึ กษาและทําความเข้ าใจกับพนักงานใน
องค์กร และผู้ที6เกี6ยวข้ องเกี6ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน6
2.10 นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน6 ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
] การสรรหา
การเลื6อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญขาทุก
ระดับสื6อสารและทําความเข้ าใจกับพนักงาน
3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิต่อพนักงานผู้มีส่วนเกี6ยวข้ อง ชุมชน และสังคมรอบข้ าง ด้ วยความเคารพใน
คุณค่าของมนุษย์ คํานึงถึงชีวิตของกันและกัน เอาใจใส่ดแู ลความทุกข์สุข ช่วยเหลือซึง6 กันและกันเมื6อมีเหตุทกุ ข์ภยั อันเป็ นพื ]นฐานของ
การดํารงชีวิต บริ ษัทรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน สนับสนุนให้ พนักงานใช้ สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดี ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย
4 การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทดําเนินงานโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน โดยตระหนักถึงสิทธิ ขนั ] พืน] ฐานของแรงงาน ที6จะเลื อกงานตามความ
ต้ องการของตน และอยู่ในสภาพการทํางานที6ดี มีความยุติธรรม พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที6เหมาะสมตามศักยภาพ การจ่ายค่าจ้ าง
การทํางานค่าล่วงเวลา สมเหตุสมผล มีวนั พักผ่อนประจําสัปดาห์ และวันลาพักผ่อนประจําปี ตลอดจนการลาคลอด เพื6อให้ พนักงาน
สามารถทํางานได้ เต็มศักยภาพ และแบ่งเวลาให้ แก่ครอบครัวได้ ด้วย บริ ษัทให้ ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น จัดให้ มีช่องทางการ
สื6อสาร เพื6อรับความคิดเห็น หรื อข้ อร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์ ของพนักงาน ให้ ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน บริ ษัท
จัดสถานที6ทํางานให้ มีบรรยากาศ และสิ6งแวดล้ อมที6เหมาะสม เอื ]ออํานวยต่อการทํางาน
5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า ได้ แก่ ในการให้ สินเชื6อและบริ การหลังการขาย บริ ษัทเอาใจใส่ให้ บริ การที6ดี มุ่งให้ ลูกค้ า
ได้ รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด บริ การลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ รักษาความลับของลูกค้ า ไม่นําข้ อมูลของ
ลูกค้ าไปใช้ เพื6อประโยชน์ตนเอง หรื อ ผู้ที6เกี6ยวข้ องโดยมิชอบ โดยมีการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างสมเหตุสมผล ให้ ข้อมูล
เกี6ยวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์และบริ การที6เป็ นจริ ง และครบถ้ วนแก่ผ้ ซู ื ]ออย่างเพียงพอเพื6อประกอบกิจการตัดสินใจของ
ผู้ซื ]อ
6 การดูแลรักษาสิ6งแวดล้ อม
บริ ษัทปลูกฝั งให้ พนักงานคํานึงถึงการใช้ อุปกรณ์สํานักงาน ทรัพยากรนํ ]าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื6 องปรับอากาศ กระดาษ
เอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า ปรับปรุ งการแต่งกาย หรื อเครื6 องแบบพนักงาน ให้ เหมาะสมกับภาวะโลกร้ อน ใช้
ผลิตภัณฑ์ที6เป็ นมิตรต่อสิ6งแวดล้ อม ให้ ความสําคัญต่อกิจกรรมด้ านสิ6งแวดล้ อม ซึง6 พนักงานของบริ ษัทได้ มีส่วนร่ วมรณรงค์ในการอนุรักษ์
สิ6งแวดล้ อมทางธรรมชาติ โดยในปี 2557 ทางบริ ษัทได้ จดั ทํากิจกรรมปลูกป่ าชายเลนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรั กษ์ คลองโคน”
เป็ นต้ น
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7 การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม บริ ษัทร่ วมดําเนินกิจกรรมเพื6อสร้ างสรรค์ชุมชนอย่างสมํ6าเสมอ เพื6อให้
ชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที6ดีขึ ]น ทังที
] 6บริ ษัทดําเนินการเอง และร่ วมมือกับรัฐและชุมชน ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และอย่างมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ที6มีผลกระทบต่อสิ6งแวดล้ อมและชุมชน โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที6กบั เจ้ าหน้ าที6ภาครัฐ และหน่วยงานที6เกี6ยวข้ อง
บริ ษัทให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที6ร่วมสร้ างสรรค์สงั คมอยู่เสมอ ให้ พนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม
ส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริ ยธรรม และการมีสุขภาพที6ดี ทังนี
] ]บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพของเด็กและเยาวชน
ของประเทศ จึงได้ จดั กิจกรรม กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ แก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนบ้ านห้ วยกรด อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม เพื6อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เยาวชนมีคณ
ุ ภาพการศึกษาที6ดีขึ ]น ซึง6 บริ ษัทฯได้ เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีนโยบาย
จะสนับสนุนการศึกษาให้ แก่เยาวชนต่อไปในอนาคต เพราะการที6เยาวชนเติบโตเป็ นประชากรที6มีคณ
ุ ภาพนัน] จะส่งผลให้ ประเทศไทยจะ
สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างมัน6 คงด้ วย
เสีย

8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม ซึง6 ได้ จากการดําเนินงานที6มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ6งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้

การประกอบธุรกิจให้ เช่าซื ]อรถยนต์ของบริ ษัท มีความเกี6ยวข้ องกับการพัฒนาสังคม โดยมีส่วนส่งเสริ มในการยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชากรในสังคมโดยการสนับสนุนการเงินให้ ประชากรมีโอกาสได้ ซื ]อรถ ด้ วยความสามารถในการผ่อนชําระของตน เพื6อความ
สะดวกสบาย เพื6อการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต บริ ษัทได้ ทบทวนกระบวนการทํางาน และการบริ การที6มีประสิทธิภาพ
เพิ6มขึน] บริ ษัทร่ วมทํางานกับบริ ษัทประกันภัยรถยนต์ซงึ6 เป็ นคู่ค้า สนับสนุนให้ ลูกค้ า ที6เช่าซื ]อรถยนต์ทุกคันทําประกันภัยรถ เพื6อ
คุ้มครองรถ ซึง6 จะได้ รับการซ่อมแซมหรื อเงินทดแทนเมื6อรถเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษัทร่ วมทํางานกับบริ ษัทประกันชีวิตซึง6 เป็ นคู่ค้า สนับสนุนให้
ลูกค้ าที6เช่าซื ]อรถทุกราย ทําประกันชีวติ เพื6อเป็ นการคุ้มครองสินเชื6อรถยนต์ โดยบริ ษัทประกันชีวติ จะเป็ นผู้รับภาระชําระหนี ]เช่าซื ]อที6เหลือ
ทังหมดแทนลู
]
กค้ า เมื6อลูกค้ าเกิดทุพพลภาพหรื อเสียชีวติ บริ ษัทร่ วมทํางานกับธนาคาร ลดการใช้ เช็คโดยใช้ วิธีโอนเงินทางอีเล็กทรอนิกส์
ซึง6 กระบวนการทํางานเหล่านี ] ได้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื6องจนกลายเป็ นมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเป็ นนวัตกรรมที6เพิ6ม
ประสิทธิภาพการบริ การที6มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม และเพิ6มมูลค่าให้ กบั บริ ษัท
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่ างกัน
1.

รายการระหว่ างกันของบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีPเกีPยวข้ องกันในรอบปี บัญชีสนิ [ สุด ณ 31 ธันวาคม 2557

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(1) นายวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริ ษัทฯและบริ ษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

120

-ดอกเบีย[ จ่ าย

10,800.0

- เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

56,341.5

120 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล
ซึPงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
1,601.8
1,601.8

57,943.3

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด และ
และบจก. ไมด้ าพร็ อพเพอร์ ตี [ กู้ยืมเงิน
ระยะสัน[ จากวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล
เนืPองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(2) คุณจิตวดี เอีPยวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล ซึPงเป็ น
กรรมการในบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่ อย

-เงินดาวน์ ซอื [ อสังหาริ มทรั พย์

-เป็ นพีPของนายวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล ซึPงเป็ น
กรรมการในบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

5,259

5,259 คุณจิตวดี เอีย[ วศิวิกูล ได้ จ่ายเงินดาวน์
คอนโดมิเนียมให้ กับบจก.เดอะ รี ทรี ท
หัวหิน ซึPงเป็ นรายการค้ าปกติ

600

600 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ซึPงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
2,558 คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ ได้ จ่าย
เงินดาวน์ คอนโดมิเนียมให้ กบั
บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน
ซึPงเป็ นรายการค้ าปกติ

(3) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ

- เงินดาวน์ ซอื [ อสังหาริ มทรั พย์

2,558
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(4) คุณภาวินี เอีย[ วศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล ซึPงเป็ น

-เงินดาวน์ ซอื [ อสังหาริ มทรั พย์

2,182

-

-

2,182 คุณภาวีนี เอีย[ วศิวิกูล ได้ จ่ายเงินดาวน์

กรรมการในบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่ อย

คอนโดมิเนียมให้ กับบจก.เดอะ รี ทรี ท
หัวหิน ซึPงเป็ นรายการค้ าปกติ

(5) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
-เป็ นกรรมการบริ ษัทย่ อย

-ดอกเบีย[ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

5,098.3
72,485.3

2,961.2
2,961.2

75,446.5 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน กู้ยืมเงินระยะ
สัน[ จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
เนืPองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(6) คุณชวัลลักษณ์ เอีย[ วศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล ซึPงเป็ น

-ดอกเบีย[ จ่ าย

กรรมการในบริ ษัทฯและบริ ษัทย่ อย

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ จ่ าย

- เป็ นกรรมการในบริ ษัทฯ

-ดอกเบีย[ จ่ าย

3,840.0
33,,283.5

896.9
896.9

34,180.4

- บจก.ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี [ กู้ยืมเงิน
ระยะสัน[ จากคุณชวัลลักษณ์ เอีย[ วศิวิกูล
เนืPองจากเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(7) คุณรุ่ งระวี เอีPยมพงษ์ ไพฑูรย์
869.9

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท และ บจก.ไมด้ า
(ลาว) เช่ าสินเชืPอ กู้ยืมเงินระยะสัน[ จาก
คุณรุ่ งระวี เอีPยมพงษ์ ไพฑูรย์
เนืPองสจากทุนหมุนเวียนไม่พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(1) บริษัท ไมด้ า ลิสซิPง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้ บริ การเช่ าซือ[ รถยนต์

-เป็ นบริ ษัทย่ อย
-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยล 56.95

-ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าธรรมเนียมคํา[ ประกันเงินกู้

25.1
-

- ดอกเบีย[ รั บ

59.6

- ดอกเบีย[ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

ลด
งบการเงินรวม

11
2,500

-รายได้ ค่าบริ การและค่ าเช่ า
- รายได้ ขายเชืPอ

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

-

711.0
34,894.8

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

21 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
2,500 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท คํา[ ประกันเงินกู้
ให้ กับ บมจ.ไมด้ า ลิสซิPง เพืPอใช้ ในการ
ขยายพอร์ ตสินเชืPอ
51.6 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
192.4 บมจ.ไมด้ า ลิสซิPง ซือ[ สินค้ าจาก
บมจ.ไมด้ าแอสเซ็ท
312.3 บมจ.ไมด้ า ลิสซิPง เป็ นบริ ษัทย่ อยทีP
44,812.3

136,875.5

19,082.3

171,726.6

25,730.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นทีPต้องให้ เงินกู้ยืมแก่
บริ ษัทย่ อยเพืPอนํามาใช้ เป็ นเงินทุน
ในการขยายพอร์ ตสินเชืPอ
1,875.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิม
43.7 บมจ.ไมด้ า ลิสซิPง เนืPองจากเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(2) บริษัท ไมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชืPอ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การเช่ าซือ[ รถยนต์

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

-ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าบริ การ

231.3
0.1

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

-

112.6 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่าย
เบ็ดเตล็ด
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(3) บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
จํากัด

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

-ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าบริ การ
-รายได้ ขายเชืPอ
- ดอกเบีย[ รั บ

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

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

-ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าบริ การ

ลด
งบการเงินรวม

4.0
242.7
324.3
17,914.9

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

-เจ้ าหนีอ[ P นื

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

-

86.0
257.0

13,706.4

6,248.0

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

29.7 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
276.7 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
77.2 บจก.ไมด้ า โฮเทลฯ ซือ[ สินค้ า จาก
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
1,206.4
25,373.3 บจก.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
เป็ นบริ ษัทย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุน มีความจําเป็ นทีPต้องใช้
เงินทุนในการดําเนินงาน เนืPองจาก
บจก.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
69

96.8 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
238.7 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

-รายได้ ขายเชืPอ

-

-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

-

25,399.6

4,164.5

4,604.2
1,321.2
21,370.5

6,674.8

27,793.5

-เจ้ าหนีอ[ P นื
- ดอกเบีย[ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

556.2 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส ซือ[ สินค้ า
จาก บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
99.6
21,235.1 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส กู้ยืมเงินจาก
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เนืPองจากเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
858.1 บมจ. ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน
1,174.7 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เนืPองจาก
251.8 เงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(5) บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

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

ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าบริ การ
-รายได้ ขายเชืPอ
-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

- เจ้ าหนีอ[ P นื

168.1
718.1
7,490.3
98,386.0

3.7

16,065.5

107,454.9

226.4 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
229.9 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ
50.9 บจก.แมกซ์ โฮเทล ซือ[ สินค้ าจาก
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
3.015.5
6.996.6 บจก.แมกซ์ โฮเทล เป็ นบริ ษัทย่ อยทีP
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นทีPต้องใช้ เงินลงทุนเ
ในการดําเนินงาน เนืPองจาก บจก.
แมกซ์ โฮเทล มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
0.8
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(6) บริษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-เป็ นบริ ษัทย่ อย

-ลูกหนีอ[ P นื

ด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 74.75

-รายได้ ค่าบริ การ
-รายได้ ขายเชืPอ

-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

67.8

67.8 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

505. 5

330.4 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ
132.6 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน ซือ[ สินค้ าจาก
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท

-

21,524.8
340,698.9

16,678.9
237,288.9

30,000.0

547,987.8 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน เป็ นบริ ษัท
ย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีPต้องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืPองจาก
บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหินมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(7) บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี [ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์

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

-ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าบริ การ
-รายได้ ขายเชืPอ
-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ
- ดอกเบีย[ จ่ าย

(8) บริษัท ไมด้ า แอด จํากัด
(เดิมชืPอ บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
และรับเหมาก่ อสร้ าง

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

-รายได้ ค่าบริ การ
- ดอกเบีย[ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

ลด
งบการเงินรวม

1,046.9
942.9
271.5
23,070.9
992.0

469,783.7

126,887.4

120.0
6,337.5
207,699.2

12,002.1

70,428.2

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

1,586.6 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
928.6 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน
6,805.4 บจก.ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี [ ซือ[ สินค้ า
จาก บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
15,183.8 บมจ. ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี [ เป็ นบริ ษัท
365,967.2 ย่ อยมีความจําเป็ นทีPต้องใช้ เงินทุน
- หมุนเวียนในการดําเนินงาน

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน
7,502.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
149,273.1 บจก.เทอเทิล พาทิ เนืPองจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(9) บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ[
และดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรั พย์

-ลูกหนีอ[ P นื
-เป็ นบริ ษัทย่ อย

-ดอกเบีย[ รั บ

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

0.4

งบการเงินรวม

0.4 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

168.0
2,156.0

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

193.5
813.6

97.5

2,872.1 บจก.แมกซ์ เรี ยล เอสเตท เป็ นบริ ษัท
ย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลง
ทุนมีความจําเป็ นทีPต้องใช้ เงินทุนใน
การดําเนินงาน

(10) บริษัทแมกซ์ โฮเทลรามคําแหง จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ[

-เป็ นบริ ษัทย่ อย

-ลูกหนีอ[ P นื

และดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

0.4

0.4 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

176.0
2,258.7

215.1
1,165.2

102.2.

3,321.7 บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง เป็ น
บริ ษัทย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ นทีPต้องใช้ เงิน
ทุนในการดําเนินงาน เนืPองจาก
บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

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

-เป็ นบริ ษัทย่ อย

-ลูกหนีอ[ P นื

และดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริ การ
-รายได้ ขายเชืPอ
-ดอกเบีย[ จ่ าย
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

ลด
งบการเงินรวม

-

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

9.0 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

65.7

64.6 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ

808.7
10,612.2

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

1,296.6

11,532.1

ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ
9.0 บจก.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู ซือ[ สินค้ า
จาก บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
526.6
376.7 บจก.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู เป็ นบริ ษัท
ย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีPต้องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืPองจาก บจก.
ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรั พย์
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

(12) บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ[
และดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรั พย์

(13) บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ[
และดําเนินงานด้ านอสังหาริ มทรั พย์

-เป็ นบริ ษัทย่ อย
-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00

-เป็ นบริ ษัทย่ อย
-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00

-รายได้ ค่าบริ การ

66.7

-ดอกเบีย[ รั บ

502.0

-รายได้ ค่าบริ การ
-ดอกเบีย[ รั บ

61.2
323.5

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ

55.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
- ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

(14) บริษัท ไมด้ า เอเจนซีP แอนด์
ดิเวลลอป เมนท์ จํากัด
ประกิจธุรกิจเป็ นตัวแทนขายอสังหาริ ม
ทรัพย์

-เป็ นบริ ษัทย่ อย
-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 70.00

-ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าบริ การและค่ าเช่ า

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

51.8

-รายได้ ขายเชืPอ

-

-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

-

2,419.5

98.4

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

2.5
292.2 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ
43.2 บจก.ไมด้ า เอเจนซีP แอนด์ ดิเวลลอป
เมนท์ ซือ[ สินค้ าจาก บมจ.ไมด้ า แอส
เซ็ท
119.5
2,321.1 บจก.ไมด้ า เอเจนซีP แอนด์ ดิเวลลอป
เมนท์ เป็ นบริ ษัทย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า
แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ น
ทีPต้องใช้ เงินทุนในการดําเนินงาน
เนืPองจาก บจก.ไมด้ า เอเจนซีP แอนด์
ดิเวลลอปเมนท์ มีเงินทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(15) บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประกอบธุรกิจด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์

-เป็ นบริ ษัทย่ อย
-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 80.00

-ลูกหนีอ[ P นื
-รายได้ ค่าบริ การ
-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

ลด
งบการเงินรวม

42.3
-

5,157.5

5,157.5

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

1.6
84.6 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริ การอืPน ๆ
7.5
- บจก.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์
เป็ นบริ ษัทย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ นทีPต้องใช้
เงินทุนในการดําเนินงาน เนืPองจาก
บจก.ไมด้ า ดิเวลลอปเมนท์ มีเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

(16) บริษัท เอ็ม ดี อะดรี นาลืน (ประเทศ
ไทย) จํากัด
-เป็ นบริ ษัทย่ อย
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ จั ด ทํ า โ ฆ ษ ณ า -บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99
ประชาสัมพันธ์ และจัดงานกิจกรรม

-ดอกเบีย[ รั บ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย[ ค้ างรั บ

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

-

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

2,116.6

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

-

บจก.เอ็ม ดี อะดรี นาลีน (ประเทศไทย)
16,6 เป็ นบริ ษัทย่ อยทีP บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
2,116.6 เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ นทีPต้องใช้
เงินทุนในการดําเนินงาน เนืPองจาก
บจก.เอ็ม ดี อะดรี นาลีน มีเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ

(17) นายวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

-ดอกเบีย[ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

120.0

4,655.3
187.4

187.4

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จ่ ายเช่ าอาคาร
สาขาให้ คุณวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล
ซึPงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
- กู้ยืมเงินระยะสัน[ จากวิสูตร
เอีย[ วศิวิกูล เนืPองจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีPเกีPยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกันสําหรั บ
รอบปี บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิPม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(18) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ

(19) คุณรุ่ งระวี เอีPยมพงษ์ ไพฑูรย์

-เป็ นพีPของนายวิสูตร เอีย[ วศิวิกูล ซึPงเป็ น
กรรมการในบริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่ อย

การเปลีPยนแปลงในระหว่ างปี

-รายได้ ค่าเช่ า

600.0

-ดอกเบีย[ จ่ าย

463.9

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสนิ [ สุด
วันทีP 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

600.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ซึPงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-เป็ นกรรมการในบริ ษัทฯ
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย[ ค้ างจ่ าย

-

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน[ จากคุณรุ่ งระวี
เอีPยมพงษ์ ไพฑูรย์ เนืPองจากทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
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รายงานประจําปี 2557 / บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

2. นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหว่างกันนัน] บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาที6ใช้ ในการเข้ าทํารายการสรุปดังนี ]
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
ดอกเบี ]ยรับ
ค่าบริ การรับ
ค่าเช่า
ต้ นทุนทางการเงิน
รายการธุรกิจกับกิจการทีPเกีPยวข้ องกัน
รายได้ คา่ บริ หารจัดเก็บหนี ]
ค่าเช่าอาคาร

นโยบายการคิดราคา
อัตราร้ อยละ 5.75- 12.0 ต่อปี (2556 : อัตราร้ อยละ 5.75.0-8.0
ต่อปี )
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 4.00 – 5.88 ต่อปี (2555 : อัตราร้ อยละ 5.75 8.0 ต่อปี )

ราคาใกล้ เคียงกับที6ขายบุคคลภายนอก
ร้ อยละ 6 ของยอดหนี ]ที6เรี ยกเก็บได้
ราคาตามสัญญา

3. ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ ง โดยรายการดังกล่าวล้ วนเป็ นการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ ง สําหรับขันตอนการอนุ
]
มัติการทํารายการระหว่างกัน นอกจากบริ ษัทจะยึดแนว
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการทํารายการอื6นๆ ทัว6 ไป โดยจะกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ิตามวงเงิน และเนื6องจากรายการระหว่างกันที6
เกิดขึ ]นเป็ นรายการที6ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนัน] รายการระหว่างกันกับบุค คลที6อาจมีความขัดแย้ งมีแนวโน้ มที6จะเกิดขึ ]นอย่าง
ต่อเนื6องในอนาคต โดยบริ ษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเป็ นรายการที6มีเงื6อนไขการค้ าทัว6 ไปและเกณฑ์ตามที6
ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและบริษัทย่อย สามารถเทียบเคียงได้ กับราคาตลาดเป็ นหลัก
4. มาตรการขัน[ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัท และบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ งว่าผู้บริ หารหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
จะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนร่วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้ โดยการพิจารณาแต่ละรายการได้ มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นหลัก และได้ มีการเปรี ยบเทีย บราคาที6จะทําการซือ] ขายทรัพย์ สินตามราคาตลาดทั6วไปหรื อราคาประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนีบ] ริ ษัทได้ จัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาพิจารณารายการและให้ ความเห็นต่อรายการระหว่างบริ ษัท
และบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ งกัน และหากรายการระหว่างกันอื6นใดที6เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื6 อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที6เกี6ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทมีนโยบายที6จะปฏิบตั ิตามกฎดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
ในปี 2557 และปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ ง โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที6ตรวจสอบแล้ ว สําหรับงวดสิ ]นสุดวันที6 31 ธันวาคม ของปี 2557 และ 2556 ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการค้ าตามปกติ โดยบริ ษัทได้ คิดราคาซื ]อ-ขายสินค้ า และบริ การกับบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ งตามราคาที6เทียบเท่า
กับราคาที6คิ ดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื6อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีที6ไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษัทจะว่าจ้ างผู้ประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีที6เป็ นการประเมินราคาประเภทอสังหาริ มทรัพย์ จะเป็ นผู้ประเมินที6ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
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มาทําการประเมินราคาของรายการระหว่างกัน เพื6อใช้ เป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบก่อนที6จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที6
สอบทาน
5. นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหว่างกันที6คาดว่าจะเกิดขึ ]นต่อเนื6องในอนาคต คือ ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ าของ บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การเช่าซื ]อรถยนต์กับทางบริ ษัท ในกรณีการเข้ าทํารายการระหว่างกันที6อาจเกิดขึ ]นได้ ใน
อนาคต บริ ษัทมีนโยบายที6จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ าปกติทวั6 ไป ทังนี
] ]บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท หรื อ ผู้เ ชี6 ย วชาญอิ สระ พิจ ารณาตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น ถึง ความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการด้ วย
รายการระหว่างกันที6อาจเกิดขึน] ในอนาคตนัน] คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง6 หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดเกี6ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี6ยวโยงและการได้ มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที6สําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ตามมาตรฐานการบัญชีที6กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี
] ] หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ ]นกับบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี6 ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน] ในกรณีที6คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที6 อาจเกิดขึ ]น บริ ษัท จะได้ ให้
ผู้เ ชี6 ยวชาญอิ สระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ค วามเห็นเกี6 ย วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื6อ นํ าไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
] ] บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที6
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริ ษัท
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โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริ ษัท
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,138,233,718.50 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วจํานวน 1,138,225,685
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 2,276,451,370 หุ้น มูลค่าที6ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
รายชืPอผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 2 มีนาคม 2558
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

ชืPอ
กลุ่มนาย วิสูตร เอีย[ วศิวิกลู
นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู
คุณมนต์ชยั เอี ]ยวศิวิกลู
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี ]ยวศิวิกลู
นางสาวสุจิตร์ เอี ]ยวศิวิกลู
นางสาวภาวิณี เอี ]ยวศิวิกูล
นางสาวจิตวดี เอี ]ยวศิวิกลู
นางนิภาวัลย์ เอี ]ยวศิวิกูล
นางทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
นายสะอาด ปั ญญาจิรวุฒิ
กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรศักดิ5 ดิลกศักยวิทรู
นายธีรยุทธ์ ดิลกศักยวิทรู
นายธเนศ ดิลกศักยวิทรู
กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
นางสาวปั ฐมา ณัฐวุฒิ
นายวีระ ณัฐวุฒิ
กลุ่มนายสมศักดิT อาจหาญพิชติ
กลุ่มนายวิรัญ ใจยินดี
กลุ่มนายโกวิทย์ รุ่ งเรืองธัญญา
นายโกวิทย์ รุ่งเรื6 องธัญญา
นางธีรารัตน์ รุ่งเรื องธัญญา
กลุ่มนายชาญชัย พาณิชยารมณ์
นายชาญชัย พาณิชยารมณ์
นายวรากร พาณิชยารมณ์
กลุ่มนางสาวสมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
กลุ่มนายสมศักดิT ศักดิTสุธาพร
กลุ่มนางสาววรางคณา เตไชยา

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

596,803,235.00
43,334,456.00
45,774,454.00
36,225,112.00
5,369,100.00
162,813,520.00
236,280.00
89,694,848.00
128,962,498.00
2,990,000.00
81,379,300.00
23,667.00
204,356,660.00
3,030,600.00
11,920,920.00
189,405,140.00
197,868,015.00
91,559,163.00
106,308,780.00
72.00
82,456,800.00
79,535,244.00
32,500,000.00
32,000,000.00
500,000.00
21,500,000.00
16,500,000.00
5,000,000.00
21,209,500.00
18,745,144.00
16,900,000.00

26.22
1.90
2.01
1.59
0.24
7.15
0.01
3.94
5.67
0.13
3.57
8.98
0.13
0.52
8.32
8.69
4.02
4.67
3.62
3.49
1.43
1.41
0.02
0.94
0.72
0.22
0.93
0.82
0.74

โดยผู้ถือหุ้นหลักยังเป็ นกลุม่ เดิม ซึง6 มีการเปลีย6 นแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้ อย ทั ]งนี ]กลุม่ นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู กลุม่ นายธเนศ ดิลกศักย
วิฑรู และกลุม่ นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 26.22, 8.98 และ 8.69 ของทุนจดทะเบียนที6ชาํ ระแล้ วตามลําดับ
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รายละเอียดเกีPยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
ชื6อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

1.นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริ ษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

55

ปริญญาตรี

ประธานกรรมการ

สาขาพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการบริ หาร

สถาบันราชภัฏ นครปฐม

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

อบรม

2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู

2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

53

บริษัท ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน)

พ.ย.2557 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท พร้ อมพริ น] ติ ]ง จํากัด

มิ.ย.2557 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

หลักสูตร Director

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

Accreditation Program

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

(DAP) (16/2004)โดย

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

กรรมการบริ ษัทไทย (IOD )

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอด จํากัด (เดิมชื6อ “บริษัท เทอเทิล
พาทิ จํากัด”)
บริษัท เดอะรีทรี ท หัวหิน จํากัด

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

ประวัติการ
กระทําผิด ไม่มี

2.นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

ชื6อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พี6ชาย

2554 – 2555
หลักสูตร

ตําแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสู
] ง
สาขาการบริหารธุรกิจ
และการตลาดวิทยาลัยเทค
โนโลยีนครปฐม

ไม่มี

น้ องชาย
นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู
พี6ชาย
นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2556 – ปั จจุบนั
พ.ย.2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
กรรมการ
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ] จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท พร้ อมพริ น] ติ ]ง จํากัด
บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
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รายงานประจําปี 2557 / บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ชื6อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริ ษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

หลักสูตร
อบรม

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

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
3.นายสรศักดิ5 เอี ]ยวศิวิกลู
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

49

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาการบัญชี
พาณิชยการเชตุพน
หลักสูตร
อบรม

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

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด

ไม่มี

น้ องชาย
นายวิสตู ร เอี ]ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ]ยวศิวิกลู

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
พ.ย.2557 – ปั จจุบนั
มิ.ย.2557 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชื6อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

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

บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ] จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท พร้ อมพริ น] ติ ]ง จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 – ก.ย.2555
2552 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

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 เอเจนซี6 แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอด จํากัด (เดิมชื6อ “บริษัท เทอเทิล
พาทิ จํากัด”)
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ] จํากัด
บริษัท เดอะรีทรี ท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
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รายงานประจําปี 2557 / บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ชื6อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

4.นส.รุ่ งระวี เอี6ยมพงษ์ ไพฑูรย์

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริ ษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

46

ปริญญาโท

กรรมการ

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

พ.ย.2557 – ปั จจุบนั กรรมการ

ชื6อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท พร้ อมพริ น] ติ ]ง จํากัด

บัญชีมหาบัณฑิต

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท บ่อพลอยโซล่าร์ จํากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จํากัด

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เอ็บโก้ กรีนพาวเวอร์ พลัส จํากัด

ประกาศนียบัตรชัน] สูงทาง

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์ จี จํากัด

การสอบบัญชี

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ลพบุรี โซล่า จํากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี6 แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด ( มหาชน )

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิ6ง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ปริญญา บัญชีบณ
ั ฑิต ( เกียรตินิยม )
ตรี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
5.นายสมศักดิ5 ศักดิส5 ุธาพร

60

มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรรมการบริ หาร

สายวิทย์ สีตบุตรบํารุง

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
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รายงานประจําปี 2557 / บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ชื6อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริ ษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2553 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ชื6อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

(DAP) (50/2006) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD )
ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
6.นายมงคล สัณฐิ ติวิฑูร

61

ปริญญาโท

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

กรรมการอิสระ

ศ.ศ.บ. พบม.

ตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รัฐประศาสนศาสตร์

2552 – 2556

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดตาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร

2551 – 2551

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาศตร์ ( นิด้า )

2550 – 2550

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

2548 – 2549

ปลัดจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

2547 – 2547

ปลัดจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2526 – ปั จจุบนั

นักธุรกิจ

ไม่มี

หลักสูตร ไม่มี
อบรม
ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
7.นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์

60

ปริญญาตรี

กรรมการ

ศิลปศาสตร์ บญ
ั ฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
(DAP) (45/2005) โดย
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รายงานประจําปี 2557 / บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ชื6อ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด ในบริ ษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื6อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD )
ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด

8.นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

47

ปริญญาโท

กรรมการอิสระ

บัญชีมหาบัณฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

2551 – ปั จจุบนั

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

บริษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเม้ นท์สโตร์ จํากัด

ตรวจสอบภายใน
2550 – ต.ค.2553

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อควา คอร์เปอเรชัน6 จํากัด

2549 – 2550

ผู้อํานวยการฝ่ ายวางแผนและสนับสนุน

บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน )

งานตรวจสอบ

ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ฝ่าย

2549 – ปั จจุบนั
2545 – 2548

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

รองผู้อํานวยการ

บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอฟเอเอส จํากัด

Accreditation Program
(DAP) (51/2006) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
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นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัท
มีเป้าหมายที6จะดําเนินธุรกิจด้ วยโครงสร้ างเงินทุนที6เอื ]อประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษัทมากที6สดุ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปั นผลประจําปี แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที6ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
สําหรับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษัทอาจเห็นสมควรให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริ ษัทสามารถ
ดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนที6ใช้ ในการดําเนินการได้ อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนัน] ซึ6งคณะกรรมการบริ ษัทมี
หน้ าที6แจ้ งให้ ที6ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง] ถัดไป
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญนัน] คณะกรรมการบริ ษัทจะคํานึงถึงปั จจัยหลายประการ ดังนี ]
•

ผลการดําเนินงานของบริ ษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริ ษัท

•

แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้ องการในการใช้ เงินลงทุน

•

ปั จจัยอืน6 ๆ ที6คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร

นอกจากนี ] บริษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ที6กําหนดให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
อยู่แม้ วา่ บริ ษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปี นัน] ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดให้ บริ ษัทสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวน
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
ในปี 2557 แม้ อตุ สาหกรรมเช่าซือ] เครื6 องใช้ ไ ฟฟ้ าภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที6 ลดลงกว่าปี 2556 แต่ยังคงมีแนวโน้ มการ
เปลี6ยนแปลงที6ดีขึน] เนื6องจากสินค้ าเครื6 องใช้ ไฟฟ้ ามีการพัฒนารู ปแบบและการออกแบบที6มีค วามหลากหลายมากขึ ]น ตามสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบนั ที6มีความก้ าวหน้ าขึ ]นไป ซึง6 เป็ นส่วนหนึ6งที6ชว่ ยจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคซื ]อสินค้ าเพิ6มขึ ]นได้
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2557 ลดลงจากปี 2556 โดยในปี 2557 มีกําไรสุทธิ จํานวน 84.19 ล้ านบาท ในขณะที6ปี
2556 มีกําไรสุทธิจํานวน 232.33 ล้ านบาท ซึง6 กําไรสุทธิปี 2557 ลดลงถึง 148.14 ล้ านบาท เนื6องจากปี 2556 บริ ษัทมีกําไรจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์เป็ นจํานวน 187.63 ล้ านบาท
หากวิเคราะห์รายได้ จากกิจกรรมดําเนินงานนัน] ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,360.99 ล้ านบาท กําไรสุทธิ 84.19 ล้ านบาทเมื6อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,598.10 ล้ านบาท กําไรสุทธิ 232.33 ล้ านบาท กําไรสุทธิลดลง 148.14 ล้ านบาท หรื อ
ลดลง 63.76% สาเหตุที6กําไรสุท ธิ ของปี 2557 ลดลงจาก ปี 2556 เกิด จากกํ าไรสุท ธิ จากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ ลดลงจํานวน
181.64 ล้ านบาท (จํานวน 187.63 ล้ านบาท ในปี 2556 และจํานวน 5.99 ล้ านบาท ในปี 2557)
สรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานของปี 2557
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีจํานวนลูกค้ ารวมทังสิ
] ]น 102,238 ราย ลดลงสุทธิจากสิ ]นปี 2556 คิดเป็ นจํานวน 6,571 ราย ซึ6ง
คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 6
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555 ถึงปี 2557
รายการ

2555
ล้ านบาท

2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขาย

463.62

20.57

443.46

17.07

431.19

18.26

รายได้ ดอกผลเช่าซื ]อ

915.85

40.64

899.86

34.64

944.70

40.01

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

613.35

27.22

723.18

27.83

656.94

27.82

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ

33.79

1.50

35.34

1.36

36.93

1.56

รายได้ จากกิจการโรงแรม

86.84

3.85

138.94

5.35

150.77

6.39

-

-

5.56

0.21

13.18

0.56

รายได้ คา่ เช่า

8.03

0.36

2.52

0.10

1.00

0.04

ดอกเบี ]ยรับ

6.80

0.30

6.37

0.25

6.09

0.26

-

-

-

-

0.54

0.02

10.58

0.47

29.01

1.11

12.46

0.55

187.63

7.22

1.10

0.05

รายได้ อนื6

102.21

4.54

126.23

4.86

5.99

0.25

รวมรายได้

2,253.53

100.00

2,598.10

112.56
100.00 2,360.99

4.78
100.00

ค่ าใช่ จ่าย
ต้ นทุนขาย

294.25

13.06

284.59

10.95

278.95

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

443.55

19.68

545.50

21.00

511.22

รายได้ คา่ บริ การ

เงินปั นผลรับ
กําไรจากการเปลีย6 นแปลงมูลค่าและกําไรจากการขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื6อค้ า
กําไรจากการขายทรัพย์สนิ
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รายการ

2555
ล้ านบาท

2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ต้ นทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอล์ฟ

38.37

1.70

40.50

1.56

36.20

1.78

ต้ นทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม

78.71

3.49

132.70

5.11

131.75

6.48

-

-

4.78

0.18

10.94

0.54

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

239.94

10.65

251.72

9.69

230.81

11.36

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

610.60

27.10

697.32

26.84

729.76

35.90

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

40.39

1.79

29.66

0.07

27.28

1.34

หนี ]สูญและหนี ]สงสัยจะสูญ

47.12

2.09

64.65

2.49

75.73

3.73

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

-

-

-

-

-

-

ขาดทุนที6ยงั ไม่เกิดขึ ]นจริ งจากเงินลงทุนชัว6 คราว

-

-

-

-

-

-

557.11

24.72

-

-

-

-

รวมค่ าใช้ จ่าย

2.350.04

104.28

2.051.42

78.96 2,032.64

86.09

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

(96.50)
(178.67)

(4.28)
(7.93)

546.67
(169.85)

21.04
6.54

328.35
(141.42)

13.91
5.99

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

(275.17)

(12.21)

376.82

14.50

186.93

7.92

50.60

(3.04)

(87.03)

3.35

(45.93)

1.95

(224.57)

(15.25)

279.79

10.77

141.00

5.97

(282.86)

(19.21)

232.33

8.63

84.19

3.57

58.29

3.96

57.46

2.14

56.81

2.41

(224.57)

(5.25)

279.79

10.77

141.00

5.97

ต้ นทุนค่าบริการ

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน

ภาษี เงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่ งปั นกําไรสุทธิปี
ส่วนที6เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที6เป็ นของส่วนได้ เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2556 และปี 2557

ด้ านรายได้
ในปี 2557 รายได้ จากการขายเช่าซือ] ลดลงเล็กน้ อย เนื6องจากบริ ษัทฯมีค่แู ข่งทางการค้ าเพิ6มมากขึ ]น ประกอบกับฐานลูกค้ าของ
บริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที6ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ6งในปี 2557 ลูก ค้ ากลุ่มนีป] ระสบปั ญหาราคาผลผลิต ตกตํ6า ทําให้
รายได้ ของลูกค้ าลดลง จึงส่งผลให้ ความต้ องการในการซื ]อสินค้ าของลูกค้ าลดลงตามไปด้ วย
อย่างไรก็ ตาม การพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีที6มี การเปลี6ย นแปลงและนําเสนอผลิต ภัณฑ์รุ่นใหม่ออกมาอย่างสมํ6าเสมอ ยังคง
สามารถช่วยสร้ างแรงกระตุ้นในการซื ]อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆประเภทเครื6 องใช้ ไฟฟ้าอยู่อย่างต่อเนื6อง
สําหรั บรายได้ รวมของปี 2557 ลดลงร้ อยละ 9.13 เมื6อเทีย บกับปี ที6ผ่านมาเนื6 องจากบริ ษทั ย่อยมีกําไรจากการขายสินทรัพย์

จํานวน 161.32 ล้ านบาท ซึง6 ในปี ปั จจุบนั มีกําไรจากการขายสินทรัพย์ จํานวน 5.99 ล้ านบาท เมื6อเทียบกับปี ก่อน มีมูลค่า
187.63 ล้ านบาท โดยลดลง 181.64 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 96.80 จึงมีผลทําให้ รายได้ ลดลงในปี นี ]
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(1)

จํานวนลูกค้ าลดลงสุทธิในปี 2557 เท่ากับ 6,571 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 6.04 จากปี 2556 สาเหตุที6ลดลง
เนื6องจากมีจํานวนลูกค้ าจากยอดการให้ บริ การเช่าซื ]อที6ลดลง

จํานวนลูกค้ าเช่ าซือ[ (ราย)

2556
108,809

2557
102,238

+/-6.04%

(2)

รายได้ จากการขายเช่าซื ]อ ในปี 2557 เท่ากับ 431.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2.77 จาก 443.46 ล้ านบาทในปี 2556

(3)

รายได้ จากดอกผลเช่าซื ]อ ในปี 2557 เท่ากับ 944.70 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 4.98 จาก 899.86 ล้ านบาทในปี 2556

(4)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2557 เท่ากับ 656.94 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 66.24 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
9.16 จาก 723.18 ล้ านบาทในปี 2556

(5)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2557 เท่ากับ 36.93 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 4.51 จาก 35.34 ล้ านบาท ในปี 2556

(6)

รายได้ ค่าบริ การในปี 2557 เท่ากับ 13.18 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นจากปี 2556 จํานวน 7.62 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 137.05 จาก
การเปิ ดให้ บริ การเป็ นตัวแทนขายอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าในปี 2556 และสามารถสร้ างผลประกอบการที6ดีขึ ]นในปี 2557

(7)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2557 เท่ากับ 150.77 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 8.52 จาก 138.94 ล้ านบาทในปี 2556

(8)

รายได้ จากการดําเนินงานอื6น ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบี ]ยรับ เงินปั นผลรับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และอื6น
ๆ โดยรายได้ จากการดําเนินงานอืน6 ลดลงร้ อยละ 63.82 จากปี ก่อน เนื6องจากปี 2556 มีรายได้ จากการขายทรัพย์สิน เท่ากับ
187.63 ล้ านบาท และกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื6อค้ า เท่ากับ 13.56 ล้ านบาท ปี 2557 มีรายได้ จากการ
ขายทรัพย์สินจํานวน 5.99 ล้ านบาท และไม่มีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื6อค้ า ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 96.81
และร้ อยละ 100.00 ตามลําดับ

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2557 จํานวน 969.06 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3.87 จากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ]
(1)

ต้ นทุนขายเช่าซื ]อ ลดลงร้ อยละ 1.98 เนื6องจากรายได้ จากการขายเช่าซื ]อลดลง จึงส่งผลให้ ต้นทุนขายเช่าซื ]อลดลงตามไป
ด้ วย

(2)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ ลดลงร้ อยละ 6.28 เนื6องจากยอดโอนบ้ านที6มีจํานวนมากในปี 2556 โดยในปี 2557 มีหลาย
โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและกําลังก่อสร้ างทังโครงการปั
]
จจุบนั และโครงการใหม่ระหว่างปี

(3)

ต้ นทุนขายและบริ การกิจการสนามกอล์ฟ ลดลงร้ อยละ 10.62 เนื6องจากมีต้นทุนที6เกิดจากการซ่อมแซมห้ องพักและสนาม
กอล์ฟลดลง เมื6อเทียบกับปี ก่อน

(4)

ต้ นทุนขายและบริ การโรงแรม ลดลงเล็กน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 0.72 จากการบริหารโรงแรมได้ ดีขึ ]น โดยสามารถเพิ6มสัดส่วน
รายได้ ให้ สงู ขึ ]นและควบคุมต้ นทุนควบคู่กันเพื6อให้ มีกําไรมากขึ ]น

กําไรขัBนต้ น
บริ ษัทมีกําไรขั ]นต้ นเพิ6มขึ ]นจาก 1,238.27 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 1,264.65 ล้ านบาท ในปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 2.13 โดยเป็ นผล
มาจากรายได้ ดอกผลเช่าซื ]อ จากกิจการสนามกอล์ฟ และจากกิจการโรงแรม
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการบริ หารเท่ากับ 960.56 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 1.21 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ]
(1)

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการตลาด ลดลงร้ อยละ 8.31 เป็ นผลมาจากยอดโอนอสังหาริ มทรัพย์ลดลง และยังบริษัทยังไม่เน้ น
การทําการตลาดสําหรับโครงการที6เพิ6งเริ6มก่อสร้ างหรื อพัฒนาระหว่างปี 2557

(2)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 4.65 จากค่าใช้ จ่ายเกี6ยวกับพนักงาน

(3)

ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย เพิ6มขึ ]น 18.24 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 117.84

รายได้ อน$ื
รายได้ อนื6 ในปี 2557 ลดลง 13.67 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.83 จากปี ก่อน เนื6องจากบริษัทมีการจําหน่วยรถยนต์ลดลงเมือ6 เที6ยบกับ
ปี ก่อน จึงทําให้ รายได้ อื6นที6เกิดจากกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ลดลงตามไปด้ วย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2557 ลดลงร้ อยละ 16.74 เนื6องมาจากบริ ษัทย่อยมีการชําระเงินคื นในระหว่างงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอื6น ทีใ6 ช้ ในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําให้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 141.00 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 49.60 จากปี ก่อน สาเหตุใหญ่เกิด จากกํ าไรสุทธิ จากการ
จําหน่ายสินทรัพย์ ลดลงจํานวน 181.44 ล้ านบาท (จํานวน 187.63 ล้ านบาท ในปี 2556 และจํานวน 5.99 ล้ านบาท ในปี 2557)
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 บริษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ 12.48 ซึง6 ลดลงจากปี ก่อน ซึง6 มีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ
28 เนื6องจากในปี 2557 บริ ษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงและมีการเพิ6มทุนระหว่างปี 2557 คิดเป็ นเพิ6มขึ ]น 103.47 ล้ านบาท
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2555 และปี 2556

ด้ านรายได้
ในปี 2556 ตลาดเครื6องใช้ ไฟฟ้าในประเทศมีอตั ราการเติบโตที6ลดลง ส่งผลให้ รายได้ จากการขายเช่าซื ]อ เละดอกผลจากการเช่าซื ]อ
ลดลงเล็กน้ อย เมื6อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที6อตั ราการเติบค่อนข้ างสูงอันผลมาจากการทดแทนของเสียหายจากเหตุการณ์ อุทกภัย
อย่ า งไรก็ ต าม การพัฒ นาและการเปลี6 ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ที6 ร วดเร็ ว ยังคงสามารถช่วยสร้ างแรงกระตุ้น ในการซ้ อ
เครื6 องใช้ ไฟฟ้ าอยู่เสมอ
สําหรับรายได้ รวมของปี 2556 เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 15.31 เมื6อเทียบกับปี ที6ผ่านมา บริ ษัทมีการทําการตลาดอย่างต่อเนื6อง เพื6อกระตุ้น
ยอดขาย โดยได้ เพิ6มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี6ยนกลยุทธ์การขายและนําผลิตภัณฑ์และบริ การที6หลากหลายเข้ ามา
เพื6อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
(9)

จํานวนลูกค้ าลดลงสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 6,800 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 6 จากปี 2555 สาเหตุที6ลดลง
เนื6องจากมีลกู ค้ าที6ปิดสัญญาเพิ6มมาก

จํานวนลูกค้ าเช่ าซือ[ (ราย)

(10)

2555
115,609

2556
108,809

+/-6%

รายได้ จากการขายเช่าซื ]อ ในปี 2556 เท่ากับ 443.46 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.35 จาก 463.62 ล้ านบาทในปี 2555
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(11)

รายได้ จากดอกผลเช่าซื ]อ ในปี 2556 เท่ากับ 899.86 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.75 จาก 915.85 ล้ านบาทในปี 2555

(12)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2556 เท่ากับ 723.18 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 17.90 จาก 613.35 ล้ านบาทในปี
2555

(13)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2556 เท่ากับ 35.34 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 4.59 จาก 33.79 ล้ านบาท ในปี 2555

(14)

รายได้ ค่าบริ ก ารในปี 2556 เพิ6มขึ ]น เท่ากับ 5.56 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100 จากการเปิ ดให้ บริ ก ารเป็ นตัวแทนขาย
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า เริ6 มเปิ ดให้ บริ การในปี 2556

(15)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2556 เท่ากับ 138.94 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 56.54 จาก 86.84 ล้ านบาทในปี 2555

(16)

รายได้ จากการดําเนินงานอื6น ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบี ]ยรับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และอื6น ๆ โดยรายได้
จากการดําเนินงานอืน6 เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 149.69 จากปี ก่อน เนื6องจากรายได้ จากการขายทรัพย์ สิน ในปี 2556 เท่ากับ 187.63
ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 1,405.85 จาก 12.46 ล้ านบาท ในปี 2555

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2556 จํานวน 1,008.07 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 19.92 จากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ]
(1)

ต้ นทุนขายเช่าซื ]อ ลดลงร้ อยละ 3.28 จากยอดการให้ บริ การเช่าซื ]อที6ลดลงจากปี ก่อน

(2)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 22.99 จากยอดโอนบ้ านที6เพิ6มมากขึ ]นในปี 2556 ซึ6งในช่วงปี 2555 มีหลาย
โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้ าง

(3)

ต้ นทุนขายและบริการกิจการสนามกอล์ฟ เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 5.55 จากรายได้ การใช้ บริ การสนามกอล์ฟที6เพิ6มขึ ]น

(4)

ต้ นทุนขายและบริการโรงแรม เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 68.59 เนื6องจากปลายปี 2555 มีโรงแรมที6ก่อสร้ างเสร็ จเรียบร้ อยเละเริ6 มเปิ ด
ให้ บริการในทุกส่วนของโรงแรม จึงทําให้ สามารถเปิ ดให้ บริการแก่ลกู ค้ าตลอดทั ]งปี

กําไรขัBนต้ น
บริ ษัทมีกําไรขั ]นต้ นลดลงจาก 1,258.57 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 1,238.27 ล้ านบาทในปี 2556 ลดลงร้ อยละ 1.61 โดยเป็ นผลมา
จากรายได้ จากการเช่าซื ]อ รายได้ ดอกผลเช่าซื ]อ ที6ลดลงจากปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการบริ หารเท่ากับ 949.04 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 11.58 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี ]
(1)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 4.91 จากค่าใช้ จ่ายเกี6ยวกับพนักงานอันเนื6องมาจากการตัง] เป้าการ
ขายและกระตุ้นยอดขายที6เพิ6มขึ ]น

(2)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 14.20 จากค่าใช้ จ่ายเกี6ยวกับพนักงาน

(3)

ค่าเสื6อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 33 จากการที6บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีร ายการโอนเข้ าของทรั พย์สินที6
ก่อสร้ างเสร็จและเริ6 มมีการรับรู้ ค่าเสื6อมราคา

รายได้ อน$ื
รายได้ อนื6 ในปี 2556 เพิ6มขึ ]น 210.88 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 149.69 จากปี ก่อน เนื6องจากบริษัท ได้ จําหน่ายรถยนต์เป็ นจํานวนมาก
อีกทังบริ
] ษัท บริ ษัทย่อยมีกําไรจากการจําหน่ายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน
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ต้ นทุนทางการเงินในปี 2556 ลดลงร้ อยละ 4.94 เนื6องมาจากบริ ษัทย่อยมีการชําระเงินคืนในระหว่างงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอื6น ที6ใช้ ในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําให้ ต้นทุนทางการเงินของบริษัทย่อยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 279.79 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 224.59 จากปี ก่อน ทั ]งนี ]เนื6องจากบริ ษัทได้ มีการรับรู้รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในปี 2555 เป็ นจํานวน 557.11 ล้ านบาท ส่งผลให้ เกิดการขาดทุนในปี 2555 ซึง6
ในปี 2556 ไม่มีรายการดังกล่าว อีกทัง] บริ ษัทย่อยมีผลกําไรที6เพิ6มขึ ]นมากจากการจําหน่ายที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริ ษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ 28 ซึ6งเพิ6มขึ ]นจากปี ก่อน ซึง6 มีอัตราผลตอบแทนเป็ นลบ (ร้ อยละ -16.83)
เนื6องจากในปี 2556 บริ ษัท มีการผลกําไร จากการดําเนินงานเพิ6มขึ ]น

69 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ส่ วนประกอบหลักของสินทรัพย์ และคุณภาพของสินทรัพย์

สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว6 คราว
ลูกหนี ]การค้ าและลูกหนี ]อื6น
กิจการที6เกี6ยวข้ องกัน
กิจการอื6น
ลูกหนี ]ตามสัญญาเช่าซื ]อที6ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง6 ปี - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสันและดอกเบี
]
]ยค้ างรั บ
กิจการที6เกี6ยวข้ องกัน
กิจการอื6น
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่กิจการอื6นที6ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง6 ปี
ลูกหนี ]และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื6น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที6มีภาระคํ ]าประกัน
ลูกหนี ]ตามสัญญาเช่าซื ]อ - สุทธิจากส่วนที6ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง6 ปี
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวและดอกเบี ]ยค้ างรับ
กิจการที6เกี6ยวข้ องกัน
กิจการอื6น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริษัทอื6น

2555
จํานวน
ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม

ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2556
2557
จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม

68.94
34.76

1.02
0.52

92.21
28.14

1.33
0.40

102.23
-

1.30
-

0.27
64.71

0.01
0.96

0.70
57.79

0.01
0.83

0.65
90.86

0.01
1.16

1,428.52

21.22

1,442.48

20.75

1,379.95

17.58

22.58

0.34

23.85

0.34

25.10

0.32

23.43

0.35

12.00

0.17

5.13

0.07

5.45

0.08

4.59

0.07

65.19
894.09
51.83

0.97
13.28
0.76

86.46
986.67
54.65

1.24
14.19
0.79

3.17
92.29
1,357.98
71.41

0.04
1.18
17.30
0.91

19.93
2,679.70

0.30
39.81

44.69
2,834.23

0.64
40.76

142.51
3,271.28

1.82
41.67

94.18

1.36

94.56

1.36

100.05

1.27

1,708.40

24.60

1,700.43

24.46

1,772.70

22.58

19.39

0.28

20.69

0.30

21.48

0.27

-

-

-

-

-

-
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สินทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวอืน6
ที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ที6ไม่ได้ ใช้ ดาํ เนินงาน
สิทธิการใช้ ประโยชน์ที6ดนิ
ที6ดินรอการพัฒนา
สินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ]อคืน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2555
2556
2557
จํานวน
ร้ อยละของ
จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม
52.00
0.75
97.00
1.40
97.00
1.24
1,588.24
22.87
1,453.78
20.91
1,717.08
21.87
3.13
0.05
3.13
0.05
3.13
0.04
99.55
473.70
8.00
214.08

1.43
6.82
0.12
3.08

99.55
431.69
212.79

1.43
6.21
3.06

101.35
538.70
214.37

1.29
6.86
2.73

5.64
4,266.31
6,946.01

0.08
61.42
100.00

5.39
4,119.01
6,953.21

0.08
59.24
100.00

14.19
4,580.06
7,851.34

0.18
58.33
100.00

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 รายการสินทรัพย์ที6สําคัญของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกหนี ]การค้ า รวมลูกหนี ]ตามสัญญาเช่าซื ]อ ซึ6งคิดเป็ นร้ อยละ
41.33 ของสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ 46.05 และ 46.79 ของสินทรัพย์รวมในปี 2556 และ 2555 ตามลําดับ)
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวม 7,851.34 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]น 898.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ6มขึ ]นร้ อยละ
12.92 จากสิ ]นปี 2556 มีสาเหตุหลักดังนี ]
(1)

ต้ นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ6มขึ ]น 371.31 ล้ านบาท หรื อเพิ6มขึ ]นร้ อยละ 37.63 โดยมีสาเหตุคือบริ ษัทมีโครงการที6กําลัง
ก่อสร้ างทังโครงการเดิ
]
มและโครงการใหม่

(2)

ที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ6มขึ ]น 263.30 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 18.11 เนื6องจากบริ ษัทย่อยมีการปรับปรุ งและ
ก่อสร้ างโรงแรม รวมทังซื
] ]อทรัพย์สินสําหรับโรงแรมที6สร้ างใหม่เพิ6มขึ ]น อีกทังบริ
] ษัทย่อยในส่วนของธรุกิจเช่าซื ]อรถยนต์ ได้ ซื ]อ
ที6ดินรวมสิ6งปลูกสร้ างในระหว่างปี เป็ นมูลค่า 46.17 ล้ านบาท

(3)

ที6 ดิ น รอการพัฒ นา เพิ6 ม ขึน] 107.01 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 24.79 เนื6 อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยที6 ทํ า ธุ ร กิ จพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ มีแผนธุรกิจในการขยายและพัฒนาโครงการในอนาคต

การเปลี6ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที6สําคัญดังต่อไปนี ]
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึง6 ถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือนนับตัง] แต่วนั ที6ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 31 ธันวาคม
2557 ทังสิ
] ]น 102.23 ล้ านบาท ซึง6 เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 10.86 เมื6อเทีย บกับยอดคงเหลือ ณ สิ ]นปี 2556 ที6มีจํานวนทัง] สิ ]น 92.21 ล้ านบาท
ซึ6งเป็ นผลมาจากบริ ษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินที6เพิ6มขึ ]นจากปี ก่อน 891.80 ล้ านบาท ซึ6งรายการหลักมาจากการ
ออกหุ้นกู้ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจํานวน 300 ล้ านบาท และ 600 ล้ านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไป
ในกิจกรรมลงทุนเพิ6มขึ ]น 691.90 ล้ านบาท สาเหตุหลักคือ ลงทุนซื ]อที6ดินรอการพัฒนาเพิ6มขึ ]น 149.02 ล้ านบาทและจ่ายเงินเพื6อซื ]อ
สินทรัพย์เพิ6มขึ ]น 237.84 ล้ านบาท ในขณะที6รับเงินจากการขายสินทรัพย์ ลดลงเป็ นจํานวน 361.29 ล้ านบาท นอกจากนี ]บริ ษัทมี
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานเพิ6มขึ ]น 245.37 ล้ านบาท สาเหตุหลักคือจ่ายเงินสําหรับต้ นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สําหรับโครงการที6เริ6 มก่อสร้ างตั ]งแต่ปีก่อนและโครงการใหม่ในปี ปั จจุบนั
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ลูกหนีก[ ารค้ า - สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนี ]การค้ า – สุทธิ
ลูกหนีก[ ารค้ า
ลูกหนี ]การค้ า
หัก: ค่าเผื6อหนี ]สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก[ ารค้ า – สุทธิ

หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2556
6.86
6.86

2555
9.71
(0.06)
9.65

2557
13.49
(1.22)
12.27

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีลูกหนีก] ารค้ าสุทธิจํานวน 12.27 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นจากยอด ณ สิ ]นปี 2556 ร้ อยละ 78.86 โดย
ส่วนใหญ่เป็ นยอดลูกหนีข] องบริ ษัท ย่อยที6 ประกอบธุร กิจโฆษณาและประชาสัมพัน ธ์ คื อ ยอดลูก หนีท] ี6 เกี6ย วกับสื6อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เพิ6มขึ ]นจากปี ก่อน เนื6องจากธุรกิจเปิ ดดําเนินการระหว่างปี 2557
ตารางแสดงลูกหนี ]การค้ าจําแนกตามอายุหนี ]ที6ค้างชําระ
หน่วย: ล้ านบาท
อายุหนี [
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ]นไป
รวม
หัก: ค่าเผื6อหนี ]สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก[ ารค้ า-สุทธิ

ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2556

2555

2557

7.28
0.43
1.84
0.16

4.62
0.08
1.95
0.21

12.63
0.86

9.71
(0.06)
9.65

6.86
6.86

13.49
(1.22)
12.27

บริ ษัทย่อยมีอายุหนีท] ี6ค้างชําระอยู่ในช่วงน้ อยกว่า 3 เดือน เพิ6มขึ ]น เนื6องจากมีรายได้ จากการขายของบริ ษัทย่อยที6ประกอบธุรกิจ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึง6 เปิ ดดําเนินการในระหว่างปี 2557 เพิ6มขึ ]นเมื6อเที6ยบกับปี ก่อน
ลูกหนีก[ ารค้ าเช่ าซือ[
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีลูกหนีก] ารค้ าเช่าซื ]อทั ]งสิ ]น 3,152.64 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 0.31 จากยอดคงเหลือ ณ สิ ]นปี
2556 และบริ ษัทฯย่อย มีสินเชื6อลูกค้ ารายใหม่เพิ6มมากขึ ]นเมื6อเทียบกับปี ก่อน จึงส่งผลให้ ลกู หนี ]การค้ ามีมลู ค่าเพิ6มขึ ]น
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลูกหนีก] ารค้ าเช่าซื ]อทัง] สิ ]น 3,142.91 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 0.19 จากยอดคงเหลือ ณ สิน] ปี
2555 เนื6องจากบริ ษัท ย่อยมีการจํานวนลูก ค้ าจากการทําสัญญาเช่าซื ]อมากขึ ]น อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าซื ]อที6เพิ6มขึน] นัน] มีมูลค่า
ค่อนข้างน้ อย
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีลูกหนีก] ารค้ าเช่าซื ]อทัง] สิ ]น 3,136.92 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 0.87 จากยอดคงเหลือ ณ สิน] ปี
2554 การเพิ6มขึ ]นของลูกหนีก] ารค้ าเช่าซื ]อมีสาเหตุสืบเนื6องมาจากยอดขายที6เพิ6มขึ ]นโดยสาเหตุหลักจากมูลค่าของสัญญาเช่าซื ]อที6
สูงขึ ]น แม้ วา่ จํานวนลูกหนีก] ารค้ าเช่าซื ]อจะน้ อยลงในปี นีแ] ต่เป็ นรายการขายที6มลู ค่าสูงกว่าเดิม เป็ นผลให้ มลู ค่ารวมลูกหนีเ] ช่าซื ]อมี
มูลค่าสูงขึ ]น
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สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือของบริษัทในปั จจุบนั คือ เครื6 องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ าน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื6 องชักผ้ า ดีวีดี เครื6 องปรับอากาศ พัดลม
จานดาวเทียม เป็ นต้ น ส่วนสินค้ าคงเหลือบริ ษัทในเครื อ ประกอบด้ วย รถจักรยานยนต์ และวัสดุก่อสร้ างต่างๆ
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 92.28 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 6.73 เมื6อเทียบกับสิ ]นปี 2556
เนื6องจากมีการสัง6 ซื ]อสินค้ าประเภทเครื6 องปรับอากาศ และทีวีแอลอีดี เพิ6มขึ ]น เพื6อรองรับความต้ องการของลูกค้ าที6มีความสนใจใน
สินค้ าประเภทนี ]เพิ6มมากขึ ]น
ณ วัน ที6 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 86.46 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]นร้ อยละ 33 เมื6อเทียบกับสิ ]นปี 2555
เนื6องจากบริ ษัทย่อยมีการก่อสร้ างโครงการใหม่จํานวน 5 โครงการ
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 65.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.65 เมื6อเทียบกับสิ ]นปี 2554
เนื6องจากบริ ษัทสต็อกสินค้ าเพิ6มเพื6อรอการจําหน่ายในช่วงต้ นปี 2556
ตารางแสดงยอดสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รายการ
อุปกรณ์และเครื6 องเครื6องใช้ ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์
วัสดุก่อสร้ าง
อื6นๆ
รวม
หัก: ค่าเผื6อสินค้ าล้ าสมัย
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

หน่วย : ล้ านบาท
2555
37.31
0.80
19.19
15.03

ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2556
36.86
0.40
37.80
13.63

2557
42.08
0.61
38.30
13.89

72.33

88.71

94.88

(7.14)
65.19

(2.25)
86.46

(2.60)
92.28

สภาพคล่ อง
(ก)

อัตราส่ วนสภาพคล่ องและหนีส[ ินระยะสัน[

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ]สินหมุนเวียน 1.36 เท่า ลดลงจาก 1.83 เท่า ณ สิน] ปี 2556
โดยในปี นี ] สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ6มขึ ]นในอัตราที6น้อยกว่าหนี ]สินหมุนเวียนโดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเนื6องจากในปี 2557 บริ ษัทได้
มีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื6อค้ าออกไปโดยมีมลู ค่า 28.14 ล้ านบาท และมียอดเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทอื6นส่วนที6ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ6งปี ของ บริ ษัทย่อยลดลง จํานวน 6.86 ล้ านบาทเนื6องจากมีการรับชําระคืนเงินกู้ยมื
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ]สินหมุนเวียน 1.83 เท่า เพิ6มขึ ]นจาก 1.60 เท่า ณ สิน] ปี 2555
โดยในปี นี ] สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ6มขึ ]นในอัตราที6มากกว่าหนี ]สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ6มขึ ]นจากลูกหนีต] ามสัญญาเช่า
ซื ]อที6ถึงกําหนดชําระในปี 2557 และต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที6เพิ6มขึ ]นเนื6องจากบริ ษัทย่อยมีก ารเปิ ดโครงใหม่ในปี 2556
จํานวน 5 โครงการ ซึง6 ปั จจุบนั อยู่ในระยะเริ6 มก่อสร้ าง และยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ5
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ]สินหมุนเวียน 1.60 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก 1.63 เท่า ณ สิ ]น
ปี 2554 โดยในปี นี ] ทังสิ
] นทรัพย์หมุนเวียนและหนี ]สินหมุนเวียนลดลงในอัตราส่วนที6ใกล้ เคียงกัน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจาก
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที6ลดลงเนื6องจากการโอนกรรมสิทธิ5 จํานวน 422.37 ล้ านบาท จากส่วนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ
ขณะที6หนีส] ินหมุนเวียนลดลงจากหนีส] ินระยะสัน] ส่วนของเงินกู้ยืมที6ถึงกํ าหนดชําระในหนึ6งปี ลดลงจํานวน 380.60 ล้ านบาทเมื6อ
เทียบกับ ณ สิ ]นปี 2554
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อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย] ของบริ ษัทสําหรับปี 2557 มีอัตราเท่ากับ 2.93 เท่า ทัง] นี ] เป็ นผลจากดอกเบี ]ยจ่ายที6
ลดลง (อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ]ยของบริษัทของปี 2556 และปี 2555 มีอัตราส่วนเท่ากับ 3.59 เท่า และ 4.76 เท่า
ตามลําดับ)
(ข)

สภาพคล่ อง

ในระยะเวลา 3 ปี ที6ผ่านมา กระแสเงินสดของบริ ษัทส่วนใหญ่จะถูกใช้ ไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริ ษัทและชําระคืนเงินกู้ โดยมี
แหล่งที6มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในปี 2557 บริ ษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ6มขึ ]น 17.81 ล้ านบาทเมื6อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ6มขึ ]นของ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ6มขึ ]น 23.28 ล้ านบาท ในปี 2556 และ 10.55 ล้ านบาท ในปี
2555 ตามลําดับ
(1)

(2)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน
•

ในปี 2557 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 217.34 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 875.34 จากปี
2556 โดยมีสาเหตุหลักคือ บริ ษัทมีการเพิ6มขึ ]นของต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และลูกหนีต] ามสัญญาเช่าซื ]อ
จํานวน 269.20 ล้ านบาท และ 76.38 ล้ านบาท ตามลําดับ

•

ในปี 2556 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 28.03 ล้ านบาท ลดลง ร้ อยละ 91.48 จากปี 2555
โดยสาเหตุหลักคือ บริษัทมีการเพิ6มขึ ]นของลูกหนี ]ตามสัญญาเช่าซื ]อ และ ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน
182.21 ล้ านบาท และ 86.81 ล้ านบาท ตามลําดับ

•

ในปี 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 329.07ล้ านบาท เพิ6มขึ ]น ร้ อยละ 330.19 จากปี
2554 โดยสาเหตุหลักจากที6 บริ ษัทมีเงินสดรั บจาก ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และ สินทรั พย์ รอการขาย
จํานวน 197.12 ล้ านบาท และ 144.82 ล้ านบาท ตามลําดับ

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิที6ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุนในปี 2557 ปี 2556 และ ปี 2555 มีจํานวน (361.33) ล้ านบาท 290.57 ล้ าน
บาท และ (371.23) ล้ านบาท ตามลํ าดับ โดยส่วนใหญ่ ใช้ สําหรั บซือ] ที6 ดิน รอการพัฒนา และ ซื ]อที6 ดิน อาคารอุปกรณ์
อย่างไรก็ตามมีเงินสดที6ได้ รับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื6อค้ า เป็ นจํานวน 63 ล้ าน
บาทและ 35.22 ล้ านบาทตามลําดับ

(3)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2557 เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทัง] สิ ]น 596.47 ล้ านบาท ซึ6งกระแสเงินสดที6ได้ มานัน] เป็ นผลมา
จากสาเหตุหลักดังนี ]
•

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ออกหุ้นกู้จํานวน 300 ล้ านบาทและ 600 ล้ านบาทตามลําดับ

•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั ]นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ ]น 422.49 ล้ านบาท

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี ]
•

ชําระคืนเงินกู้ระยะสั ]น 187.76 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 509.63 ล้ านบาท

•

จ่ายชําระหนี ]สินตามสัญญาเช่าซื ]อ 26.38 ล้ านบาท

ในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั ]งสิ ]น 295.32 ล้ านบาท ซึง6 กระแสเงินสดที6ใช้ ไปนั ]นเป็ นผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี ]
74 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

•

จ่ายชําระเจ้ าหนี ]เช่าซื ]อ 19.16 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะสัน] 374.75 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 230.49 ล้ านบาท

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี ]
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั ]นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ ]น 185.56 ล้ านบาท
ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 143.52 ล้ านบาท

ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทัง] สิ ]น 52.72 ล้ านบาท ซึ6งกระแสเงินสดที6ใช้ ไปนั ]นเป็ นผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี ]
•

จ่ายชําระเจ้ าหนี ]เช่าซื ]อ 11.70 ล้ านบาท

•

ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 397.73 ล้ านบาท

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี ]
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั ]นจากสถาบันการเงินเพิ6มขึ ]น 6.37 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
]
จการที6เกี6ยวข้ องกัน 160.52 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
]
จการอื6น 81.50 ล้ านบาท

•

ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 213.7 ล้ านบาท

แหล่ งทีPมาของเงินทุน
(ก) โครงสร้ างเงินทุน

ตามงบดุลรวมของบริ ษัท ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนหนี ]สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอยู่ในระดับ 0.79 เท่า เพิ6มขึ ]น
จาก 0.66 เท่า ในปี 2556 และใกล้ เคียงกับ 0.78 เท่า ณ สิ ]นปี 2555
หนีส[ ิน
ตารางสรุปภาระหนี ]สิน

หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2556

2555
จํานวน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
]
น
การเงิน
เจ้ าหนี ]การค้ าและเจ้ าหนี ]อื6น
กิจการที6เกี6ยวข้ องกัน
กิจการอืน6

2557

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม

175.99

2.53

361.55

5.20

784.05

9.99

16.13
212.74

0.23
3.06

13.28
228.05

0.19
3.28

12.80
273.40

0.16
3.48

เจ้ าหนี ]ค่าก่อสร้ าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซื ]อจะขาย

40.47
100.54

0.58
1.45

36.31
63.76

0.52
0.92

60.60
69.39

0.77
0.88

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
]
คคลและกิจการที6เกี6ยวข้ องกัน

250.00

3.60

205.73

2.96

95.22

1.21
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ณ วันทีP 31 ธันวาคม
2556

2555
จํานวน

2557

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม

เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
]
]ยค้ างจ่ายจากกิจการอื6น

472.05

6.80

124.70

1.79

46.25

0.59

เงินกู้ยืมระยะยาวที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึง6 ปี
หุ้นกู้สว่ นที6ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ6งปี
หนี ]สินตามสัญญาเช่าซื ]อที6ถึงกําหนดชําระในหนึง6 ปี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ]อื6นค่าซื ]อสินทรัพย์ที6ถึงกําหนดชําระในหนึ6งปี
เจ้ าหนี ]ค่าหุ้น

258.96
10.22
35.62
5.00

3.73
0.15
0.51
0.07

317.31
21.00
55.13
5.00

4.56
0.30
0.79
0.07

574.72
299.36
27.57
20.75
-

7.32
3.81
0.35
0.26
-

กิจการอืน6
หนี ]สินหมุนเวียนอืน6
หนีส[ ินหมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที6ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง6 ปี
หนี ]สินตามสัญญาเช่าซื ]อ – สุทธิจากส่วนที6ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง6 ปี
เจ้ าหนี ]ระยะยาวค่าซื ]อสินทรัพย์ –สุทธิจากส่วนที6ถึง
กําหนดชําระในหนึง6 ปี
หุ้นกู้-สุทธิ
หนี ]สินเงินรับเพื6อประกันสัญญาคํ ]าประกัน
หนี ]สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ]สินไม่หมุนเวียนอืน6
รวมหนีส[ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส[ ิน

52.00
43.46
1,673.18

0.75
52.00
0.63
61.29
24.09 1,545.16

0.75
0.88
22.22

52.00
85.94
2,402.06

0.66
1.09
30.59

1,233.13

17.75 1,087.76

15.64

320.78

4.09

21.31

0.31

40.68

0.59

45.69

0.58

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

597.50
75.20
25.95
1,065.12
3,467.18

7.61
0.96
0.33
13.57
44.16

73.99
28.30
1.66
1,363.39
3,036.57

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีหนี ]สินรวมทั ]งสิ ]น 3,467.18 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]น 692.17 ล้ านบาท จากสิ ]นปี 2556 ที6มีจํานวนทัง] สิ ]น
2,775.01 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้ระหว่างปี เพื6อชําระหนี ]เงินกู้ระยะยาว และ/ หรือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนีส] ินรวมทัง] สิ ]น 2,775 ล้ านบาท ลดลง 261.56 ล้ านบาทจากสิ ]นปี 2555 ที6มีจํานวนทัง] สิ ]น
3,037 ล้ านบาท หนีส] ินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ]การค้ าทั ]งสิ ]น 13 ล้ านบาท, เจ้ าหนีค] ่าก่อสร้ างทัง] สิน] 36 ล้ านบาทและ หนีส] ิน
หมุนเวียนอื6น 61 ล้ านบาท และ หนี ]สินตามสัญญาเช่าซื ]อทังสิ
] ]น 62 ล้ านบาท โดยในส่วนของเงินกู้ยืม นัน] แบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน]
ทังสิ
] ]น 648 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทัง] สิ ]น 1,087 ล้ านบาท
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีหนีส] ินรวมทัง] สิน] 3,036 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]น 37 ล้ านบาทจากสิ ]นปี 2554 ที6มีจํานวนทัง] สิ ]น 2,999
ล้ านบาท หนี ]สินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ]การค้ าทังสิ
] ]น 63 ล้ านบาท, เจ้ าหนีค] ่าก่อสร้ างทัง] สิน] 40 ล้ านบาทและเจ้ าหนีร] ะยะยาว
ค่าซื ]อทรัพย์ สิน 10 ล้ านบาท หนีส] ินหมุนเวียนอื6น 44 ล้ านบาท และ หนี ]สินตามสัญญาเช่าซื ]อทั ]งสิ ]น 32 ล้ านบาท โดยในส่วนของ
เงินกู้ยืม นันแบ่
] งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสั ]น ทังสิ
] ]น 898 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทัง] สิ ]น 1,493 ล้ านบาท
เจ้ าหนีก] ารค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนีค] ่าสินค้ า ซึ6งในปี 2557 บริ ษัทมีระยะเวลาชําระหนีเ] ฉลี6ย 23 วัน ลดลงเล็กน้ อยจาก
ระยะเวลาชําระหนีเ] ฉลี6ย 22 วัน ในปี 2556 และ 27 วัน ในปี 2555
76 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทมีนโยบายที6จะจัดการหนี ]สิน จึงให้ มีการบริ หารต้ นทุนที6เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้ ตลอดจน
ระดับความเสี6ยงที6มาจากโครงสร้ างหนี ]ของบริษัท
ภาระผูกพัน
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าที6ดิน อาคารและค่าบริ การที6จะต้ องจ่ายตามสัญญา
ดังนี ]จ่ายชําระภายใน 1 ปี งบการเงินรวม 13.57 ล้ านบาท งบเฉพาะบริ ษัท 6.75 ล้ านบาท จ่ายชําระ ภายใน 2 ถึง 5 ปี งบการเงิน
รวม 8.95 ล้ านบาท งบเฉพาะบริษัท 6.44 ล้ านบาท
ภาระผูกพันเกี6ยวกับสัญญาก่อสร้ างระยะยาวคงเหลือ จํานวน 319.86 ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท : 102.00 ล้ านบาท)
มีหนังสือคํ ]าประกันซึง6 ออกโดยธนาคารในนามบริ ษัทและบริษัทย่อยเกี6ยวเนื6องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยซึ6งประกอบด้ วยหนังสือคํา] ประกันเพื6อคํา] ประกันการจ่ายชําระเงินให้ กับเจ้ าหนี แ] ละคํา] ประกันไฟฟ้ าและ
อื6นๆ ดังนี ] ปี 2557 งบการเงินรวม 109.96 ล้ านบาท งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท 11.72 ล้ านบาท
(ข) ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนทัง] สิ ]น 1,138 ล้ านบาท โดยมีทุนที6ออกและชําระแล้ วทัง] สิ ]น 1,138 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทัง] สิ ]น 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมที6ยังไม่ได้ จดั สรรทังสิ
] ]น 986 ล้ านบาท ลดลง 33 ล้ านบาทจากกําไรสะสม
ที6ยังไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ]นปี 2556 เนื6องจากผลกําไรสุทธิระหว่างปี 2557 ลดลง
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนทั ]งสิ ]น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทุนที6ออกและชําระแล้ วทัง] สิ ]น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทัง] สิ ]น 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมที6ยังไม่ได้ จัดสรรทัง] สิ ]น 1,019 ล้ านบาท เพิ6มขึ ]น 223 ล้ านบาทจากกําไร
สะสมที6ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ]นปี 2555 ทังสิ
] ]น 796 ล้ านบาท
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนทั ]งสิ ]น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทุนที6ออกและชําระแล้ วทัง] สิ ]น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทัง] สิ ]น 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมที6ยังไม่ได้ จดั สรรทังสิ
] ]น 796 ล้ านบาท ลดลง 278 ล้ านบาทจากกําไรสะสม
ที6ยังไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ]นปี 2554 ทั ]งสิ ]น 1,074 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2557 บริษัทและบริ ษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จํานวนรวม
ทังสิ
] ]น 3,345,000 บาท
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย[
การเปลี6ยนแปลงอัตราดอกเบี ]ยในตลาดย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี ]สิน รวมถึงดอกเบี ]ยรับและดอกเบี ]ยจ่าย
ของบริ ษัท ทัง] นี ] การบริ ห ารเงินของบริ ษัท เป็ นปั จจัย ที6ทําให้ บริ ษัทต้ องเผชิญกับความเสี6ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย]
ดังกล่าว
การขยายธุรกิจใหม่ ผ่านบริษัทย่ อยของบริษัท
บริ ษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเพื6อรองรับโอกาสและเตรี ยมความพร้ อมในการทําธุรกิจใหม่ ๆ ที6เกิดขึ ]น
ซึง6 เป็ นปั จจัยหลักและอิทธิพลหลักที6อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคตของบริ ษัท โดยในระหว่างปี 2557 บริ ษัท
ได้ ขยายธุรกิจใหม่เกี6ยวกับให้ บริ การจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดงานกิจกรรม และธุรกิจผลิตป้ ายโฆษณา สื6อโฆษณา และ
สื6อพิมพ์ต่างๆ
เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

77 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการรั กษาส่วนแบ่งการตลาดผู้ให้ บริ การเช่าซื ]อในประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทมีเป้ าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทดังต่อไปนี ]
(1)

เพิ6มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทโดยวิธีการเพิ6มความสามารถในการทํากําไร

(2)

รักษาและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งด้ านการบริ การ ช่องทางการจัดจําหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้ า

(3)

นําเสนอนวัตกรรมใหม่ด้านการบริการอย่างต่อเนื6องด้ วยความหลากหลายและมีคุณภาพเพื6อตอบสนองความต้ องการและ
วิถีชีวติ ของผู้บริ โภคแต่ละกลุ่ม

(4)

เสริ มสร้ างคุณภาพของการให้ บริ การแก่ลูกค้ าและบริ การหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื6อประสิทธิภาพสูงสุดด้ วยหลักพึงปฏิบตั ิและจรรยาบรรณที6ดี

เพื6อให้ บรรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกิจเหล่านี ] บริ ษัทได้ ปรับใช้ กลยุทธ์ ต่าง ๆ ดังที6กล่าวมาข้ างต้ น และจะทําการปรับเปลี6ยนเพื6อ
ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสมํ6าเสมอเพื6อให้ บริ ษัทสามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของการ
แข่งขันที6มีการเปลี6ยนแปลงรวมถึงปั จจัยภายนอกด้ านอื6น 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 ซึ6งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร พนักงาน หรื อที6ปรึกษา
ของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี ]
1. นายมงคล สัณฐิ ติวฑิ รู
2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
3. นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที6ได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อยไตรมาสละ 1 ครัง] ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง] สิ ]น 5 ครัง] และได้ รายงานผลการ
ประชุมต่อคณะกรรมบริ ษัทฯ ทุกครัง] ในการประชุมแต่ละครัง] มีผ้ บู ริ หารระดับสูง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ า
หน่วยงานบริ หารความเสี6ยง และผู้สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุมในวาระที6เกี6ยวข้ อง กรรมการแต่ละท่านได้ เข้าร่วมประชุมดังนี ]
ชืPอ-นามสกุล
นายมงคล สัณฐิติวฑิ รู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง[ ทีPเข้ าร่ วมประชุม
4
5
5

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินงานตามหน้ าที6และความรับผิดชอบที6ได้ รับมอบหมายโดยสรุปดังนี ]
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2557 เพื6อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื6อพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินดังกล่าวได้ จดั ขึ ]นตามหลักการบัญชีที6รับรองทัว6 ไปโดยถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
• สอบทานความเพียงพอและการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี6ยง การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที6 เ กี6 ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จของบริ ษั ท ฯ โดยประชุม ร่ ว มกับ ผู้บ ริ ห ารและหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื6 อ ให้
ข้ อเสนอแนะที6เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของบริ ษัทฯ
• พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซึ6งได้ จัด ทําขึ ]นตามแนวความเสี6ยง และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุปได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที6มีประสิทธิผล โดยไม่พบข้ อบกพร่องที6เป็ นสาระสําคัญ
• สอบทานรายการที6เกี6ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อรายการที6อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทฯ
เพื6อให้ มั6นใจว่าบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามเงื6อนไขทางธุรกิจปกติและได้ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
• รับทราบความเสี6ยงและติดตามความก้ าวหน้ าของการบริหารความเสี6ยงตามที6หน่วยงานบริ หารความเสี6ยงนําเสนอ
• สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที6ดี ซึง6 ผลเป็ นที6น่าพอใจ
• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที6มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแต่งตัง] และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี
2558 ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที6กล่าวมาข้างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทฯ
มีการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที6รับรองโดยทั6วไปและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที6เพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที6 มีประสิท ธิ ผล เพีย งพอ และไม่มีข้อบกพร่ องที6 เป็ นสาระสําคัญ มีก ารปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายและกฎระเบีย บที6เกี6 ย วข้ อ งกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ และการทํารายการที6 เกี6 ย วโยงกัน มีค วามสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดตามนโยบายบริ ษัทฯ

นายมงคล สัณฐิติวฑิ รู
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7 พฤศจิกายน 2557
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึ6งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี6ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ ]นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที6สําคัญและหมายเหตุเรื6 องอื6นๆ และข้ าพเจ้ าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซึง6 ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที6 31 ธันวาคม
2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี6ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ ]นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที6สําคัญและหมายเหตุเรื6 องอื6นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ] ดยถูกต้ องตามที6ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย และรับผิดชอบเกี6ยวกับการควบคุมภายในที6ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื6อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที6ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที6ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า โดยได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ6งกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบเพื6อให้ ได้ ความเชื6อมัน6 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที6ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
การตรวจสอบกระทําโดยการปฏิบตั ิงานด้ วยวิธีต่างๆ
เพื6อให้ ได้ มาซึง6 หลักฐานการสอบบัญชีเกี6ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที6เลือกใช้ ขึ ]นอยูก่ ับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง6 รวมถึงการประเมินความเสี6ยงจากการแสดง
ข้ อมูลที6ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย6 ง
ดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที6เกี6ยวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที6ควรของ
บริ ษัท เพื6อออกแบบวิธีการตรวจสอบที6เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื6อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษัท
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที6ผ้ บู ริ หารใช้ และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางการบัญชีที6จดั ทําขึ ]นโดยผู้บริ หาร รวมทังการประเมิ
]
นการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื6อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที6ข้าพเจ้ าได้ รวบรวมมานัน] เพียงพอและเหมาะสมเพื6อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้ างต้ นแสดงฐานะทางการเงินรวมบริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที6
31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ]นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะ
ของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ]นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้ องตามที6ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ข้ อมูลทีPควรทราบเกีPยวกับคดีความทีPยังไม่ มีข้อยุ ติ
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตข้ อมูลตามที6ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 41 เรื6 องคดีความที6เกิดขึ ]นกับบริ ษัทตั ]งแต่ปี
2551 แต่ยงั ไม่มีข้อยุติ ซึง6 ผู้บริหารเชื6อว่าจะไม่มีผลเสียหายที6เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษัท
ทังนี
] ]ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื6อนไขในเรื6 องดังกล่าวข้ างต้ น

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที6 2785
กรุงเทพมหานคร 2 มีนาคม 2558
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บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

92,214,673

16,519,769

26,325,968

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
102,227,930

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพืDอค้า
ลูกหนีJการค้าและลูกหนีJอDนื - สุทธิ

7

- บุคคลและบริษทั ทีเD กีDยวข้อง
- ลูกค้าทัวไป
D

8
9

649,797
90,861,662

703,973
57,794,000

2,803,750
19,967,506

2,102,389
10,498,229

ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซือJ ส่วนทีDถงึ กําหนด
ชําระภายในหนึDงปี

10

1,379,946,202

1,442,481,566

331,317,014

354,755,601

8
11

25,096,713

23,838,834

1,004,298,264
25,096,713

495,097,773
23,838,834

ชําระภายในหนึDงปี
ลูกหนีJและเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
สินค้าคงเหลือ

11

5,126,667

11,996,339

12
13

3,167,651
92,287,281

4,585,962
86,459,821

3,167,651
46,472,353

4,585,962
41,544,898

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

14

1,357,983,457
49,610,243

986,668,575
-

52,638,054
-

52,868,047
-

สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืDน

15

71,416,808
92,908,265

54,652,939
44,687,851

3,924,967

5,220,871

3,271,282,676

2,834,227,281

1,506,206,041

1,044,981,320

เงินให้กู้ยมื ระยะสันJ และดอกเบียJ ค้างรับ
- บริษทั ย่อย
- บุคคลและบริษทั อืDน
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่บริษทั อืDนส่วนทีถD งึ กําหนด

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีDมขี อ้ จํากัดในการใช้
ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซือJ - สุทธิ
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวและดอกเบียJ ค้างรับ - บุคคลและบริษทั อืDน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืDน

-

28,142,748

-

-

28,142,748

-

16

100,046,896

94,557,727

4,898,362

1,863,161

10
11
17

1,772,696,251
21,483,793
-

1,700,433,294
20,688,688
-

126,470,600
2,044,692,788

108,890,705
1,896,765,545

18

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ทีDดนิ และอาคาร
ทีดD นิ อาคาร และอุปกรณ์

97,000,000
9,279,724

97,000,000
-

97,000,000
5,293,079

97,000,000
-

19

สินทรัพย์ทไีD ม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
สิทธิการใช้ประโยชน์ทDดี นิ
ทีดD นิ รอการพัฒนา

1,717,076,511
3,130,584

1,453,782,629
3,130,584

494,176,316
3,130,584

477,327,818
3,130,584

20
21

101,352,795
538,701,467

99,552,795
431,688,576

207,294,153

207,187,373

22

214,374,226
4,914,839

212,786,750
5,386,676

170,093,539
2,170,918

176,970,687
2,247,393

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,580,057,086

4,119,007,719

3,155,220,339

2,971,383,266

รวมสิ นทรัพย์

7,851,339,762

6,953,235,000

4,661,426,380

4,016,364,586

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืDน
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รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

23

784,045,224

361,552,423

674,862,608

301,725,615

8
24

12,803,247
273,399,720
60,598,802
69,394,542

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

1,210,251
77,771,610
6,473,655
-

6,062,829
69,869,213
1,351,498
-

8

95,217,494

205,725,184

149,568,609

289,294,378

25
26

46,250,371
299,358,320

124,704,115
-

20,534,795
299,358,320

27
28

27,573,480
574,717,826
20,754,233

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

27,155,577
8,889,725

หนีQ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีQ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันJ
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีJการค้าและค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
- บุคคลและบริษทั ทีเD กีDยวข้อง
- ผูค้ า้ ทั Dวไป
เจ้าหนีJค่าก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
เงินกู้ยมื ระยะสันJ จากบุคคลและบริษทั ทีเD กียD วข้อง
และดอกเบีJยค้างจ่าย
เงินกู้ยมื ระยะสันJ จากบุคคลและบริษทั อืDน
และดอกเบีJยค้างจ่าย
หุน้ กูส้ ่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
หนีJสนิ ตามสัญญาเช่าซือJ ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึDงปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวส่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนีJระยะยาวค่าซืJอสินทรัพย์ส่วนทีถD งึ กําหนด

-

ชําระภายในหนึDงปี
เจ้าหนีJค่าหุน้
- บริษทั ย่อย
- บริษทั อืDน
หนีJสนิ ผลประโยชน์พนักงานทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
หนีJสนิ หมุนเวียนอืDน
รวมหนีQ สินหมุนเวียน

5,000,000

-

20,594,024
5,292,895
-

8
18
29

52,000,000
11,845,031
74,097,547
2,402,055,837

52,000,000
7,322,601
53,962,424
1,545,157,613

52,000,000
5,820,759
14,509,851
1,338,155,760

4,640,000
52,000,000
3,207,225
12,031,939
766,069,616

27
28
26

45,688,898
320,779,917
597,499,953
75,203,649
25,952,591
1,065,125,008

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

45,307,783
13,743,273
59,051,056

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

3,467,180,845

2,775,012,133

1,397,206,816

820,156,127

หนีQ สินไม่หมุนเวียน
หนีJสนิ ตามสัญญาเช่าซือJ - สุทธิ
เงินกู้ยมื ระยะยาว - สุทธิ
หุน้ กู้ - สุทธิ
เงินรับเพืDอเป็นประกันสัญญาคํJาประกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีJสนิ ไม่หมุนเวียนอืDน
รวมหนีQ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีQ สิน

29
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รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

32

1,138,225,685

1,034,757,926

1,138,225,685

1,034,757,926

30

1,138,225,685
1,377,567,356

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

1,138,225,685
1,377,567,356

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

104,974,269
986,164,621
(14,749,948)
3,592,181,983
791,976,934
4,384,158,917

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

104,974,269
643,452,254
3,264,219,564
3,264,219,564

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

7,851,339,762

6,953,235,000

4,661,426,380

4,016,364,586

หนีQ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ
- ทุนจดทะเบียน 2,276,467,437 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2556 : 1,034,757,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
- ทุนเรือนหุน้ ทีอD อกและรับชําระแล้ว 2,276,451,370 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2556 : 1,034,757,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
- จัดสรรเพืDอสํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนD ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไD ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนีQ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

31

85 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิQ นสุดวันทีW 31 ธันวาคม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ดอกผลเช่าซือJ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบียJ รับ
เงินปนั ผลรับ
กําไรจากการเปลียD นแปลงมูลค่าและกําไรจากการขายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพืDอค้า
กําไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้อDนื
รวมรายได้

8

8

34

2557

2556

2557

2556

431,185,122
944,703,666
656,941,423
36,933,573
150,773,755
13,176,879
998,880
6,093,264
540,642

443,458,323
899,863,364
723,183,924
35,340,392
138,938,445
5,558,328
2,515,209
6,374,775
-

431,185,122
459,008,715
909,000
49,577,683
788,880
38,995,650
3,204,642

443,458,323
426,071,116
48,239,927
675,208
33,072,239
100,624,971

1,096,141
5,987,567
112,560,106
2,360,991,018

29,005,043
187,632,558
126,225,658
2,598,096,019

45,825,379
5,344,337
14,692,729
1,049,532,137

29,005,043
17,188,383
19,260,052
1,117,595,262

278,952,326
511,219,023
36,199,166
131,748,968
10,943,339
230,806,419
729,756,129
27,279,832
75,731,832
2,032,637,034

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

278,952,326
478,149
39,567,490
107,701,553
432,340,241
12,875,741
26,358,998
898,274,498

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

328,353,985
(141,422,687)
186,931,298
(45,929,550)
141,001,747

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

151,257,639
(51,561,328)
99,696,311
(20,200,225)
79,496,086

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

1,043,322
142,045,069

289,788,462

79,496,086

174,196,417

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอล์ฟ
ต้นทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม
ต้นทุนค่าบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
หนีJสูญและหนีJสงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สาํ หรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอืDนสําหรับงวด - กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

35

8
22

29
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รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิQ นสุดวันทีW 31 ธันวาคม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเD ป็นของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไD ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเD ป็นของบริษทั
ส่วนได้เสียทีไD ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย

2557

2556

2557

2556

84,193,616
56,808,131

232,327,666
57,460,796

79,496,086
-

174,196,417
-

141,001,747

289,788,462

79,496,086

174,196,417

85,236,938
56,808,131
142,045,069

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

79,496,086
79,496,086

174,196,417
174,196,417

0.037
2,276,451,370

0.112
2,069,515,852

0.035
2,276,451,370

0.084
2,069,515,852

กําไรต่อหุ้น
กําไรสุทธิส่วนทีเD ป็นของบริษทั (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียD ถ่วงนํJาหนัก (หุน้ )

36
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รายงานประจําปี 2557 / บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีWยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิQ นสุดวันทีW 31 ธันวาคม
(หน่ วย : บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
กําไรสะสม
องค์ประกอบอืWนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นทีW
รับชําระแล้ว

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น

จัดสรรเพืWอ
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ส่วนเกิ น (ตําW ) กว่าทุนจากการ
เปลีWยนแปลงสัดส่วน
เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษทั

ส่วนได้เสีย
ทีWไม่อยู่ใน
อํานาจควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 1 มกราคม 2556

1,034,757,926

1,377,567,356

92,264,269

796,262,757

(17,122,265)

3,283,730,043

625,710,844

3,909,440,887

ส่วนตํDากว่าทุนจากการเปลียD นแปลงสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนได้เสียทีไD ม่มอี าํ นาจควบคุมลดลง
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 31 ธันวาคม 2556

1,034,757,926

1,377,567,356

8,710,000
100,974,269

(8,710,000)
232,327,666
1,019,880,423

(15,920,890)
(33,043,155)

(15,920,890)
232,327,666
3,500,136,819

(5,085,592)
57,460,796
678,086,048

(15,920,890)
(5,085,592)
289,788,462
4,178,222,867

ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 1 มกราคม 2557

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

ส่วนเกินกว่าทุนจากการเปลียD นแปลงสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนได้เสียทีไD ม่มอี าํ นาจควบคุมเพิมD ขึนJ
บริษทั ย่อยเพิมD ทุน
เพิมD ทุนจากการจ่ายหุน้ ปนั ผล
เงินสดปนั ผลจ่าย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 31 ธันวาคม 2557

103,467,759
1,138,225,685

1,377,567,356

(103,467,759)
(11,484,981)
(4,000,000)
85,236,938
986,164,621

18,293,207
(14,749,948)

18,293,207
(11,484,981)
85,236,938
3,592,181,983

44,708,759
14,150,000
(1,776,004)
56,808,131
791,976,934

18,293,207
44,708,759
14,150,000
(13,260,985)
142,045,069
4,384,158,917

31

32, 33
33
31

4,000,000
104,974,269
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บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีWยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิQ นสุดวันทีW 31 ธันวาคม
(หน่ วย : บาท)
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นทีW
รับชําระแล้ว

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น

จัดสรรเพืWอ
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั
ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 1 มกราคม 2556
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 1 มกราคม 2557
เพิมD ทุนจากการจ่ายหุน้ ป นั ผล
เงินสดปนั ผลจ่าย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีW 31 ธันวาคม 2557

31

32, 33
33
31

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

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

3,022,012,042
174,196,417
3,196,208,459

1,034,757,926
103,467,759
1,138,225,685

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

100,974,269
4,000,000
104,974,269

682,908,908
(103,467,759)
(11,484,981)
(4,000,000)
79,496,086
643,452,254

3,196,208,459
(11,484,981)
79,496,086
3,264,219,564
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บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิQ นสุดวันทีW 31 ธันวาคม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั

งบการเงิ นรวม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุงกําไรก่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน:ค่าเสือD มราคา
หนีJสญ
ู และหนีJสงสัยจะสูญ
ค่าเผือD (โอนกลับค่าเผือD ) สินค้าเสือD มคุณภาพ
กําไรจากการขายสินทรัพย์สุทธิจากตัดจําหน่ ายสินทรัพย์
กําไรจากการเปลียD นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือD ค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพืDอค้าและบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
กําไรทียD งั ไม่เกิดขึนJ จริงจากอัตราแลกเปลียD น
เงินปนั ผลรับ
ดอกเบียJ รับ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนบริการปจั จุบนั สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นสดได้มาจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลีWยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีQ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิW มขึนQ )
ลูกหนีJการค้าและลูกหนีJอนDื - บุคคลและบริษทั ทีเD กียD วข้อง
ลูกหนีJการค้าและลูกหนีJอนDื - ลูกค้าทั Dวไป
ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซือJ
ลูกหนีJและเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืนD
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนD
หนีQ สินดําเนิ นงานเพิW มขึนQ (ลดลง)
เจ้าหนีJการค้าและเจ้าหนีJอDนื - บุคคลและบริษทั ทีเD กียD วข้อง
เจ้าหนีJการค้าและเจ้าหนีJอDนื - ผูค้ า้ ทัวไป
D
เจ้าหนีJคา่ ก่อสร้าง
เจ้าหนีJระยะยาวค่าซือJ สินทรัพย์
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซือJ จะขายอสังหาริมทรัพย์
หนีJสนิ หมุนเวียนอืนD
หนีJสนิ ไม่หมุนเวียนอืDน
เงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีJย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน

2557

2556

2557

2556

186,931,298

376,817,373

99,696,311

194,245,734

111,203,630
75,285,852
352,027
(1,839,437)
(1,096,140)
5,266,999
33,710,884
(7,535,942)
(540,642)
(6,093,264)
141,422,687
4,182,153

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

43,058,293
26,358,998
352,027
(2,471,105)
(45,825,379)
(3,204,642)
(38,995,650)
51,561,328
1,652,461

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

541,250,105

502,078,082

132,182,642

214,144,476

54,176
(33,352,897)
(258,590,222)
(5,075,404)
36,099,220
(356,076,298)
(49,610,243)
96,327,963
(53,888,924)
471,837

(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

(701,361)
(14,607,242)
(56,440,412)
(5,075,404)
36,999,225
229,993
15,095,732
76,475

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

(488,998)
45,362,993
24,292,685
(5,000,000)
5,637,144
21,984,364
10,109,117
19,506,618
(161,447,869)
(83,192,590)
(225,133,841)

(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

(4,852,578)
7,902,397
5,122,157
(3,985,881)
111,945,743
(54,776,362)
(9,726,246)
47,443,135

(484,895)
(876,700)
5,612,773
231,739,321
(65,896,222)
(17,845,910)
147,997,189
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บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สิQ นสุดวันทีW 31 ธันวาคม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั

งบการเงิ นรวม
2557

2556

2557

2556

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ดอกเบีJยรับ
เงินปนั ผลรับ
เงินฝากธนาคารทีมD ขี อ้ จํากัดในการใช้ลดลง (เพิมD ขึนJ )
รับชําระเงินให้กยู้ มื ระยะสันJ แก่บริษทั ทีเD กีDยวข้อง
เงินให้กยู้ มื ระยะสันJ แก่บุคคลและบริษทั อืDนเพิมD ขึนJ
รับชําระเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ทีเD กีDยวข้อง
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและบริษทั อืDนลดลง (เพิมD ขึนJ )
จ่ายในการลงทุนในบริษทั ย่อย
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
จ่ายในการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอืDน
ทีดD นิ รอการพัฒนาลดลง (เพิมD ขึนJ )
จ่ายเพืDอซืJอสินทรัพย์
รับจากการขายสินทรัพย์
จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ทีดD นิ และอาคาร
เงินสดจ่ายซือJ สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีดD นิ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขายภายใต้สญ
ั ญาซือJ คืน
จ่ายเพืDอซืJอเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพืDอค้า
รับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพืDอค้า
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

4,835,384
540,642
(5,080,683)
1,754,922
63,001,966
(107,012,891)
(344,745,244)
7,221,401
(9,279,724)
(1,800,000)
(5,985,000)
35,223,888
(361,325,339)

5,116,897
434,972
(13,243,800)
23,029,663.00
(21,006,482.00)
(45,000,000)
42,012,077
(106,900,631)
368,506,612
2,000,000
(8,160,751)
43,781,815
290,570,372

18,147,752
3,204,642
(3,035,201)
292,839,528
(782,450,000)
(170,839,970)
63,001,966
(106,780)
(28,396,781)
5,886,328
(5,985,000)
35,223,888
(572,509,628)

10,100,466
2,677,652
(168,257,988)
64,650,000.00
(1,443,799.65)
(24,102,240)
(45,000,000)
(19,325,179)
(44,118,318)
16,781,612
(8,160,751)
43,781,815
(172,416,731)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันJ จากสถาบันการเงินเพิมD ขึนJ
เงินกู้ยมื ระยะสันJ จากบุคคลและบริษทั ทีเD กียD วข้องเพิมD ขึนJ (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะสันJ จากบุคคลและบริษทั อืDนลดลง
จ่ายชําระหนีJสนิ ตามสัญญาเช่าซือJ
เงินกู้ยมื ระยะยาวลดลง
หุน้ กู้เพิมD ขึนJ
เงินปนั ผลจ่าย
บริษทั ย่อยจ่ายเงินปนั ผลให้ส่วนได้เสียทีไD ม่มอี าํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิมD ทุนของส่วนได้เสียทีไD ม่มอี ํานาจควบคุม
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น

422,492,801
(86,000,000)
(101,757,500)
(26,375,384)
(509,634,769)
896,858,274
(11,484,981)
(1,776,004)
14,150,000
596,472,437

185,559,557
(47,674,271)
(327,080,000)
(19,165,462)
(86,963,159)
(295,323,335)

373,136,993
(114,850,000)
(5,000,000)
(25,900,038)
299,358,320
(11,484,981)
515,260,294

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

10,013,257
92,214,673
102,227,930
(0)

23,278,372
68,936,301
92,214,673
0.38

(9,806,199)
26,325,968
16,519,769
(0.06)

9,994,761
16,331,207
26,325,968
(0.00)

194,348,422
25,140,093
103,475,793
4,314,340

135,896,607
5,000,000
46,959,813
5,703,127

42,278,707
103,475,793
-

38,374,243
46,514,019
-

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิW มขึQน (ลดลง) - สุทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันสิQ นปี
ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิW มเติ ม
รายการทีไD ม่ใช่เงินสด
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนีJตามสัญญาเช่าซือJ
2. รับโอนสินทรัพย์รอการขายจากสินทรัพย์รอการขายภายใต้สญ
ั ญาซือJ คืน
3. ซืJอยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าซืJอ
4. เพิมD ทุนจากการจ่ายหุน้ ปนั ผล
5. โอนย้ายดอกเบียJ จ่ายไปเป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันทีW 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
1.

ข้อมูลทัวไป
W
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นนิตบิ ุคคลทีจD ดั ตังJ ขึJนในประเทศไทย และทีอD ยู่จดทะเบียนตังJ อยู่ทDี เลขทีD 267
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 80 สาขา
(2556: จํานวน 80 สาขา)
บริษทั ได้นําหุน้ เข้าจดทะเบียนซืJอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังJ แต่ปี 2546
บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดํ าเนิ นธุ รกิจหลักคือการขายและให้บริก ารเช่ าซืJอเครืDองใช้ไฟฟ้ า เครืDองใช้และ
รถจักรยานยนต์ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือD ขาย
บริษทั ยังมีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึDงประกอบกิจการหลากหลายธุรกิจซึงD อธิบายต่างหาก
รายชืDอผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ มีดงั นีJ
ร้อยละ
รายชืDอ
กลุ่มนายวิสตู ร เอียJ วศิวกิ ูล
กลุ่มนายเธนศ ดิลกศักยวิทูร
กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒ ิ

2.

2557
27.03
8.97
8.65

2556
26.10
12.51
8.65

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีJได้จดั ทําขึJนเป็ นทางการเป็ นภาษาไทยและตามหลักการบัญชีทรDี บั รองทัวไปภายใต้
D
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชีของไทยทีอD อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ทํ า และนํ า เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การแปลงบการเงินฉบับนีJเป็ นภาษาอืDน ต้องให้สอดคล้องกับ
งบการเงินทีจD ดั ทําขึนJ เป็นภาษาไทย
งบการเงินนีJได้จดั ทําขึJนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนD เป็นการเฉพาะ
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีทเีD ริมD มีผลบังคับในปี บญ
ั ชีปจั จุบนั และทีจD ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนีJ
มาตรฐานการบัญชีทเีD ริมD มีผลบังคับในปี บญ
ั ชีปจั จุบนั
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับทีD 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 38 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลียD นแปลงของอัตราแลกเปลียD นเงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกียD วกับบุคคลหรือกิจการทีเD กีDยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับทีD 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับทีD 8 (ปรับปรุง 2555)

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถD อื ไว้เพือD ขายและการดําเนินงานทียD กเลิก
ส่วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับทีD 15
ฉบับทีD 27
ฉบับทีD 29
ฉบับทีD 32

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิงD จูงใจทีใD ห้แก่ผเู้ ช่า
การประเมินเนืJอหาสัญญาเช่าทีทD าํ ขึนJ ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับทีD 1
การเปลีDยนแปลงในหนีJสนิ ทีDเกิดขึJนจากการรืJอถอน การบูรณะ และหนีJสนิ ทีDมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับทีD 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับทีD 5
สิท ธิใ นส่ ว นได้ เ สีย จากกองทุ น การรืJ อ ถอน การบู ร ณะและการปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับทีD 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับทีD 29 เรืDอง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมD ภี าวะเงินเฟ้ อรุนแรง
ฉบับทีD 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับทีD 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับทีD 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ฉบับทีD 17
การจ่ายสินทรัพย์ทไDี ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับทีD 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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ั
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหนุ้ ปนผล
มาตรฐานการบัญชีตามทีกD ล่าวข้างต้นได้รบั การปรับปรุงและจัดให้มขี นJึ เพือD ให้มเี นืJอหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ซึDงโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนีJ
มาตรฐานการบัญชีทจDี ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก ซึDงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทDเี ริมD ในหรือหลังวันทีD 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มีขJนึ
เพือD ให้มเี นืJอหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลียD นแปลงมาตรฐานการบัญชีใน
ครังJ นีJส่วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผู้ใช้มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีตามทีกD ล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการบัญชีทมDี กี ารเปลีDยนแปลงหลักการสําคัญ
ซึงD ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนีJ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับทีD 19 (ปรับปรุง 2557) เรือD ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีJ กําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนD ในขณะทีมD าตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันที
ในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนD หรือทยอยรับรูใ้ นกําไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับทีD 27 (ปรับปรุง 2557) เรือD ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับนีJมกี ารปรับปรุงโดยเปลีDยนชืDอจากเดิม “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” เป็ น “งบการเงิน
เฉพาะกิจการ” และให้ขอ้ กําหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่วม
ค้าและเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เมืDอกิจการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีD 10 เรือD ง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีD 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกีDยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนืJอหา
เกีDยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมทีDเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีD 27 เรืDอง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนีJเปลียD นแปลงหลักการเกีDยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม่
กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนีJผลู้ งทุนจะถือว่าควบคุมกิจการทีเD ข้าไปลงทุนได้ หากมีสทิ ธิได้รบั หรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจ การทีDเ ข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อํา นาจในการสั DงการกิจกรรมทีDส่งผลกระทบต่ อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนนั นJ ได้ ถึง แม้ว่ า จะมีส ดั ส่วนการถือหุ้น หรือ สิท ธิใ นการออกเสีย งโดยรวมน้ อ ยกว่า กึD ง หนึD ง ก็ต าม การ
เปลียD นแปลงทีDสําคัญนีJส่งผลให้ฝ ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีอํานาจ
ควบคุมในกิจการทีเD ข้าไปลงทุนหรือไม่พจิ ารณาว่าบริษทั ใดจะต้องจัดทํางบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีD 12 เรือD ง การเปิดเผยข้อมูลเกียD วกับส่วนได้เสียในกิจการอืนD
มาตรฐานฉบับนีJกําหนดให้กิจการเปิ ดเผยข้อมูลเพืD อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและความเสียD งทีD
เกีDยวข้องของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึDงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึDง
ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีD 13 เรือD ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มาตรฐานฉบับนีJกําหนดแนวทางเกีDยวกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีDเกีDยวกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีJสนิ ใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานทีเD กียD วข้องอืDน กิจการ
จะต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมนันJ ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนีJ และใช้วธิ เี ปลีDยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรูผ้ ลกระทบจาก
การเริมD ใช้มาตรฐานนีJ
จากการประเมินเบืJองต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทเชืDอว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงิน
3.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม
งบการเงินรวมนีJได้รวมงบการเงินของบริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทีDบริษทั มีอาํ นาจควบคุมหรือถือ
หุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ทีมD สี ทิ ธิออกเสียงซึงD มีอทิ ธิพลเหนือบริษทั บริษทั ย่อย ดังต่อไปนีJ

บริษทั
ถือหุ้นทางตรง
บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด
(เดิมชือD “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 เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือD จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการทางการเงินธุระกิจเช่าซืJอรถยนต์
มือสอง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
ให้เช่าป้ายโฆษณา
ให้บริการสนามกอล์ฟ และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย การซือJ และดําเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย การซือJ และการดําเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย การซือJ และดําเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย การซือJ และการดําเนินงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
บริการสินเชือD เช่าซือJ
ธุรกิจโรงแรม
ให้เช่า ขาย ซืJอ อสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
จัดงานกิจกรรม

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2557
2556

(หน่วย : พันบาท)
ทุนเรียกชําระแล้ว
2557
2556

56.95
99.99
99.99

60.00
99.99
99.99

440,000
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

99.99

35,000

35,000

55.00

55.00

15,000

15,000

55.00
74.75
60.00
99.99
85.00

55.00
74.75
60.00
99.99
85.00

45,000
199,000
53,678
145,000
27,000

45,000
199,000
53,678
45,000
27,000

80.00

80.00

135,250

65,000

70.00

70.00

2,000

2,000

99.99

-

10,000

-
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บริษทั
ถือหุ้นทางอ้อม
บริษทั พร้อมพรินJ ติJง จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตป้ายโฆษณา สือD โฆษณา และสือD พิมพ์
ต่างๆ

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2557
2556

63.00

(หน่วย : พันบาท)
ทุนเรียกชําระแล้ว
2557
2556

-

1,000

-

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นดําเนินกิจการในประเทศไทย ยกเว้นบริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชืDอ จํากัด ดําเนินกิจการในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในระหว่างปี 2557 มีรายการเปลียD นแปลงทีสD าํ คัญดังต่อไปนีJ
- บริษัท ไมด้า ลิสซิDง จํากัด (มหาชน) ได้เพิDมทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 440 ล้านบาท เพืDอจ่ายเป็ นหุ้น
ั
ปนผล
- บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้เพิมD ทุนจดทะเบียน จาก 65 ล้านบาท เป็ น 135.25 ล้านบาท บริษทั ได้ลงทุน
เพิมD เติมโดยยังคงสัดส่วนเงินลงทุนเดิม
- บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด ได้เพิมD ทุนจดทะเบียน จาก 45 ล้านบาท เป็ น 145 ล้านบาท บริษทั ได้ลงทุนเพิมD เติมโดยยังคง
สัดส่วนเงินลงทุนเดิม
- บริษัท ได้จ ัดตังJ บริษัทย่อยแห่ง ใหม่ชDือบริษัท เอ็มดี อะดรีน าลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึDงเป็ นบริษัท ประกอบกิจการ
ให้บริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทังJ จัดงานกิจกรรมตามสถานทีตD ่างๆ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีหุน้
สามัญมูลค่า 10 ล้านบาท ซึDงบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวร้อยละ 99.99
- บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึDงเป็ นบริษทั ย่อย ได้จดั ตังJ บริษทั แห่งใหม่ชDอื บริษทั พร้อมพริJนติJง
จํากัด ซึงD เป็ นบริษทั ประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณา สือD โฆษณา และสือD พิมพ์ต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 1 ล้านบาท
ซึงD บริษทั ย่อยถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวร้อยละ 90.00 จึงทําให้บริษทั ถือหุน้ ทางอ้อมในบริษทั ดังกล่าวร้อยละ 63.00
ในระหว่างปี 2556 มีรายการเปลียD นแปลงทีสD าํ คัญดังต่อไปนีJ
- บริษทั ได้ซJอื หุน้ สามัญของบริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด เพิมD เติมจํานวน 94,257 หุน้ ราคาหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ น
มูลค่า 9,452,700 บาทจากผูถ้ ือหุน้ เดิม ซึDงส่งผลให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิมD ขึJนจากร้อยละ 70.00
เป็ นร้อยละ 74.75
- บริษทั ได้ซJอื หุน้ สามัญของบริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด เพิมD เติมจํานวน 525,000 หุน้ ราคาหุ้นละ 10 บาท รวม
เป็ นมูลค่า 5,250,000 บาทจากผูถ้ อื หุน้ เดิม ซึงD ส่งผลให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิมD ขึนJ จากร้อยละ 85.00
เป็ นร้อยละ 100.00
- บริษทั ได้ซJอื หุน้ สามัญของบริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด เพิมD เติมจํานวน 675,000 หุน้ ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นมูลค่า
6,750,000 บาทจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึDงส่งผลให้อตั ราส่วนการถือหุ้นในบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิมD ขึJนจากร้อยละ 85.00 เป็ น
ร้อยละ 100.00
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อัตราส่วนสินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และรายได้รวมสําหรับปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมสรุปได้ ดังนีJ :
สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
2557
2556
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า แอด 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 หัวหินจํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือD จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

34
17
2
2
3
10
4
4
3
-

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
2557
2556
38
14
2
4
4
1
1
8
4
1
4
-

20
25
2
2
2
1
4
1
1

18
20
2
7
2
1
1
4
3
4
1
1
-

รายการบัญชีกบั บริษทั ย่อยทีมD สี าระสําคัญได้ถกู หักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนีJได้จดั ทําขึJนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีทเDี หมือนกันหรือเหตุการณ์ ทางบัญชีทคDี ล้ายคลึง
กันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษทั
กําไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีขD ายหุน้ ให้แก่บุคคลภายนอก จะถูกบันทึกเป็ นส่วนเกินทุน (ส่วนตํDากว่า
ทุน) จากการเปลียD นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึงD แสดงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบการเงินรวม
ส่วนได้เสียทีDไม่อยู่ในอํานาจควบคุม แสดงด้วยจํานวนกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์สุทธิของบริษทั ย่อยในส่วนทีDไม่ได้ถอื โดย
บริษทั
4.

นโยบายการบัญชีทีWสาํ คัญ
4.1 รายได้
รายได้ทรDี บั รูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมD หรือภาษีขายอืนD ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมืDอได้โอนความเสียD งและผลตอบแทนทีDเป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าทีมD นี ัยสําคัญไปให้กบั ผูซ้ Jอื แล้ว และจะไม่รบั รูร้ ายได้ถา้ ฝา่ ยบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้า
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ทีขD ายแล้วนันJ หรือมีความไม่แน่ นอนทีมD นี ัยสําคัญในการได้รบั ประโยชน์ จากรายการบัญชีนันJ ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวน
รายได้และต้นทุนทีเD กิดขึนJ ได้อย่างน่ าเชืDอถือ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจD ะต้องรับคืนสินค้า
รายได้จากการให้บริการรับรูเ้ มือD มีการให้บริการแล้ว
รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซื=อ
บริษัทบันทึกรายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซืJอเป็ นดอกผลทียD งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ ณ วันทีDเกิดรายการ และรับรู้รายได้ตาม
จํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธอี ตั ราดอกเบีJยทีแD ท้จริงสําหรับสัญญาเช่าซืJอใหม่ททDี ําขึJนเริมD ตังJ แต่ปี 2551 และวิธผี ลรวม
จํานวนตัวเลขสําหรับสัญญาเช่าซืJอทีทD าํ ขึนJ ก่อนปี 2551 การบันทึกรายได้จากการผ่อนชําระแต่ละงวดใช้ตามเกณฑ์คงค้าง
(บันทึกในวันทีคD รบกําหนดชําระค่างวดโดยไม่คํานึงว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่) บริษทั หยุดรับรูร้ ายได้เมืDอลูกหนีJคา้ งชําระค่า
งวดติดต่อกันเกินกว่า 4 งวดขึนJ ไป นับแต่วนั ครบกําหนดชําระตามสัญญา ยกเว้นเมืDอมีขอ้ บ่งชีJว่าลูกหนีJอาจจะไม่สามารถ
จ่ายชําระได้ ให้หยุดการรับรูร้ ายได้ทนั ที
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายได้จากการขายทีดD นิ บ้านพร้อมทีดD นิ และรายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัยเมืDอ
งานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มกี ารโอนความเสียD งและผลตอบแทนทีมD นี ัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ Jอื แล้ว
โดยมีการโอนกรรมสิทธิให้
q ผซู้ Jอื หลังจากได้รบั ชําระจากผูซ้ Jอื ครบถ้วนแล้ว
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้จากกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครืDองดืDม และบริการทีเD กีDยวข้องอืนD
ซึงD จะบันทึกเป็ นรายได้ตามราคาในใบกํากับภาษี โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมD สําหรับค่าสินค้าทีไD ด้ขายและค่าบริการทีไD ด้
ให้บริการแล้วหลังจากหักส่วนลด
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกสนามกอล์ฟแรกเข้า
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกสนามกอล์ฟแรกเข้า (ซึงD ผูเ้ ป็ นสมาชิกจะได้สทิ ธิในการใช้บริการทีพD กั ตามจํานวนวันทีรD ะบุใน
สัญญาในราคาทีตD Dาํ กว่าผูท้ ไDี ม่เป็ นสมาชิก) จะรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามสัดส่วนของเวลาตลอดอายุสญ
ั ญา
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมทีDเกีDยวข้องกับสัญญาเช่าซืJอรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ค่าเช่า
บริษทั รับรูร้ ายได้ค่าเช่าด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
ั บ
ดอกเบี=ยรับและเงินปนผลรั
ดอกเบีJยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินป นั ผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันทีD
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ซึDงตามปกติในกรณีเงินป นั ผลทีจD ะได้รบั จากหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ั
ตลาดจะพิจารณาจากวันทีมD กี ารประกาศสิทธิการรับเงินปนผล

98 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
J มD สี ภาพคล่องสูง ซึDงถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไD ด้มาและไม่มขี อ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินทีมD ขี อ้ จํากัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.3 ลูกหนีJการค้าและลูกหนีJอนDื
ลูกหนีJการค้าและลูกหนีJอนDื แสดงในราคาตามใบแจ้งหนีJหกั ค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ บริ ษทั และบริษทั ย่อยตังJ ค่าเผืDอหนีJสงสัย
จะสูญจากลูกหนีJทคDี าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนีJแต่ละรายประกอบ ลูกหนีJจะถูก
ตัดจําหน่ ายบัญชีเมืDอทราบว่าเป็ นหนีJสญ
ู
4.4 ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ
ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอแสดงตามมูลค่าสุทธิทจDี ะได้รบั โดยแสดงด้วยจํานวนหนีJตามสัญญาหักด้วยดอกผลเช่าซืJอรอตัด
บัญชีและค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อยตังJ ค่ าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีDอาจ
เกิดขึJนจากการเก็บเงินลูกหนีJไม่ได้ ซึDงโดยทั Dวไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนีJ
บริษทั และบริษทั ย่อยตังJ ค่าเผือD หนีJสงสัยจะสูญตามอัตราดังต่อไปนีJ
บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยในประเทศลาว
ระยะเวลา
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนJ ไป

อัตราร้อยละของค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ
1
2
25
50
100

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

อัตราร้อยละของค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ
1
2
20
25
75
100
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4.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจDี ะได้รบั แล้วแต่อย่างใดจะตํDากว่า
มูลค่าสุทธิทจDี ะได้รบั เป็ นการประมาณราคาทีจD ะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจD าํ เป็ นโดยประมาณใน
การขาย
4.6 สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายเป็ นสินทรัพย์ซงDึ ได้ยดึ มาจากลูกหนีJเช่าซืJอ (ซึงD ลูกหนีJเช่าซืJอส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดทีคD า้ งชําระ
สุทธิ) และสินทรัพย์รอการขายภายใต้สญ
ั ญาซืJอคืนทีคD รบกําหนดไถ่ถอนแล้วแต่ค่สู ญ
ั ญาไม่มาไถ่ถอน ซึDงได้แสดงไว้ใน
ราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิทคDี าดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํDากว่า
บริษทั ตังJ ประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพย์รอการขายของสินทรัพย์ทยีD ดึ มาจากลูกหนีJเช่าซืJอ ณ วันสิJนปี ด้วยอัตรา
ร้อยละ 30 ของราคาทุน
4.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ รี าคาทุน หักขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี )
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึงD เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึDงถือไว้เพืDอค้า จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือD มีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทไDี ด้รบั และมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการตี
ราคาหลักทรัพย์ทเDี กียD วข้องจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีทกDี จิ การจําหน่ ายบางส่วนของเงินลงทุนทีDถอื อยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจD าํ หน่ ายไปและเงินลงทุนทีD
ยังถืออยู่ใช้วธิ ถี วั เฉลียD ถ่วงนํJาหนัก
4.8 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจDี ะได้รบั แล้วแต่อย่างใดจะตํDากว่า ต้นทุนดังกล่าว
ประกอบด้วยต้นทุนทีดD นิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและต้นทุนการกูย้ มื ทีเD กีDยวข้อง
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นต้นทุนขายเมือD มีการโอนกรรมสิทธิ qให้กบั ผูซ้ Jอื แล้ว
เงินค่างวดทีชD าํ ระตามสัญญาจะแสดงไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซืJอจะขาย”
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4.9 ทีดD นิ รอการพัฒนา
ทีดD นิ รอการพัฒนาได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทมDี ไี ว้เพืDอโครงการในอนาคต ซึDงรวมต้นทุนทีดD นิ และค่าใช้จ่ายทีเD กีDยวข้อง และได้
แสดงไว้ตามราคาทุนหักค่าเผือD การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
4.10 ทีดD นิ อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือD มราคา
ทีดD นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึงD คํานวณจากราคาซืJอสินทรัพย์ทงั J ทีเD ป็ นเงินสดและจํานวนเทียบเท่า
เงินสด ในการทําให้สนิ ทรัพย์นันJ อยู่ในสถานทีหD รือสภาพทีพD ร้อมทีจD ะใช้งานได้ตามทีปD ระสงค์ อาคารและอุปกรณ์ แสดง
ตามราคาทุนหักค่าเสือD มราคาสะสม และค่าเผือD การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษทั และบริษทั ย่อยคิดค่าเสือD มราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเี ส้นตรงตามช่วงอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วน
แยกต่างหากจากกัน เมืDอแต่ละส่วนประกอบนันJ มีสาระสําคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์มดี งั นีJ
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือD งตกแต่ง ติดตังJ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20 - 25
5 - 10
5 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี

วิธกี ารคิดค่าเสือD มราคา อายุการให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้ อยทีDสุดทุกสินJ รอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
4.11 ต้นทุนการกูย้ มื
ดอกเบียJ จ่ายทีเD กิดจากเงินกู้ยมื เพือD ใช้ในการจัดหาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็ นส่วนหนึDงของราคาทุนของ
แต่ละโครงการ โดยจะหยุดบันทึกเมืDอการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ หรือโครงการเกิดการหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการ
ดําเนินการพัฒนาต่อไป
4.12 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนทีดD นิ ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการ
กูย้ มื และค่าใช้จ่ายอืนD ทีเD กีDยวข้อง
ในการคํานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมทีDดนิ และหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษทั และบริษัทย่อยได้ทําการแบ่งสรรต้นทุน
การพัฒนาทังJ หมดทีคD าดว่าจะเกิดขึนJ (โดยคํานึงถึงต้นทุนทีเD กิดขึนJ จริงด้วย) ตามเกณฑ์พนJื ทีทD ขDี าย
ค่าใช้จ่ายทีเD กียD วข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ q บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมือD มีการ
ขาย
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีนอกจากสินค้าคงเหลือได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีสD นJิ รอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บง
ชีเJ รือD งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทมDี ขี อ้ บ่งชีJ บริษทั จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคDี าดว่าจะได้รบั คืน โดยจะรับรูก้ าร
ด้อยค่าเมือD มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทคDี าดว่าจะได้รบั คืน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบ
กําไรขาดทุน
การคํานวณมูลค่าทีคD าดว่าจะได้รบั คืน
- มูลค่าทีคD าดว่าจะได้รบั คืน หมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่ าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด ทีจD ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าป จั จุบัน
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานวณภาษีเงินได้ เพืDอให้สะท้อนมูลค่าทีDอาจประเมินได้ในตลาดป จั จุบนั ซึDงแปรไปตามเวลาและ
ความเสียD งทีDมตี ่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ทDไี ม่ก่อให้เกิดเงินสดซึDงส่วนใหญ่ เป็ นหน่ วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อDนื ๆ
บริษัทจะพิจารณามูลค่าทีDคาดว่าจะได้รบั คืนให้สอดคล้องกับหน่ วยสินทรัพย์ทDกี ่ อให้เกิดเงินสดทีDสนิ ทรัพย์นันJ มีความ
เกียD วข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
- บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลียD นแปลงประมาณการทีใD ช้ในการคํานวณมูลค่าทีคD าดว่า
จะได้รบั คืน
- บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพืDอให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสือD มราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เท่ากับจํานวนทีไD ม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุน
4.14 สัญญาเช่า – กรณีทบDี ริษทั เป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึงD พิจารณาว่าความเสียD งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทังJ หมดได้โอนให้บริษทั แล้วเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน บริษทั จะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝา่ ยทุนตามมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ทเDี ช่าหรือมูลค่า
ปจั จุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีDต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํDากว่า โดยจํานวนเงินทีตD ้องจ่ายจะแบ่งเป็ น
ส่วนของหนีJสนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพืDอให้จํานวนเงินทีตD ้องจ่ายในแต่ละงวดมี จํานวนคงทีD ค่าเช่าซึDงต้องจ่ายตาม
ภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีJสนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบีJยจ่ายจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสือD มราคาตลอดอายุของการใช้งาน
ของสินทรัพย์นนั J
การเช่าสินทรัพย์โดยทีDความเสียD งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จา่ ยทีเD กิดขึนJ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีJยปรับทีตD ้องจ่ายให้
ผูใ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทมDี กี ารยกเลิกสัญญา
4.15 สัญญาเช่า – กรณีทบDี ริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
สินทรัพย์ทใDี ห้เช่าภายใต้เงือD นไขสัญญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ ภายใต้หวั ข้อ “อสังหาริมทรัพย์เพืDอการ
ลงทุน” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทั คิดค่าเสืDอมราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ในหลักการ
เดียวกับสินทรัพย์ทDมี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า
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4.16 หุน้ กู้

หุน้ กูบ้ นั ทึกเริมD แรกในมูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเD กียD วข้อง ภายหลังจากการบันทึกหุน้ กู้ทมDี ภี าระดอกเบีJย
จะบันทึกต่อมาโดยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีJเริมD แรกและยอดหนีJเมืDอครบกําหนดไถ่ถอน
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุการกู้ยมื โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบียJ ทีแD ท้จริง กําไร/ขาดทุนจากการ
ไถ่ถอนก่อนกําหนดรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมืDอมีการไถ่ถอน
4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันJ
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดทีDพนักงานได้ให้บริการแก่
บริษทั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์ ประเภทหลังออกจากงาน ซึDงกิจการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงินทีแD น่ นอนไปอีก
กิจการหนึDงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลียJ งชีพ) และจะไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุ มานทีจD ะต้อง
จ่ายสมทบเพิมD เติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนใน
รอบระยะเวลาทีพD นักงานได้ให้บริการแก่บริษทั
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตD อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือD ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงD บริษทั ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษทั คํานวณหนีJสนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีปD ระมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีDยวชาญอิสระ ได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
บริษัทรับรู้หนีJสนิ ดังกล่าวด้วยมูลค่าป จั จุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีDในรายงาน ซึDงปรับปรุงด้วยกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและต้นทุนบริการในอดีต ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนD ต้นทุนดอกเบีJยทีDเกีDยวข้องรวมคํานวณเป็ น “ต้นทุนทางการเงิน”
ในกําไรหรือขาดทุน
4.18 เครือD งมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีDแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุน หนีJ สนิ ทาง
การเงินทีแD สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนีJการค้า และเงินกู้ยมื ซึDงนโยบาย
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเD กีDยวข้อง
4.19 เงินตราต่างประเทศ
รายการทีDเป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียD น ณ วันทีDทDเี กิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีJสนิ ทางการเงินทีเD ป็ นเงินตราต่างประเทศซึDงมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันทีDในรายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
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แลกเปลีDยน ณ วันทีDในรายงาน กําไรและขาดทุนทีDเกิดจากการเปลีDยนแปลงอัตราแลกเปลีDยนจะบันทึกรวมไว้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.20 การจ่ายเงินปนั ผล
บริษัทบันทึกเงินป นั ผลจ่ายในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซDงึ ทีDประชุมผู้ถอื หุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัท ได้
ั
อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนผล
4.21 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ผลการดํา เนิ นงานของส่วนงานทีDร ายงานต่ อคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผู้มีอํา นาจตัด สิน ใจสูงสุด ด้านการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีDเกิดขึJนจากส่วนงานดําเนินงานนันJ โดยตรงรวมถึงรายการทีDได้รบั การป นั ส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล
4.22 ภาษีเงินได้
ั บนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ป จั จุบนั และภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจจุ
เงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเD กีDยวกับรายการทีรD บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผู้ถอื หุ้นหรือกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนD
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ได้แก่ ภาษีทคDี าดว่าจะจ่ายชําระหรือทีจD ะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ประจําปีทตDี อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทปDี ระกาศใช้หรือทีคD าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินJ รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีทเDี กียD วกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
D
เD กิดขึJนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีJสนิ และจํานวนทีDใช้เพืDอการคํานวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่ าโดยใช้อตั ราภาษีทDคี าดว่าจะใช้กับผล
แตกต่างชัวคราวเมื
D
Dอมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีทDปี ระกาศใช้หรือทีคD าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินJ รอบระยะเวลา
รายงาน
4.23 กําไรต่อหุน้ ขันJ พืนJ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขันJ พืนJ ฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับปีดว้ ยจํานวนถัวเฉลียD ถ่วงนํJ าหนักของหุน้ สามัญ
ระหว่างปี
4.24 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีทรDี บั รองทั Dวไป ในบางสถานการณ์ฝา่ ยบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการ
ตังJ สมมติฐาน ซึงD มีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแD สดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนJี ผลทีเD กิดขึJน
จริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีปD ระมาณไว้
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4.25 ประมาณการหนีJสนิ และค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ทDีอาจจะเกิดขึนJ
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกประมาณการหนีJสนิ และค่าใช้จา่ ยไว้ในงบการเงิน เมือD บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือเป็ นภาระผูกพันทีDค่อนข้างแน่ นอนทีDมผี ลสืบเนืDองจากเหตุการณ์ในอดีต และจํานวนทีตD ้องชดใช้ดงั กล่าว
ั ยสนับสนุ น
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ทอีD าจเกิดขึนJ จะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมือD มีป จจั
ว่าจะได้รบั คืนแน่ นอน
5.

ประมาณการทางบัญชีทีWสาํ คัญ ข้อสมมติ ฐาน การใช้ดลุ ยพิ นิจ และการจัดการความเสีWยงในส่วนของทุน
5.1 ประมาณการทางบัญชีทสDี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
5.1.1 การด้อยค่าของลูกหนีJการค้า
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือD หนีJสงสัยจะสูญ เพือD ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนีJการค้าทีอD าจเกิดจากการทีD
ลูกค้าไม่สามารถเรียกชําระหนีJจากลูกหนีJ ค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญนันJ เป็ นการประเมินบนพืJนฐานเกีDยวกับประสบการณ์
ในอดีตของการติดตามทวงถาม ควบคู่กบั การสอบทานอายุของลูกหนีJคงเหลือ ณ วันทีใD นรายงาน
5.1.2 ค่าเผือD ลดมูลค่าสําหรับบ้านและอาคารชุดเคลือD นไหวช้า และเสือD มคุณภาพ
บริษทั ได้ประมาณการค่าเผืDอลดมูลค่าสําหรับบ้านและอาคารชุดเคลืDอนไหวช้า และเสือD มคุณภาพเพือD ให้สะท้อน
ถึง การด้อยค่ า ลงของบ้า นและอาคารชุ ด โดยการประมาณการนันJ จะพิจารณาจากการหมุ น เวีย นและการ
เสือD มสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
5.1.3 ทีดD นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝา่ ยบริหารเป็นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของ
บริษัทและบริษัทย่ อยโดยจะทบทวนค่ าเสืDอมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายเมืDออายุ การใช้งานและมูลค่ าซากมีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทเDี สือD มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
5.1.4 ค่าเผือD การด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาค่าเผืDอการด้อยค่าของเงินลงทุน เมืDอพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึDงความมีสาระสําคัญและระยะเวลานันJ ขึJนอยู่กบั ดุลยพินิจของ
ฝา่ ยบริหาร
5.1.5 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝา่ ยบริหารใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงืDอนไขและรายละเอียดของสัญญาเพืDอพิจารณาว่า บริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสีDยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเDี ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
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5.1.6 ค่าเผือD การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาค่ าเผืDอการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชีJว่ามีการด้อยค่า เมืDอพบว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ บริษทั และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าทีคD าดว่าจะได้รบั คืน
ของสินทรัพย์ ซึDงการประมาณการดังกล่าวขึJนอยู่กบั ดุลยพินิจของฝ า่ ยบริหาร
5.1.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีJสนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึDง
ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนทีคD าดว่าจะเพิมD ขึJนในอนาคต
อัตรามรณะและปจั จัยทีเD กีDยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกําหนดอัตราคิดลดฝา่ ยบริหารได้พจิ ารณาถึงอัตรา
ดอกเบีJยทีDสะท้อนถึงสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจในป จั จุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะทีDเปิ ดเผย
ทัวไปในประเทศ
D
อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเD กิดขึนJ จริงนันJ อาจแตกต่างไปจากทีปD ระมาณไว้
5.1.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูโ้ ดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษทั ทีนD ํามาหักกับผลแตกต่างชั DวคราวทีสD ามารถใช้ประโยชน์ ได้ นอกจากนันJ ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร
5.1.9 คดีฟ้องร้อง
บริษทั อาจมีหนีJสนิ ทีอD าจจะเกิดขึJนจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ ซึDง
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีทถDี ูกฟ้ องร้องแล้วและตังJ ค่าเผืDอความเสียหายทีD
อาจเกิดขึJน ในบัญชีในจํานวนทีสD มเหตุสมผล ณ วันทีใD นงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ผลทีเD กิดขึJนจริงอาจแตกต่างไป
จากทีไD ด้มกี ารประมาณการไว้
5.2 การจัดการความเสียD งในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการบริหารทุนของบริษทั นันJ เพืDอดํารงไว้ซึDงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนืDองของ
บริษัท เพืDอสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถอื หุ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ทีDมสี ่วนได้เสียอืDน และเพืDอดํารงไว้ซDงึ โครงสร้างของทุนทีD
เหมาะสม เพือD ลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพืDอปรับ
โครงสร้างหนีJ หรือการขายทรัพย์สนิ เพืDอลดภาระหนีJ
6.

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินสดและเงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากธนาคาร
รวม

35,261
66,967
102,228

39,231
52,984
92,215

(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
8,750
7,770
16,520

6,883
19,443
26,326
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ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบีJยระหว่างร้อยละ 0.40 – 0.70 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 0.50 – 2.70 ต่อ
ปี)
7.

เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เพืWอค้า
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

ราคาทุน

2557
มูลค่า
ยุตธิ รรม

ขาดทุน
ทียD งั ไม่เกิดขึนJ

-

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพืWอค้า
บริษทั ทีเD กียD วข้อง

ราคาทุน

2556
มูลค่า
ยุตธิ รรม

กําไร
ทียD งั ไม่เกิดขึนJ

21,571

28,143

6,572

รายการเคลืDอนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพืDอค้าสําหรับ ปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 มีดงั ต่อไปนีJ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันทีD 1 มกราคม
ยอดซืJอหลักทรัพย์เพิมD
ยอดขายหลักทรัพย์
กําไรทียD งั ไม่เกิดขึนJ จริง
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันทีD 31 ธันวาคม
8.

28,143
5,985
(34,128)
-

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

รายการบัญชี กบั บริษทั ทีWเกีWยวข้องกัน
งบการเงินนีJได้รวมผลของรายการทีเD กิดกับบุคคลและบริษทั ทีเD กีDยวข้องกันตามมูลฐานทีพD จิ ารณาร่วมกันระหว่างบริษทั กับ
บริษทั ทีเD กียD วข้องกัน ซึงD มูลฐานทีใD ช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใD ช้สาํ หรับรายการทีเD กิดขึJนกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีไD ม่
เกียD วข้องกัน
ชือD บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด
(เดิมชือD “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

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ให้บริการเช่าซืJอรถยนต์มอื สอง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
ให้เช่าป้ายโฆษณา

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

ธุรกิจสนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซือJ อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซือJ อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซือJ อสังหาริมทรัพย์

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
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ชือD บริษทั
บริษทั วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษทั แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหินจํากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่า ขาย ซือJ อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า ขาย ซือJ อสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม

บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือD จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

บริการสินเชืDอเช่าซือJ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดงาน
กิจกรรม
ผลิตป้ายโฆษณา สือD โฆษณา และสือD พิมพ์ตา่ งๆ
ให้บริการเช่าโครงป้ายเพืDอติดตังJ โฆษณา

บริษทั ย่อยทางอ้อม
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

บริการสินเชืDอเช่าซือJ และลงทุน
ให้บริการห้องพัก
ธุรกิจโรงแรม

ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

บริษทั พร้อมพรินJ ติงJ จํากัด
บริษทั อควา คอร์เปอเรชันD จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือD “ บริษทั พี พลัส พี จํากัด(มหาชน) ” )
บริษทั มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ควอลิตJี เวเคชันD คลับ จํากัด
บริษทั เซ็น โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการมีดงั ต่อไปนีJ
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิ จกับบริ ษทั ย่อย
ดอกเบีJยรับ
ค่าบริการรับ
ต้นทุนทางการเงิน

อัตราร้อยละ 5.75 – 12.00 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 5.75 – 8.00 ต่อปี)
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 4.00 – 5.88 ต่อปี

รายการธุรกิ จกับกิ จการทีWเกีWยวข้องกัน
ค่าซืJอสินค้าสําหรับส่งเสริมการขาย

ราคาใกล้เคียงกับทีขD ายบุคคลภายนอก

รายการธุรกิ จกับบุคคลทีWเกีWยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงิน

อัตราร้อยละ 12.00 ต่อปี

รายการธุรกิ จกับกรรมการของบริษทั
และบริษทั ย่อย
ค่าเช่าอาคาร
ค่าใช้จ่ายอืนD
ต้นทุนทางการเงิน

ราคาตามสัญญา
ตามราคาทีตD กลงกัน
อัตราร้อยละ 8.00 – 12.00 ต่อปี

108 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ทีเD กียD วข้องกันทีเD ป็ นสาระสําคัญ สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นีJ
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
รายการธุรกิ จกับบริ ษทั ย่อย
ดอกเบีJยรับ
ค่าบริการรับ
ต้นทุนทางการเงิน

-

-

รายการธุรกิ จกับกิ จการทีWเกีWยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายอืนD

0.41

0.58

รายการธุรกิ จกับกรรมการของบริษทั
และบริษทั ย่อย
ค่าเช่าอาคาร
ต้นทุนทางการเงิน

0.72
6.92
27.28
0.43
27.71

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ปจั จุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

37.6
13.1
10.55

31.65
5.59
9.36

-

-

0.72
23.20

0.72
0.17

0.72
5.26

29.66
0.96
30.62

12.88
0.32
13.2

15.46
0.52
15.98

ยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเD กียD วข้องกัน ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นีJ
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนีQ การค้าและลูกหนีQ อืWน
- บุคคลและบริ ษทั ทีWเกีWยวข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชืDอ จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
อืนD ๆ

-

-

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

113
30
1,587
97
21
68
226
2
2
9
-

231
4
1,047
86
11
68
168
1
2
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(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
บริษทั ทีเD กียD วข้อง
อืDนๆ

-

10

-

-

บุคคลทีเD กียD วข้อง
กรรมการบริษทั
รวม

649
649

694
704

649
2,804

484
2,102

เงินให้ก้ยู ืมระยะสันQ แก่บริ ษทั ย่อย
และดอกเบียQ ค้างรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

496,550
51,438

305,940
34,759

บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

362,500
3,467

22,900
171

บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

21,135
100

-

บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

6,930
67

97,280
1,106

บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

3,150
172

2,200
59

บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

2,720
152

2,100
56

บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

377

10,355
257

บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

2,300
21

-
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(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

25,250
123

17,750
165

บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

-

25,500
230

-

บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
รวม

-

-

2,100
16
1,004,298

495,098

เจ้าหนีQ การค้าและเจ้าหนีQ อืWน
- บุคคลและบริ ษทั ทีWเกีWยวข้อง
บริษทั ย่อย
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

-

-

858
1
69

4,604
11
4
-

8,115
1,947
2,741
12,803

10,464
2,812
13,276

101
181
1,210

100
1,344
6,063

10

10

-

-

79,961
15,256

190,961
14,764

-

25,000
329

-

-

147,120
2,153

206,320
1,379

บุคคลทีเD กียD วข้อง
บุคคลทีเD กียD วข้องของบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการของบริษทั ย่อย
รวม
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาขายอสังหาริ มทรัพย์
บุคคลทีเD กียD วข้อง
บุคคลทีเD กียD วข้องของบริษทั
เงิ นกู้ยืมระยะสันQ จากบุคคลและบริ ษทั ทีW เกีWยวข้อง
และดอกเบียQ ค้างจ่าย
บุคคลทีเD กียD วข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด (เดิมชือD “บริษทั เทอเทิล พาทิ
จํากัด”)
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
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งบการเงินรวม
2557
2556
บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
รวม

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

-

-

-

43

34,500
395

95,217

205,725

252
149,568

21,150
221
289,294

-

-

-

เจ้าหนีQ ค่าหุ้น - บริ ษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

4,640

รายการเคลืDอนไหวของเงินให้กู้ยมื ระยะสันแก่
J บริษทั ทีเD กีDยวข้องและดอกเบีJยค้างรับในระหว่างปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557
มีดงั นีJ

เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสันQ และดอกเบียQ ค้างรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินให้กูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

(หน่วย : พันบาท)

2556

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมD ขึนJ
ลดลง

305,940
34,759

220,610
16,679

(30,000)
-

496,550
51,438

22,900
171

454,600
15,183

(115,000)
(11,887)

362,500
3,467

25,300
100

(4,165)
-

21,135
100

97,280
1,106

13,050
3,015

(103,400)
(4,054)

6,930
67

2,200
59

950
215

(102)

3,150
172

-

2557
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(หน่วย : พันบาท)
2556
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมD ขึนJ
ลดลง

2557

2,100
56

620
193

(97)

2,720
152

10,355
257

770
527

(11,125)
(407)

377

2,300
119

(98)

2,300
21

12,500
1,206

(5,000)
(1,248)

25,250
123

17,750
165

บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

44,500
312

(19,000)
(82)

25,500
230

บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ

-

5,150
7

(5,150)
(7)

-

2,100
16
820,022

(310,822)

บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบียJ ค้างรับ
รวม

495,098

2,100
16
1,004,298
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รายการเคลืDอนไหวของเงินกู้ยมื ระยะสันJ จากบุคคลและบริษทั เกีDยวข้องและดอกเบีJยค้างจ่ายระหว่างปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557 มีดงั นีJ
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2556
เงิ นกู้ยืมระยะสันQ และดอกเบีQยค้างจ่าย
บุคคลทีเD กียD วข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
รวม

190,961
14,764
205,725

เพิมD ขึนJ

6,928
6,928

ลดลง

(86,000)
(6,124)
(92,124)

โอนไปเป็น
เงินกูย้ มื จาก
บุคคลอืDน

(25,000)
(312)
(25,312)

2557

79,961
15,256
95,217
(หน่ วย : พันบาท)

2556

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
โอนไปเป็น
เงินกูย้ มื จาก
เพิมD ขึนJ
ลดลง
บุคคลอืDน

เงินกู้ยืมระยะสันQ และดอกเบีQยค้างจ่าย
บุคคลทีเD กียD วข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย

25,000
329

170

บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด (เดิมชือD “บริษทั
เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย

206,320
1,379

4,500
7,502

34,500
395

21,150
221
289,294

บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
รวม

-

-

2557

(25,000)
(312)

-

(63,700)
(6,728)

-

147,120
2,153

135,000
1,875

(169,500)
(2,227)

-

-

5,500
1,175
155,722

(26,650)
(1,144)
(270,136)

-

-

(187)

(25,312)

43

252
149,568
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9.

ลูกหนีQ การค้าและลูกหนีQ อืWน - สุทธิ
งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

ลูกหนีJการค้า
หัก ค่าเผือD หนีJสงสัยจะสูญ
สุทธิ

13,489
(1,219)
12,270

6,856
6,856

2,429
2,429

2,354
2,354

ลูกหนีJอDนื
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนีJอนDื
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม

21,496
47,694
9,402
78,592

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

685
10,526
6,328
17,539

763
1,472
5,909
8,144

รวมลูกหนีJการค้าและลูกหนีJอนDื

90,862

57,794

19,968

10,498

ยอดคงเหลือของลูกหนีJ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดจําแนกตามอายุหนีJได้ดงั นีJ
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนีJการค้า
เกินกําหนดชําระเป็ นเวลา:
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนJ ไป
รวม
หัก ค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนีJการค้า – บริษทั ทีเD กียD วข้อง
เกินกําหนดชําระเป็ นเวลา:
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
รวม

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

12,633
856
13,489
(1,219)
12,270

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

2,429
2,429
2,429

1,859
17
478
2,354
2,354

650
650

704
704

2,804
2,804

2,102
2,102
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การเปลียD นแปลงของค่าเผือD หนีJสงสัยจะสูญ – ลูกหนีJการค้าและลูกหนีJอนDื สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นีJ
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 1 มกราคม 2557
ตังJ ค่าเผือD เพิมD ในระหว่างปี
กลับรายการและตัดบัญชีในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557

1,219
1,219

-

10. ลูกหนีQ ตามสัญญาเช่าซืQอ

ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึDงปี
2557
2556
ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ
หัก ดอกผลเช่าซืJอทียD งั ไม่ถอื เป็ น
รายได้
คงเหลือ
หัก ค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ
หัก ดอกผลเช่าซืJอทียD งั ไม่ถอื เป็ น
รายได้
คงเหลือ
หัก ค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระ
เกินกว่าหนึDงปี
ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระ
แต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
2557
2556
2557
2556

2,238,324 2,255,111 2,260,368 2,168,103

1,368

-

(775,188) (717,037) (456,480) (434,634)
1,463,136 1,538,074 1,803,888 1,733,469
(83,190) (95,592) (32,479) (33,036)
1,379,946 1,442,482 1,771,409 1,700,433

(66)
1,302
(15)
1,287

-

(หน่วย : พันบาท)

รวม
2557

2556

4,500,060

4,423,214

(1,231,734) (1,151,671)
3,268,326 3,271,543
(115,684) (128,628)
3,152,642 3,142,915
(หน่วย : พันบาท)

ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึDงปี
2557
2556

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระ
เกินกว่าหนึDงปี
ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระ
แต่ไม่เกินห้าปี
เกินกว่าห้าปี
2557
2556
2557
2556

2557

2556

718,812

734,025

204,809

211,114

-

-

923,621

945,139

(340,810)
378,002
(46,685)
331,317

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

(75,486)
129,323
(2,852)
126,471

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

-

-

(416,296)
507,325
(49,537)
457,788

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

รวม
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ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ (สุทธิจากดอกผลเช่าซืJอทียD งั ไม่ถอื เป็ นรายได้) และค่าเผืDอหนีJ
สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนีJทคDี า้ งชําระของลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอโดยสรุปตามสัญญาซืJอ มีดงั นีJ

ลูกหนีJตาม
สัญญาเช่าซือJ
2557
2556
ลูกหนีQ ตามสัญญาเช่าซืQ อ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
10 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนJ ไป
รวม

507,325

516,033

1,809,615 1,788,904

49,537

52,386

ลูกหนีJตาม
สัญญาเช่าซือJ
2557
2556
457,788

463,647

1

1

18,174

17,970

1,791,441 1,770,934

860,184
856,281
2 – 25
46,094
48,982 20 – 25
26,725
37,743
25
11,611
11,757 50 – 75
3,925
2,696 50 – 100
100
2,847
9,147
3,268,326 3,271,543

2 – 25
20 – 25
25
50 – 75
50 – 100
100

18,697
9,314
6,681
7,427
3,007
2,847
115,684

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

841,487
836,926
36,780
38,969
20,044
28,307
4,184
3,717
918
415
3,152,642 3,142,915

ลูกหนีJตาม
สัญญาเช่าซือJ
2557
2556
ลูกหนีQ ตามสัญญาเช่าซืQ อ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนJ ไป
รวม

งบการเงินรวม
อัตราร้อยละ
ของค่าเผือD หนีJ
ค่าเผือD หนีJ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
2557
2556
2557
2556

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราร้อยละ
ของค่าเผือD หนีJ
ค่าเผือD หนีJ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
2557
2556
2557
2556

(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนีJตาม
สัญญาเช่าซือJ
2557
2556

295,167

298,998

1

1

2,957

2,996

292,210

296,002

105,254
65,952
25,930
15,022
507,325

105,214
66,972
28,613
16,237
516,034

2
25
50
100

2
25
50
100

2,105
16,488
12,965
15,022
49,537

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

103,149
49,464
12,965
457,788

103,110
50,229
14,306
463,647
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ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ผลรวมของลู กหนีJ ขนั J ต้นตามสัญญาเช่าซืJอและมูลค่ าปจั จุบ ันของจํานวนเงินขันJ ตํD า
ทีลD ูกหนีJตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าซืJอแสดงได้ดงั นีJ
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2557
ผลรวมของ
ลูกหนีJขนั J ต้น
ตามสัญญาเช่าซืJอ
ภายในหนึDงปี
เกินหนึDงปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม
หัก ดอกผลเช่าซืJอทียD งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
ผลรวมของเงินลูกหนีJขนั J ต้นตามสัญญาเช่าซืJอสุทธิ

2,238,324
2,260,368
1,368
4,500,060
(1,231,734)
3,268,326

ั บนั ของ
มูลค่าปจจุ
จํานวนเงินขันJ ตํDา
ทีลD กู หนีJต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าซืJอ
1,463,136
1,803,888
1,302
3,268,326

2556
ผลรวมของ
ลูกหนีJขนั J ต้น
ตามสัญญาเช่าซืJอ
2,255,111
2,168,103
4,423,214
(1,151,671)
3,271,543

1,538,074
1,733,469
3,271,543

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
ผลรวมของ
ลูกหนีJขนั J ต้น
ตามสัญญาเช่าซืJอ
ภายในหนึDงปี
เกินหนึDงปีแต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม
หัก ดอกผลเช่าซืJอทียD งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
ผลรวมของลูกหนีJขนั J ต้นตามสัญญาเช่าซือJ สุทธิ

718,812
204,809
923,621
(416,296)
507,325

ั บนั ของ
มูลค่าปจจุ
จํานวนเงินขันJ ตํDา
ทีลD กู หนีJตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าซืJอ
378,002
129,323
507,325

ั บนั ของ
มูลค่าปจจุ
จํานวนเงินขันJ ตํDา
ทีลD กู หนีJตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าซืJอ

2556
ผลรวมของ
ลูกหนีJขนั J ต้น
ตามสัญญาเช่าซืJอ
734,025
211,114
945,139
(429,106)
516,033

ั บนั ของ
มูลค่าปจจุ
จํานวนเงินขันJ ตํDา
ทีลD กู หนีJตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าซืJอ
405,333
110,700
516,033

บริษัทย่อยแห่งหนึDงได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอของบริษัทซึDงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันทีD 31 ธันวาคม
2557 จํานวน 1,071.83 ล้านบาท (2556 : 1,507.11 ล้านบาท) เพือD เป็ นหลักประกันเงินกู้ยมื ระยะยาวตามทีกD ล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 28
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กําหนดแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจสินเชืDอเพืDอการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้บนั ทึกค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญเต็มจํานวน
และหยุดรับรูร้ ายได้สาํ หรับลูกหนีJคา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด และพิจารณาบันทึกสํารองทัวไปสํ
D าหรับลูกหนีJทDไี ม่คา้ งชําระค่า
ปีหรือค้างชําระค่างวดไม่เกินกว่า 3 งวด หากบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวโดยไม่พจิ ารณาถึงสํารอง
ทั DวไปนันJ บริษทั และบริษทั ย่อยต้องบันทึกค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เพิมD ขึJนเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 54.49 ล้านบาท และ 67.76 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 31.43 ล้านบาท และ 33.68 ล้านบาท
ตามลําดับ) และต้องรับรูร้ ายได้สาํ หรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะของบริษทั : 13.93 ล้านบาท)
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อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ให้ทางเลือกไว้โดยหากบริษทั ใดเห็นว่าแนวทางปฏิบตั นิ Jีไม่เหมาะสมให้เปิ ดเผยแนวทางทีD
บริษทั ใช้พร้อมเหตุผลประกอบ ทังJ นีJบริษทั และบริษทั ย่อย มีนโยบายในการหยุดรับรูร้ ายได้สาํ หรับลูกหนีJเช่าซืJอทีคD า้ งชําระค่า
งวดเกินกว่า 4 งวด บริษทั และบริษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะ ความสามารถในการชําระหนีJ
ของลูกหนีJ ประสบการณ์และข้อมูลความเสียหายทีเD กิดขึJนจริงในอดีต ซึDง ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ได้ต งั J ค่าเผืDอหนีJ
สงสัยจะสูญของลูกหนีJเช่าซืJอโดยเฉลีDยในอัตราร้อยละ 9.76 ของยอดคงเหลือของลูกหนีJดงั กล่าวโดยไม่หกั หลักประกัน ซึDงสูง
กว่าอัตราร้อยละ 4.12 ซึงD เป็ นอัตราเฉลียD หนีJสญ
ู ทีเD กิดขึJนจริงย้อนหลัง 3 ปี (2554 – 2556) ส่วนบริษทั ย่อยได้ตงั J ค่าเผืDอหนีJสงสัยจะ
สูญของลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอในอัตราร้อยละ 3.79 ของยอดคงเหลือของลูกหนีJดงั กล่าว โดยไม่หกั หลักประกันซึDงสูงกว่า
อัตราหนีJสญ
ู ทีเD กิดขึJนจริงจากข้อมูลสถิตชิ ่วงสามปีทผDี ่านมา (2554 - 2556) ของบริษทั ย่อย
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอทีคD า้ งชําระเกินกว่า 3 งวด ทีบD ริษทั และบริษทั
ย่อยยังคงรับรูร้ ายได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 64.25 ล้านบาท และ 42.15 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงิ นเฉพาะของบริษทั :
18.16 ล้านบาท และ 17.66 ล้านบาท ตามลําดับ)
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีD 17 เรืDอง สัญญาเช่า ซึDงกําหนดให้บริษัทรับรูร้ ายได้ทางการเงินจากสัญญาเช่าซืJอในแต่ละปี ซึDงได้
สุทธิกบั ต้นทุนทางตรงเริมD แรกตามวิธอี ตั ราดอกเบีJยทีแD ท้จริง โดยมีผลบังคับใช้สาํ หรับสัญญาเช่าซืJอทุกประเภททีมD วี นั เริมD ต้นของ
สัญญาในหรือหลังวันทีD 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป สําหรับสัญญาเช่าเดิม ทีทD ําก่อนวันทีD 1 มกราคม 2551 บริษทั เลือกรับรูร้ ายได้
ตามวิธเี ดิมคือวิธผี ลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานันJ สินJ สุดลง โดยมีรายละเอียดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนีJ

งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ
หัก ดอกผลเช่าซืJอทียD งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
สุทธิ

5,513
(649)
4,864

5,629
(678)
4,951

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
5,043
(649)
4,394

5,098
(671)
4,427

การเปลียD นแปลงของค่าเผือD หนีJสงสัยจะสูญ - ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอสําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นีJ
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 1 มกราคม 2557
ตังJ ค่าเผือD เพิมD ในระหว่างปี
กลับรายการและตัดบัญชีในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557

128,628
43,177
(56,121)
115,684

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
52,386
813
(3,662)
49,537
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งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 1 มกราคม 2556
ตังJ เพิมD ในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2556

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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

54,653
1,706
(3,973)
52,386

11. เงิ นให้ก้ยู ืมและดอกเบียQ ค้างรับ - บุคคลและบริษทั อืWน
11.1 ระยะสันJ
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินให้กยู้ มื ระยะสันJ
ดอกเบียJ ค้างรับ
รวม

15,723
9,373
25,096

15,723
8,116
23,839

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
15,723
9,373
25,096

15,723
8,116
23,839

ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
J บุคคลและบริษทั อืDน มีอตั ราดอกเบีJยร้อยละ 8 ต่อปี และคํJา
ประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากธนาคารของผูก้ ู้
11.2 ระยะยาว
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ดอกเบียJ ค้างรับ
รวม
หักค่าเผือD หนีJสงสัยจะสูญ
สุทธิ
หัก ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
สุทธิ

122,211
32,016
154,227
(127,617)
26,610
(5,127)
21,483

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

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
96,627
23,268
115,895
(115,895)
-

123,077
23,268
146,345
(146,345)
-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวข้างต้นมีดอกเบีJยร้อยละ 10 ถึง 18 ต่อปี ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่ อยมี
หลักประกันเงินให้กู้ยมื โดยการรับจํานํ าสมุดทะเบียนรถยนต์ โฉนดทีDดนิ ใบหุน้ นิตบิ ุคคล โอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างตาม
สัญญาก่อสร้างอาคารแห่งหนึDง โอนสิทธิในสั
q ญญาการเช่าพืนJ ทีอD าคาร 3 ชันJ อาคารชุดพักอาศัย และคํJาประกันโดยบุคคล
เป็ นต้น
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12. ลูกหนีQ และเงิ นจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน

เงินจ่ายล่วงหน้าให้พนักงานขาย
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ลูกหนีJพนักงานทุจริต
รวม
หัก ค่าเผือD หนีJสงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

45,392
792
26,436
72,620
(69,452)
3,168

45,392
792
26,436
72,620
(69,452)
3,168

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

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

13. สิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2557
2556
อุปกรณ์และเครือD งใช้ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์
วัสดุก่อสร้าง
อืนD ๆ
รวม
หัก ค่าเผือD สินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า
สุทธิ

42,083
613
38,301
13,887
94,884
(2,597)
92,287

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

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
42,083
613
6,373
49,069
(2,597)
46,472

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

ในระหว่างปี บริษทั มีรายการเคลืDอนไหวของค่าเผืDอสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังต่อไปนีJ
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 1 มกราคม 2557
บวก ตังJ ค่าเผือD เพิมD ขึJนจากสินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า
หัก กลับรายการค่าเผือD
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557

2,245
1,272
(920)
2,597
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14. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบการเงินรวม
2557
2556
ทีดD นิ และสิงD ปลูกสร้างทีพD ฒ
ั นาแล้ว
บ้านสร้างเสร็จเพือD ขาย
ห้องชุดเพือD ขาย
รวม

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2557
2556

4,569
43,193
47,762

31,163
107,402
138,565

ทีดD นิ และสิงD ปลูกสร้างทีอD ยู่ระหว่างพัฒนา
ทีดD นิ
ค่าปรับปรุงทีดD นิ
ค่าก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนอืนD ๆ
รวม

339,962
66,339
754,703
97,317
15,392
36,508
1,310,221

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

48,205
1,893
936
1,604
52,638

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

รวม

1,357,983

986,668

52,638

52,868

15,239

5,703

ต้นทุนการกูย้ มื ทีรD วมเป็ นส่วนหนึDงของต้นทุน
การพัฒนาระหว่างปี

-

-

667
667

-

ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทีดD นิ พร้อมสิงD ปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ซDงึ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน
822.88 ล้านบาท และ 479.71 ล้านบาท ตามลําดับ ติดภาระจํานองเป็ นหลักประกันการกู้เงินไว้กบั ธนาคารตามทีDกล่าวใน
หมายเหตุ 23 และ 28
15. สิ นทรัพย์รอการขาย
งบการเงินรวม
2557
2556
ทีดD นิ พร้อมสิงD ปลูกสร้าง
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเผือD การลดมูลค่าของยานพาหนะ
สุทธิ

42,573
40,209
82,782
(11,365)
71,417

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

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
-

-

บริษทั ย่อยจดจํานองทีDดนิ มูลค่า 14 ล้านบาท เพืDอคํJาประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในประเทศไทยแห่งหนึDง ตามทีกD ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และ 28
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16. เงิ นฝากธนาคารทีWมีข้อจํากัดในการใช้
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษทั ย่อยมีเงินฝากประจําจํานวน 100.04 ล้านบาท และ 94.56 ล้านบาท
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 4.90 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท ตามลําดับ) เป็ นหลักทรัพย์คJําประกัน
หนังสือคํJาประกันจากธนาคารทีอD อกให้ในนามของบริษทั และบริษทั ย่อย
17. เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
(หน่ วย : พันบาท)

ชือD บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด (เดิมชือD “บริษทั เทอ
เทิล 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) เช่าสินเชือD จํากัด
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซีD แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

ทุนเรียกชําระแล้ว
2557
2556

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2557
2556

ราคาทุน
2557

2556

440,000
500,000
150,000

400,000
500,000
150,000

56.95
99.99
99.99

60.00
99.99
99.99

341,727
513,733
149,988

360,000
513,733
149,988

175,000
300,000
30,000
35,000
15,000
45,000
53,678
199,000
145,000
27,000
135,250

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

99.99
99.99
85.00
99.99
55.00
55.00
60.00
74.75
99.99
85.00
80.00

99.99
99.99
85.00
99.99
55.00
55.00
60.00
74.75
99.99
85.00
80.00

175,000
296,899
25,500
34,999
8,250
24,750
32,207
154,090
145,000
22,950
108,200

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

2,000
10,000

2,000
-

70.00
99.99

70.00
-

1,400
10,000
2,044,693

1,400
1,896,766
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18. เงิ นลงทุนระยะยาวอืWน

บริษทั
บริษทั ฮอท สปริง จํากัด
บริษทั สมุย เพนนินซูลาจํากัด
บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
บริษทั ออร่าดรีม จํากัด
รวม
หัก ค่าเผืDอการลดมูลค่าของเงินลงทุน
บริษทั ฮอท สปริง จํากัด
บริษทั สมุย เพนนินซูลาจํากัด
บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
รวม
สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังJ ขึนJ ใน
ประเทศ

ยังไม่เริมD ดําเนินกิจการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

(หน่วย : พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
2557
2556
148,101
256,111
204,897
45,000
654,109

148,101
256,111
204,897
45,000
654,109

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

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

(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

97,000

97,000

97,000

ทีปD ระชุมคณะกรรมการเมืDอวันทีD 10 มีนาคม 2552 ได้มมี ติให้เงินลงทุนนีJเป็ นเงินลงทุนทัวไปเพื
D
Dอรอการขาย เนืDองจากข้อ
พิพาททียD งั ไม่ยุตมิ าตังJ แต่ปี 2550 ระหว่างบริษทั กับกรรมการท่านหนึDงของ บริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด และเป็ นกรรมการ
ของ บริษทั ฮอท สปริง จํากัด และ บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ทําให้บริษั ทไม่สามารถใช้อํานาจควบคุมบริษทั ย่อย และ
ไม่มอี ทิ ธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบริษทั ร่วมอีกต่อไป
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 ความคืบหน้าของคดีข้อพิพาทไม่สามารถได้ขอ้ ยุตติ ามทีปD รากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
41 ประกอบกับบริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริษทั ฮอท สปริง จํากัด และ บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด มีคดีความ
เกีDยวกับหนีJสนิ จํานวนมากและบริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ยังมีคดีกล่าวหาจากราชการเรืDองการบุกรุกทีสD าธารณะ จาก
เรือD งดังกล่าว ฝา่ ยบริหารของบริษทั เห็นว่าโอกาสทีจD ะได้ขอ้ ยุตทิ งั J หมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสียหายกับบริษทั ทีบD ริษทั ไป
ลงทุน จึงมีมติให้บริษทั บันทึกค่าเผืDอการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอืDนทังJ จํานวนยกเว้นเงินลงทุนใน บริษทั ฮอท สปริง
จํากัด ส่วนทียD งั ไม่ได้จ่ายค่าหุน้ เรียกชําระ 52 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงินรวม 557 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
598 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
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19. ทีWดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่ วย : พันบาท)
2556

เพิมD ขึนJ

งบการเงินรวม
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

ราคาทุน
ทีดD นิ และส่วนปรับปรุงทีดD นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืDองตกแต่ง ติดตังJ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

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

84,655
1,582
22,648
42,920
228,073
379,878

(371)
(7,789)
(18,688)
(2)
(26,850)

ค่าเสืWอมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืDองตกแต่ง ติดตังJ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

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

44,714
44,163
22,326
111,203

(352)
(3,399)
(17,718)
(21,469)

2557

6,467
193
(6,660)
-

-

502,955
867,996
425,882
299,803
310,143
2,406,779

241,192
285,792
162,719
689,703

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

1,453,782

1,717,076

ค่าเสืWอมราคาสําหรับปี
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
รวม

63,542
42,543
106,085

58,791
52,412
111,203
(หน่ วย : พันบาท)

2556
ราคาทุน
ทีดD นิ และส่วนปรับปรุงทีดD นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืDองตกแต่ง ติดตังJ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

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

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมD ขึนJ
ลดลง
โอนเข้า (ออก)
287
5,096
39,696
18,240
63,319

(185)
(4,443)
(16,459)
(21,087)

-

2557
165,008
275,202
176,152
243,326
34,734
894,422
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(หน่ วย : พันบาท)
2556

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิมD ขึนJ
ลดลง
โอนเข้า (ออก)

2557

ค่าเสืWอมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืDองตกแต่ง ติดตังJ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

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

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

477,328

494,176

ค่าเสืWอมราคาสําหรับปี
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
รวม

13,173
22,809
35,982

14,635
28,423
43,058

15,197
10,887
16,973
43,057

(169)
(1,567)
(15,937)
(17,673)

-

125,414
155,766
119,066
400,246

ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทีดD นิ พร้อมสิงD ปลูกสร้างซึDงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 888.69 ล้านบาท และ 711.37
ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 93.67 ล้านบาท และ 95.30 ล้านบาท ตามลําดับ) ติดภาระคํJา
ประกันวงเงินสินเชืDอทีไD ด้รบั จากสถาบันการเงินและหนังสือคํJาประกันทีอD อกโดยธนาคาร
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ส่วนหนึDงของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั และบริษทั ย่อยทีคD ดิ ค่าเสือD มราคาเต็มมูลค่า
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่มรี าคาทุน 556 ล้านบาท และ 301 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 213 ล้านบาท
และ 242 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมียานพาหนะซึงD ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าซืJอโดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
เป็ นจํานวนประมาณ 94.68 ล้านบาท และ 81 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 93.67 ล้านบาท และ 79 ล้าน
บาท ตามลําดับ)
20. สิ ทธิ การใช้ประโยชน์ทีWดิน
บัญชีนJีได้แก่ตน้ ทุนการได้มาซึงD สิทธิการใช้ประโยชน์ทดDี นิ เป็ นสิทธิเพือD ได้มาซึDงการครอบครองทีดD นิ จํานวน 558 ไร่ ทีบD ริษทั ย่อย
แห่งหนึDงได้พฒ
ั นาเป็ นสนามกอล์ฟและจัดสรรเพืDอขายทีดD นิ ดังกล่าว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทําประโยชน์
และได้จ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี โดยตัดเป็ นต้นทุนขายเมือD มีการขายออกไป
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21. ทีWดินรอการพัฒนา
งบการเงินรวม

ชือD บริษทั

เนืJอทีD (ไร่-งาน-ตารางวา)
2557
2556

ทีตD งั J

พันบาท
ราคาทุน
2557

2556

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
58-4-167

32,534
40,603
41,362
41,454
35,252
16,089
207,294

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

บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ปิDนเกรียว อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

114-2-28
93-0-66.6
7-3-96
20-0-36
18-13-379
22-0-0
120-2-53

114-2-28
93-0-66.6
7-3-96
20-0-36
18-13-379
22-0-0
-

34,371
30,737
813
16,072
41,166
34,000
106,977
264,136

34,371
30,737
813
16,072
41,166
34,000
157,159

บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

7-1-26
337-3-4

7-1-26
338-0-94

29,442
37,829

29,442
37,900

538,701

431,688

รวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ชือD บริษทั
บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ทีตD งั J
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

เนืJอทีD (ไร่-งาน-ตารางวา)
2557
2556
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
58-4-167

พันบาท
ราคาทุน
2557

2556

32,534
40,603
41,362
41,454
35,252
16,089
207,294

32,534
40,496
41,362
41,454
35,252
16,089
207,187
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22. สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
สินทรัพย์/หนีJสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทางภาษี
D
ระหว่างสินทรัพย์/หนีJสนิ ตามเกณฑ์ภาษี และสินทรัพย์ /หนีJสนิ ตามบัญชี ซึงD มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นีJ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้การรอตัดบัญชี
จากค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญของลูกหนีJตามสัญญาเช่าซือJ
จากค่าเผืDอการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จากค่าเผือD การลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
จากค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสันJ
และดอกเบีJยค้างรับ
จากค่าเผืDอหนีJสงสัยจะสูญของลูกหนีJและเงินจ่าย
ล่วงหน้าพนักงาน – สุทธิ
จากค่าเผืDอการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
จากค่าเผืDอการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอืนD
จากค่าเผืDอการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว
จากการประมาณการหนีJสนิ ตามภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
จากค่าเผืDอของขาดทุนสะสมทางภาษียกมา

หนีQ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
จากค่าเผืDอการลดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพืDอค้า
จากผลต่างค่าเสือD มราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่าง
อัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี

สุทธิ

32,652
519

33,016
449

9,908
519

10,477
449

223

223

-

-

25,523

30,530

23,179

29,269

13,891
2,273
1,908
119,600

13,587
1,219
1,576
119,600

13,891
3,445
119,600

13,587
3,476
119,600

7,559
14,633
218,781

6,786
9,151
216,137

3,913
174,455

3,442
180,300

-

(1,314)

-

(1,314)

(4,407)
(4,407)

(2,036)
(3,350)

(4,361)
(4,361)

(2,015)
(3,329)

214,374

212,787

170,094

176,971

128 | P a g e

รายงานประจําปี 2557 / บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นีJ
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปจั จุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลียD นแปลงของผลแตกต่างชั Dวคราว
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ภาษีเงิ นได้ทีWรบั รู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืWน

47,777

85,736

13,323

12,816

(1,848)
45,929

1,293
87,029

6,877
20,200

7,233
20,049

-

-

-

261

การกระทบยอดเพือD หาอัตราภาษีทแDี ท้จริง
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
กําไรก่อนภาษีเงินได้
บวก รายการทีตD ้องบวกกลับตามเงือD นไขในประมวลรัษฎากร
หัก รายได้ทไDี ม่ตอ้ งนํามาคํานวนภาษีเงินได้
หัก รายจ่ายทีมD สี ทิ ธิหกั ได้เพิมD
ใช้สทิ ธิขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
ขาดทุน (กําไร) สุทธิของบริษทั ย่อย
กําไรสุทธิทางภาษี

186,931
71,925
(1,191)
(31,997)
(1,170)
91,706
316,204

376,817
20,362
(15,513)
(1,103)
(10,754)
104,493
474,302

99,696
2,120
(3,204)
(31,997)
66,615

194,246
(130,164)
64,082

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร
- อัตราภาษีรอ้ ยละ 20
- ภาษีเงินได้บริษทั ย่อยในต่างประเทศ

47,039
738

82,053
3,683

13,323
-

12,816
-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดปจั จุบนั ตามประมวลรัษฎากร

47,777

85,736

13,323

12,816

17.56

22.75

13.36

6.60

อัตราภาษีทแีD ท้จริง (ร้อยละ)
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23. เงิ นเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันQ จากสถาบันการเงิ น

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
J
นการเงิน
รวม
หัก ดอกเบีJยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี
สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

81,698
708,000
789,698
(5,653)
784,045

22,302
658,000
680,302
(5,440)
674,862

37,552
325,000
362,552
(1,000)
361,552

17,592
285,000
302,592
(866)
301,726

ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันJ จากสถาบันการเงินจํานวน 110 ล้าน
บาท โดยมีอตั ราดอกเบีJยร้อยละ MOR และ MMR ต่อปี ซึDงคํJาประกันโดยกรรมการของบริษัทและการจดจํานองทีดD นิ พร้อมสิงD
ปลูกสร้าง ของบริษทั ตามทีกD ล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ 19
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
J
นการเงินหลายแห่ง
จํานวนเงินรวม 74 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีJยร้อยละ MOR ต่อปี MLR + 0.5 ต่อปี และอัตราร้อยละ SPRL+1.0 ต่อปีซDงึ คํJา
ประกันโดยบริษทั กรรมการของบริษทั และบริษทั ย่อย อดีตกรรมการของบริษทั ย่อย และจํานองโดยทีดD นิ และสิงD ปลูกสร้าง และทีดD นิ
พร้อมสิงD ปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตามทีกD ล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีต ั ,วแลกเงินซึDงออกให้แก่บริษทั หลักทรัพย์และสถาบันการเงิน 3 เดือน และ
6 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบียJ ระหว่าง ร้อยละ 4.40 – 5.15 ต่อปี
24. เจ้าหนีQ การค้าและเจ้าหนีQ อืWน
งบการเงินรวม
2557
2556
เจ้าหนีJการค้า
เจ้าหนีJอนDื
รายได้รบั ล่วงหน้า
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิมD
ค่าเบียJ ประกันภัยค้างจ่าย
รวม

65,718
20,819
4,271
48,637
103,879
7,958
11,707
10,411
273,400

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

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
27,678
9,214
56
29,189
5,384
2,750
3,501
77,772

26,576
9,229
205
24,749
5,633
60
3,417
69,869
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25. เงิ นกู้ยืมระยะสันQ จากบุคคลและบริษทั อืWนและดอกเบียQ ค้างจ่าย
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่ อยมีเงินกู้ยืมระยะสันJ ครบกํ าหนดชําระเมืDอทวงถามและไม่ มี
หลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบียJ ร้อยละ 12 - 18 ต่อปี ตามรายละเอียดดังนีJ

งบการเงินรวม
2557
2556
เงินกูย้ มื ระยะสันJ
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
รวม

45,323
927
46,250

122,080
2,624
124,704

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
20,000
535
20,535

-

รายการเคลืDอนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสันและดอกเบี
J
ยJ ค้างจ่ายกับบุคคลและกิจการอืนD ในระหว่างปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดงั นีJ
งบการเงินรวม
เพิมD ขึนJ
ลดลง

2556
เงิ นกู้ยืมระยะสันQ และดอกเบีQยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
รวม

122,080
2,624
124,704

(117,457)
(14,475)
(131,932)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมD ขึนJ
ลดลง

2556
เงิ นกู้ยืมระยะสันQ และดอกเบีQยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื
ดอกเบียJ ค้างจ่าย
รวม

40,700
12,778
53,478

-

27,500
1,910
29,410

(7,500)
(1,375)
(8,875)

(หน่ วย : พันบาท)
2557
45,323
927
46,250
(หน่ วย : พันบาท)
2557
20,000
535
20,535
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26. หุ้นกู้ – สุทธิ

หุน้ กู้

อายุหนุ้ กู้

วันทีอD อกหุน้ กู้

1
1 ปี
30 เมษายน 2557
2
1 ปี 6 เดือน
30 เมษายน 2557
3
2 ปี
27 พฤศจิกายน 2557
รวม
หัก ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
หุน้ กู้ – สุทธิ

หุน้ กู้

อายุหุ้นกู้

วันทีอD อกหุน้ กู้

1
1 ปี
30 เมษายน 2557
2 1 ปี 6 เดือน 30 เมษายน 2557
รวม
หัก ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
หุน้ กู้ – สุทธิ

วันทีคD รบ
กําหนดไถ่ถอน
30 เมษายน 2558
30 ตุลาคม 2558
27 พฤศจิกายน 2559

วันทีคD รบ
กําหนดไถ่ถอน
30 เมษายน 2558
30 ตุลาคม 2558

อัตรา
ดอกเบียJ
(ร้อยละต่อปี )
5.20
5.40
5.00

อัตรา
ดอกเบียJ
(ร้อยละต่อปี)
5.20
5.40

(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2557

199,652
99,706
597,500
896,858
(299,358)
597,500

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
199,652
99,706
299,358
(299,358)
-

รายการเคลืDอนไหวของหุน้ กูใ้ นระหว่างปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 มีดงั ต่อไปนีJ
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 1 มกราคม
ออกจําหน่ ายหุน้ กูช้ ุดใหม่
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่ าย
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม

900,000
(4,222)
1,080
896,858

300,000
(1,600)
958
299,358

ในวันทีD 30 เมษายน 2557 บริษทั ออกหุน้ กู้ประเภทระบุชDอื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และไม่มผี ู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้ มูลค่า
200 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท อายุ 1 ปี และ 1 ปี 6 เดือน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อั ตราดอกเบีJยร้อยละ 5.20 และ
ร้อยละ 5.40 ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบียJ ทุกๆ 3 เดือน ซึงD จะครบกําหนดไถ่ถอนวันทีD 30 เมษายน 2558 และ 30 ตุลาคม 2558
บริษทั ได้นําเงินทีไD ด้จากการออกหุน้ กู้ครังJ นีJไปใช้ในการชําระหนีJเดิม และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ
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ในวันทีD 27 พฤศจิกายน 2557 บริษทั ย่อยแห่งหนึDงออกหุน้ กูป้ ระเภทระบุชอDื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และไม่มผี ู้แทน
ผูถ้ อื หุน้ กู้ มูลค่า 600 ล้านบาท อายุ 2 ปี โดยมีมลู ค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบีJยร้อยละ 5.00 ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบีJย
ทุกๆ 3 เดือน ซึDงจะครบกําหนดไถ่ถอนวันทีD 27 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้นําเงินทีไD ด้จากการออกหุน้ กู้ครังJ นีJไปใช้ในการ
ชําระหนีJเดิม และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ
นอกจากนีJ หุน้ กูด้ งั กล่าวมีขอ้ จํากัดต่างๆ เป็นการทั Dวไป ซึงD รวมถึงข้อจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จ่ายเงินปนั ผลและใน
การก่อภาระหนีJสนิ ของบริษทั
27. หนีQ สินตามสัญญาเช่าซืQอ
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
หนีJสนิ ตามสัญญาเช่าซืJอ
หัก ดอกผลเช่าซืJอรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
สุทธิ

78,571
(5,309)
73,262
(27,573)
45,689

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

77,580
(5,117)
72,463
(27,155)
45,308

65,130
(4,454)
60,676
(20,594)
40,082

ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีJสนิ ตามสัญญาเช่าซืJอ โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินทีตD ้อง
จ่ายชําระดังนีJ
งบการเงินรวม

เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึDงปี
ถึงกําหนดชําระเกินหนึDงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

30,515
48,056
78,571

2557
ดอกเบียJ จ่าย
รอตัดบัญชี
(2,942)
(2,367)
(5,309)

สุทธิ
27,573
45,689
73,262

เงินต้น
23,358
42,854
66,212

(หน่วย : พันบาท)
2556
ดอกเบียJ จ่าย
รอตัดบัญชี
(2,357)
(2,172)
(4,529)

สุทธิ
21,001
40,682
61,683

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึDงปี
ถึงกําหนดชําระเกินหนึDงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

29,926
47,654
77,580

2557
ดอกเบียJ จ่าย
รอตัดบัญชี
(2,771)
(2,346)
(5,117)

สุทธิ
27,155
45,308
72,463

เงินต้น
22,910
42,220
65,130

2556
ดอกเบียJ จ่าย
รอตัดบัญชี
(2,316)
(2,138)
(4,454)

สุทธิ
20,594
40,082
60,676
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28. เงิ นกู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวม
2557
2556
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถD งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึDงปี
สุทธิ

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

895,498

1,405,132

-

-

(574,718)
320,780

(317,371)
1,087,761

-

-

การเปลียD นแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนีJ

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 1 มกราคม 2557
บวก กูเ้ พิมD
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

1,405,132
620,619
(1,130,253)
895,498

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นเงินกู้ของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนีJ
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556

อัตราดอกเบียJ (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้

บริ ษัทย่อย
บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
วงเงินทีD 4

119.20

363.49 อัตราดอกเบีJย MLR เฉลีDย ของ สินเชืDอร่วมระหว่างธนาคาร 2 แห่ง
ธนาคารพาณิ ช ย์ 4 แห่ง ลบด้ ว ย ในอัตราสินเชือD 68.75 : 31.25 ชําระ
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
คืน 72 งวดเดือ น ชําระคืน ให้เสร็ จ
สินJ ภายในเดือนเมษายน 2561

วงเงินทีD 5

246.89

752.89 อัตราดอกเบีJย MLR เฉลีDย ของ สินเชืDอร่วมระหว่างธนาคาร 2 แห่ง
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ลบด้ว ย ในอัต ราสินเชืDอ 68:32 ชํา ระคืน 72
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
งวดเดือน ชําระคืนให้เสร็จสินJ ภายใน
เดือนเมษายน 2561

วงเงินกูย้ มื เพือD ซืJอทีดD นิ

5.56

วงเงินกูย้ มื เพือD ซืJอทีดD นิ

38.25

6.88 อัตราดอกเบียJ MRR ต่อปี

- อัตราดอกเบียJ MLR-0.50 ต่อปี

ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีJยทุกเดือน
เดือ นละไม่น้อ ยกว่า 0.2 ล้ า นบาท
ชํา ระคืนให้เสร็จ สิJน ภายในวันทีD 18
มีนาคม 2561
ชําระเงินต้น พร้อมดอกเบียJ ทุกเดือน
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 610,000 บาท
ภายในวันทีD 2 กรกฎาคม 2564
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
วงเงินทีD 1

วงเงินทีD 2

-

อัตราดอกเบียJ (ร้อยละ)

16.35 อัตราดอกเบียJ SPRL บวก
ร้อยละ 1.0 ต่อปี

การชําระคืนเงินกู้

เ มืD อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ หq ้ อ ง ชุ ด ใ น
โครงการ ให้ชํา ระคืนในอัตรา 70%
ของราคาตามสัญ ญาจะซืJอ จะขาย
โดยไม่ตDาํ กว่าตารางเมตรละ 45,500
บาท

77.44

12.08 อัตราดอกเบีJย SPRL ลบร้อยละ ผ่อนชําระเป็ นรายเดือนตามอัตราทีD
1.0 ต่ อ ปี สํ า หรับ ปี ทDี 1-5 และ ระบุในสัญญา เป็ นระยะเวลา 10 ปี
อัตราดอกเบีJย SPRL ลบร้อยละ
0.5 ต่อปี สําหรับปีท Dี 6-10

บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
วงเงินทีD 2

-

35.02 อัตราดอกเบีJย MLR บวกร้อ ยละ ชํ า ร ะ เ งิ น ต้ น พ ร้ อ ม ด อ ก เ บีJ ย
0.5 ต่อปี
ตามทีรD ะบุในสัญญา โดยชําระคืนให้
เสร็จสินJ ภายใน 72 เดือน

วงเงินทีD 3

-

17.14 อัตราดอกเบีJย MLR บวกร้อ ยละ ชํ า ร ะ เ งิ น ต้ น พ ร้ อ ม ด อ ก เ บีJ ย
0.5 ต่อปี
ตามทีรD ะบุในสัญญา โดยชําระคืนให้
เสร็จสินJ ภายใน 72 เดือน

วงเงินทีD 4

7.26

46.64 อัตราดอกเบีJย MLR ลบร้อ ยละ เมืD อ โอนกรรมสิ ท ธิ ขq องบ้ า นและ
1.0 ต่อปี
ปลอดจํานอง โดยชําระคืนในอัตรา
ร้อ ยละ 80 ของราคาซืJอ ขายตามทีD
ระบุ ใ นสัญ ญาไม่ ตDํ า กว่ า 2.5 ล้ า น
บาท สํ า หรับ บ้า นเดีDย ว และไม่ตDํ า
กว่า 1.2 ล้านบาทสําหรับทาวน์เฮ้าส์

วงเงินทีD 5

37.57

26.30 อัตราดอกเบีJย MLR บวกร้อ ยละ ชํา ระเงินต้น พร้อ มดอกเบีJย ตามทีD
0.5 ต่อปี
ระบุในสัญญา โดยชําระคืนให้เสร็จ
สินJ ภายใน 72 เดือน

วงเงินทีD 6

93.38

- อัตราดอกเบีJย MLR บวกร้อ ยละ ชํา ระเงินต้น พร้อ มดอกเบีJย ตามทีD
ระบุในสัญญา โดยชําระคืนให้เสร็จ
0.5 ต่อปี
สินJ ภายใน 72 เดือน สําหรับวงเงินกู้
และภายใน 96 เดือนสําหรับวงเงิน
หนังสือคํJาประกัน

วงเงินทีD 7

50.69

- อัตราดอกเบีJย MLR ลบร้อ ยละ เมืD อ โอนกรรมสิ ท ธิ ขq องบ้ า นและ
0.25 ต่อปี
ปลอดจํานอง โดยชําระคืนในอัตรา
ร้อ ยละ 70 ของราคาตามสัญ ญาจะ
ซืJอ จะขายหรือสัญญาซืJอขายตามทีD
ระบุในสัญญา สําหรับบ้านเดีDยวแบบ
A ไม่ตDํ ากว่า 3.50 ล้านบาท บ้า น
เดีDย วแบบ B ไม่ ตDํ า กว่ า 4.57 ล้า น
บาท และไม่ตDํากว่า 2.69 ล้านบาท
สําหรับอาคารพานิชย์ โดยชําระคืน
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2557
2556

บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด

บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด

รวม

อัตราดอกเบียJ (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้
ให้เสร็จสินJ ภายใน 3 ปี 6 เดือน

-

4.85 อัตราดอกเบีJย SPRL บวกร้อยละ เ มืD อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ หq ้ อ ง ชุ ด ใ น
1.0 ต่อปี
โครงการ ให้ชํา ระคืนในอัตรา 70%
ของราคาตามสัญญาจะซืJอจะขาย

92.95

112.49 อัตราดอกเบีJย SPRL บวกร้อยละ ชํ า ร ะ เ งิ น ต้ น พ ร้ อ ม ด อ ก เ บีJ ย
ตามทีรD ะบุในสัญญา โดยชําระคืนให้
1.0 ต่อปี
เสร็จ สิJน ภายใน 12 ปี นับ จากวันทีD
เริมD เบิกใช้

126.31

11.00 อัตราดอกเบีJย MLR ลบร้อ ยละ เ มืD อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ หq ้ อ ง ชุ ด ใ น
1.50 ต่อปี
โครงการ ให้ชํา ระคืนในอัตรา 75%
ของราคาตามสัญ ญาจะซืJอ จะขาย
ชําระดอกเบียJ ทุกสิJนเดือน
1,405.13

895.50

เงินกู้ยมื ระยะยาวของบริษทั และบริษทั ย่อยคํJาประกัน โดยการจดจํานองทีดD นิ พร้อมสิงD ปลูกสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั และบริษทั ย่อย และโดยกรรมการของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายละเอียดของสัญญาเงินกูข้ องบริษทั ย่อยทีสD าํ คัญมีดงั นีJ
1) บริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยมื ข้างต้น คํJาประกันโดยอดีตกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั การโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ
และการโอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต์ทใDี ห้เช่าซืJอในมูลค่ารวมไม่ตDาํ กว่า 1.35 เท่าของยอดเงินกูค้ งค้าง สินทรัพย์รอการขาย
และทีดD นิ พร้อมสิงD ปลูกสร้างตามทีกD ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 15 และ 19
วันทีD 14 พฤษภาคม 2557 บริษทั ย่อยได้ทาํ หนังสือขอผ่อนผันการดํารงหนีJเงินต้นคงค้างทีมD ตี ่อกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท โดยกลุ่มสถาบันการเงินเสียงข้างมากได้ให้ความยินยอมผ่อนผัน ทังJ นีJ ไม่ถือว่าบริษทั
ย่อยไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือD นไขการดํารงเงินกู้ยมื จากกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
2) บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงินแห่งหนึDง วงเงิน 120 ล้านบาท เพืDอใช้ในการก่อสร้างส่วนต่อขยายโรงแรม
อัตราดอกเบียJ ร้อยละ MLR + 0.25 ต่อปี โดยผ่อนชําระเป็ นรายเดือนตามอัตราทีรD ะบุในสัญญาเป็ นเวลา 12 ปี ปจั จุบนั ยังไม่
มีการใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว
3) บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทําสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึDง วงเงิน 209 ล้านบาท เพืDอใช้ในการก่อสร้างโครงการอาคารชุด
อัตราดอกเบีJยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี โดยชําระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 75 ของราคาซืJอขายแต่ละยูนิต เป็ นเวลา 4ปี
นับจากวันเบิกรับเงินกู้ปีแรก
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4) บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ตJี จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทําสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน 4 แห่ง วงเงินรวม 856 ล้านบาท เพืDอใช้ในการก่อสร้างโครงการหมู่บา้ น
จัดสรร อัตราดอกเบีJยร้อยละ MLR – 1.00 - MLR + 0.50 ต่อปี โดยบางส่วนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีJยตามระบุในสัญญา
และบางส่วนชําระคืนในอัตราร้อยละ 70 - 80 ของราคาซืJอขายตามทีรD ะบุในสัญญาเมืDอโอนกรรมสิทธิ q เงินกู้ดงั กล่าวจํานอง
ด้วยทีดD นิ พร้อมสิงD ปลูกสร้างของโครงการทีอD ยู่ระหว่างการพัฒนาบางส่วน และคํJาประกันโดยบริษทั และกรรมการ
5) บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงินแห่งหนึDง วงเงิน 368 ล้านบาท เพือD ใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงแรม ตกแต่ง
ั ระบบปรับอากาศ และของใช้ภายในโรงแรม อัตราดอกเบียJ ร้อยละ SPRL - 1 ต่อปี โดยชําระคืนเงินต้นสําหรับ
ภูมสิ ถาปตย์
ปีทDี 1 - 5 และอัตราดอกเบีJย SPRL - 0.50 ต่อปี สําหรับปี ทDี 6 - 10 โดยจดทะเบียนจํานองด้วยทีDดนิ พร้อมสิงD ปลูกสร้างซึDง
เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั และคํJาประกันโดยบริษทั และกรรมการ
q
6) บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูเ้ งิน 2 สัญญากับสถาบันการเงินแห่งหนึDง วงเงินรวม 123 ล้านบาท เพืDอใช้ในการก่อสร้างโรงแรม
และซืJอเครืDองตกแต่งสํานักงาน อัตราดอกเบีJยร้อยละ MLR – 0.50 ต่อปี โดยสัญญาแรกกําหนดให้ชําระเป็ นปีรายเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1,040,000 บาท เริมD ตังJ แต่ 30 กรกฏาคม 2557 และอีกสัญญากําหนดให้ชําระตังJ แต่เดือนทีD 13 นับจาก
วันทีเD ริมD เบิกใช้อย่างน้อยเดือนละ 300,000 บาท โดยจดทะเบียนจํานองทีดD นิ ของบริษทั ย่อย
29. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีการเปลียD นแปลงมีดงั นีJ
งบการเงินรวม
2557
2556
ยอดคงเหลือณ วันทีD 1 มกราคม
ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
ต้นทุนบริการปจั จุบนั
ดอกเบียJ จากภาระผูกพัน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ทีรD บั รูเ้ พิมD เติมภายใต้สว่ นของผูถ้ อื หุน้
หัก ส่วนทีถD งึ กําหนดชําระภายในหนึDงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันทีD 31 ธันวาคม

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556

7,323
26,607
3,852
1,319

28,304
4,356
1,270

3,208
14,004
1,652
700

14,742
1,733
736

(1,304)
(11,845)
25,952

(7,323)
26,607

(5,821)
13,743

(3,207)
14,004

ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทังJ หมดทีDรบั รู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดงั นีJ
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(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

3,852
1,319
5,171

4,356
1,270
5,626

1,652
700
2,352

1,733
737
2,470

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมD ขึนJ ของเงินเดือน
อัตราการเสียชีวติ
เกษียณอายุ

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

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

30. ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบDี ริษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ทีD
ั
จดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่วนเกินนีJตงั J เป็ นทุนสํารอง ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นีJจะนําไปจ่ายเป็นเงินป นผลไม่
ได้
31. สํารองตามกฎหมาย
เพือD ให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ น
หนึDงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีJจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปนั ผลได้
32. ทุนเรือนหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เมืDอวันทีD 9 เมษายน 2557 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ งั นีJ
1) อนุ มตั ใิ ห้เปลีDยนแปลงมูลค่าหุน้ ทีDตราไว้ของบริษทั จากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนจด
ทะเบียนยังคงเดิมแต่จาํ นวนหุน้ สามัญเพิมD ขึนJ จาก 1,034,757,926 หุน้ เป็ น 2,069,515,852 หุน้
2) อนุ มตั ใิ ห้เพิมD ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,034,757,926 บาท เป็ น 1,138,233,718 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 206,951,585 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เพือD รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ และได้จดทะเบียนการเพิมD
ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันทีD 11 เมษายน 2557
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33. เงิ นปันผลจ่าย
ั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เมืDอวันทีD 9 เมษายน 2557 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จ่ายปนผลสํ
าหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2556 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 2,069,515,852 หุน้ โดยจ่ายเป็ น 2 ส่วนดังนีJ
ั
ั หรืออัตราหุน้ ละ 0.05 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 103,475,793 บาท
1. จ่ายเป็ นหุน้ ปนผลในอั
ตรา 10 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปนผล
2. จ่ายเป็ นเงินสดปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.00555 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 11,485,813 บาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไมด้า ลิสซิงD จํากัด (มหาชน) ซึงD เป็นบริษทั ย่อย เมือD วันทีD 9 เมษายน 2557 ผูถ้ อื หุ้นได้
มีมติอนุ มตั ใิ ห้จ่ายปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจํา ปี 2556 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 800,000,000 หุ้น โดยจ่ายเป็ น 2
ส่วนดังนีJ
ั
ั หรืออัตราหุน้ ละ 0.05 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 40,000,000 บาท
1. จ่ายเป็ นหุน้ ปนผลในอั
ตรา 10 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปนผล
2. จ่ายเป็ นเงินสดปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.00555 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 4,440,000 บาท
34. รายได้อืWน
งบการเงินรวม
2557
2556
รายได้ค่าเบีJยปรับ
รายได้ค่าติดตามทวงถาม
รายได้ค่าโอนทะเบียน
รายได้ค่านายหน้าประกัน
รายได้หนีJสญ
ู รับคืน
รายได้อนDื
รวม

30,415
8,294
12,756
12,700
9,084
39,311
112,560

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

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
489
1,789
2,527
9,888
14,693

250
1,592
3,784
13,634
19,260
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35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
การเปลียD นแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
การเปลียD นแปลงในสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี
ซืJอสินค้า
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่านายหน้า
ค่านํJามันรถ
ค่าเสือD มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าเบียJ ประกันภัย
ขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุน (กลับรายการค่าเผือD ) จากการลดมูลค่าสินค้า
หนีJสญ
ู และหนีJสงสัยจะสูญ
ค่าเช่าสถานทีD
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

(377,205)
(3,430)
893,563
332,670
455,804
167,741
77,748
111,203
28,419
30,750
20,585
36,827
352
76,172
13,140
31,953
20,841
22,053

(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

230
(5,279)
248
296,213
282,234
101,966
63,572
43,058
14,015
19,843
2,564
352
26,359
8,732
11,152
4,185
30

(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
-

36. กําไรต่อหุ้นขันQ พืนQ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขันJ พืนJ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีดว้ ยจํานวนถัวเฉลียD ถ่วงนํJาหนักของหุน้ สามัญทีมD อี ยู่ในระหว่างปี โดย
ได้ปรับจํานวนหุน้ สามัญตามสัดส่วนทีเD ปลีDยนไปของจํานวนหุน้ สามัญทีเD กิดจากการเปลีDยนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตD ราไว้จากมูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ตามทีกD ล่าวไว้ในหมายเหตุ 32 ซึDงได้ปรับปรุงจํานวนหุน้ สามัญโดยถือเสมือนว่าการ
เปลียD นแปลงมูลค่าหุน้ ได้เกิดขึJนตังJ แต่วนั เริมD ต้นของปีแรกทีเD สนอรายงานจึงมีผลให้งบการเงินรวมมีกําไรต่อหุน้ สําหรับ ปี สนJิ สุด
วันทีD 31 ธันวาคม 2556 เปลีDยนแปลงจาก 0.225 บาทต่อหุ้น (คํานวณจาก 1,034,757,926 หุ้น) เป็ น 0.112 บาทต่อหุ้น
(คํานวณจาก 2,069,515,852 หุน้ ) และมีผลให้งบการเงินเฉพาะของบริษทั มีกําไรต่อหุน้ สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2556
เปลีDยนแปลงจาก 0.168 บาทต่อหุน้ (คํานวณจาก 1,034,757,926 หุน้ ) เป็ น 0.084 บาทต่อหุ้น (คํานวณจาก 2,069,515,852
หุน้ )
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37. ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่วนงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยดําเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลักคือ ส่ วนงานขายและให้เช่าซืJอเครืDองใช้ไฟฟ้ า โทรศัพท์มอื ถือ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานธุรกิจ
โรงแรม ส่วนงานธุรกิจสนามกอล์ฟ ส่วนงานธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดงานกิจกรรม การดํา เนินงานส่วนใหญ่เกิดขึJนในประเทศไทย
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อยสําหรับปี สนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนีJ
(หน่วย : ล้านบาท)

ธุรกิจขายและ
ให้เช่าซืJอ

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสนามกอล์ฟ

ธุรกิจบริการจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
และจัดงานกิจกรรม

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน

งบการเงินรวม

สําหรับปีสนJิ สุดวันทีD 31 ธันวาคม
2557

2557

2556

2,235
1,266

2,246
1,241

กําไรจากการขายสินทรัพย์
รายได้อDนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
หนีJสญ
ู และหนีJสงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืDนสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

6
120
(231)
(730)
(27)
(76)
(141)
(46)
141
141

188
162
(252)
(697)
(30)
(65)

ทีดD นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์อนDื
รวมสินทรัพย์

1,717
6,134
7,851

1,454
5,499
6,953

รายได้จากภายนอก
กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไD ม่ได้ป นั ส่วน :

1,376
1,097

2556

1,343
1,059

2557

657
141

2556

723
176

2557

151
19

2556

139
(3)

2557

37
1

2556

35
(5)

2557

14
1

2556

15
2

2557

2556

13
3

2557
-

(13)
4

2556

(9)
12

(170)

(87)
290
290

ลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษทั ไม่มลี ูกค้ารายใหญ่จากการดําเนินธุรกิจ จึงไม่มคี วามเสียD งเรือD งทีจD ะเสียลูกค้ารายใหญ่
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38. เครืWองมือทางการเงิน
การบริหารความเสีWยง
บริษทั มีเครือD งมือทางการเงินทีสD าํ คัญทีแD สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก
ธนาคารทีDมภี าระคํJาประกัน ลูกหนีJก ารค้า เงินให้กู้ยมื เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันJ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื เจ้าหนีJสญ
ั ญาเช่าการเงิน หุน้ กู้และเงินกู้ยมื ระยะยาว บริษทั มีความเสียD งทีDเกีDยวข้องกับเครืDองมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายในการบริหารความเสียD งดังนีJ
ความเสีย( งด้านการให้สินเชือ(
บริษทั มีความเสียD งด้านการให้สนิ เชืDอทีเD กียD วเนืDองกับลูกหนีJการค้า เงินให้กยู้ มื และลูกหนีJอนDื ฝา่ ยบริหารควบคุมความเสียD งนีJโดย
การกําหนดให้มีนโยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชืDอทีDเหมาะสม ดังนันJ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีDเป็ น
สาระสําคัญจากการให้สนิ เชืDอ เนืDองจากการให้สนิ เชืDอมีการทําสัญญาเป็ นการล่วงหน้าและมีการคํJาประกัน จํานวนเงินสูงสุดทีD
บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชืDอคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีJ เงินให้กู้ยมื และลูกหนีJอนDื ทีDแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสีย( งจากอัตราดอกเบี:ย
บริษทั มีความเสียD งจากอัตราดอกเบีJยทีสD ําคัญอันเกีDยวเนืDองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันJ
จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสันJ เจ้าหนีJสญ
ั ญาเช่าการเงิน หุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวทีมD ดี อกเบีJย อย่างไรก็ตาม เนืDองจาก
สินทรัพย์และหนีJสนิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีJยทีปD รับขึJนลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีJยคงทีDซDึงใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปจั จุบนั ความเสียD งจากอัตราดอกเบียJ ของบริษทั จึงอยู่ในระดับตํDา
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์และหนีJสนิ ทางการเงินทีสD าํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีJย และสําหรับสินทรัพย์
และหนีJสนิ ทางการเงินทีมD อี ตั ราดอกเบีJยคงทีDสามารถแยกตามวันทีคD รบกําหนด หรือวันทีมD กี ารกําหนดอัตราดอกเบีJยใหม่ (หาก
วันทีมD กี ารกําหนดอัตราดอกเบียJ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นีJ

อัตราดอกเบียJ คงทีD
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ
เงินให้กยู้ มื ระยะสันJ และดอกเบียJ ค้างรับจาก
กิจการอืนD
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบียJ ค้างรับจาก
กิจการอืนD
เงินฝากธนาคารทีมD ภี าระคํJาประกัน
หนีQ สินทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันJ
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

1,379,946
25,097

1,772,696
-

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบียJ
ปรับขึนJ ลง
ตามราคาตลาด
61,515
-

(หน่วย : พันบาท)
ไม่มี
อัตรา
ดอกเบียJ
40,713
-

รวม
102,228
3,152,642
25,097

5,126
78,075
1,488,244

21,484
21,972
1,816,152

61,515

40,713

26,610
100,047
3,406,624

674,863
6,287
299,358
1,052,585

86,659
597,500
684,159

802,553
802,553

37,105
37,105

674,863
895,499
896,858
2,576,402
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อัตราดอกเบียJ คงทีD
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีJตามสัญญาเช่าซืJอ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบียJ ค้างรับจาก
กิจการทีเD กียD วข้อง
เงินให้กยู้ มื ระยะสันJ และดอกเบียJ ค้างรับจาก
กิจการการอืนD
เงินฝากธนาคารทีมD ภี าระคํJาประกัน

หนีQ สินทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันJ
จากสถาบันการเงิน

331,317

126,471

1,004,298

-

25,097
1,360,712

4,898
131,369

674,863

-

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราดอกเบียJ
ไม่มี
ปรับขึนJ ลง
อัตรา
ตามราคาตลาด
ดอกเบียJ
5,796
5,796

-

(หน่วย : พันบาท)

รวม

10,724
-

16,520
457,788

-

1,004,298

10,724

25,097
4,898
1,508,601

-

674,863

ความเสีย( งจากอัตราแลกเปลีย( น
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสียD งจากอัตราแลกเปลียD นทีสD าํ คัญอันเกีDยวเนืDองจากการขายสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ
วันทีD 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือทีDมสี าระสําคัญของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีJสนิ ทางการเงินทีDเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ สรุปได้ ดังนีJ

สกุลเงิน

สินทรัพย์
ทางการเงิน
(พัน)

อัตราแลกเปลียD นเฉลียD
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐฯ

11,508

32.7241

นอกจากนีJ บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสียD งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีDยนทีDสบื เนืDองจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ในต่างประเทศ ซึงD ไม่ได้ป้องกันความเสียD งดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีJสนิ ทางการเงินส่วนใหญ่ จดั อยู่ในประเภทระยะสันJ เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ มีอตั รา
ดอกเบีJยอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตลาด ฝ า่ ยบริหารจึงเชืDอว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีJสนิ ทางการเงินดังกล่าว
แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างเป็นสาระสําคัญ
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39. สัญญา
บริษทั ย่อยแห่งหนึDงได้ทาํ สัญญารับบริการพัฒนาโรงแรมโดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้บริการทางเทคนิคเกียD วกับการออกแบบควบคุมการ
ก่อสร้างและให้คําปรึกษา สัญญามีกําหนดเวลาสินJ สุดเมืDอเปิ ดกิจการโรงแรม บริษัทย่อยมีภาระผูกพันทีDต้องจ่ายค่าตอบแทน
เดือนละ USD 4,000 จนกระทังโรงแรมเริ
D
มD เปิดดําเนินกิจการ แต่ไม่เกินเดือนกันยายน 2558
40. ภาระผูกพัน
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมี
40.1 ภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าทีดD นิ อาคารและค่าบริการทีDเกีDยวข้องตามสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการทีDจะต้องจ่ายตาม
สัญญาดังกล่าวดังนีJ

งบการเงินรวม
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
รวม

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

13,566
8,950
22,516

6,753
6,448
13,201

40.2 ภาระผูกพันเกียD วกับสัญญาก่อสร้างระยะยาวคงเหลือจํานวน 319.86 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 102.00
ล้านบาท)
40.3 มีหนังสือคํJาประกันซึDงออกโดยธนาคารในนามบริษทั และบริษทั ย่อยเกีDยวเนืDองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยซึงD ประกอบด้วยหนังสือคํJาประกันเพือD คํJาประกันการจ่ายชําระเงินให้กบั เจ้าหนีJ
และคํJาประกันไฟฟ้าและอืนD ๆ ดังนีJ
งบการเงินรวม
2557
2556
หนังสือคํJาประกัน

109,962

119,000

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2557
2556
11,721

8,721

41. คดีความและข้อพิ พาท
ในปี 2550 1) บริษทั ถูกฟ้องร้องจากกรรมการของบริษทั แห่งหนึDง (โจทก์) เกีDยวกับการให้ข่าวแพร่หลายด้วยข้อความอันฝ า่ ฝืนต่อ
ความจริงเกีDยวกับเรืDองทีDบริษทั ดังกล่าวได้ให้เงินกู้ยมื แก่ กรรมการท่านนันJ อันเป็ นสาเหตุ ให้กรรมการท่านนันJ เสียชืDอเสียง รวม
เรียกร้องค่าเสียหายเป็ นจํานวน 3,501 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษทั ได้ฟ้ องแย้งโจทก์ในวันทีD 25 มกราคม 2551 เกีDยวกับการให้
ข่าวแพร่หลายต่อสือD มวลชนซึDงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชืDอเสียงของบริษทั และกรรมการของบริษทั โดยทุนทรัพย์ของการฟ้ อง
แย้งของบริษทั เป็ นจํานวน 1,000 ล้านบาทและของกรรมการของบริษทั จํานวน 592 ล้านบาท ปจั จุบนั โจทก์ได้ถอนฟ้องคดีอาญา
และคดีนJีศาลได้เสร็จสินJ แล้ว ยังไม่มกี ารยืDนคําร้องจากฝ ่ายโจทก์ 2) บริษัทได้ยDนื ฟ้ องกรรมการท่านดังกล่าวในคดีแพ่งข้อหา
กรรมการกระทําความเสียหายแก่บริษทั และเรียกค่าสินไหมจํานวนทุนทรัพย์ 274 ล้านบาท คดีนJีศาลได้พจิ ารณาเสร็จสินJ แล้ว และ
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เมือD วันทีD 14 พฤศจิกายน 2556 ศาลได้มคี าํ พิพากษาให้จําเลยชําระเงินจํานวน 210 ล้านบาท ให้แก่บริษทั สมุยเพนนินซูลา จํากัด
พร้อมดอกเบีJยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับจากวันฟ้ อง (12 มิถุนายน 2551) จนกว่าชําระเสร็จสิJนแก่บริษัท
สมุยเพนนินซูลา จํากัด เนืDองจากศาลพิพากษาให้ จําเลยชําระเงินให้แก่บริษัทไม่เต็มตามฟ้ อง บริษทั จึงได้ยDนื อุทธรณ์ ขอให้ศาล
อุทธรณ์พพิ ากษาให้จาํ เลยชําระเงินเต็มตามฟ้ อง ขณะเดียวกันจําเลยก็ได้ยDนื อุทธรณ์คําพิพากษา เพืDอขอให้ศาลอุทธรณ์พพิ ากษา
ยกฟ้องโจทก์ แต่จําเลยยืDนคําร้องขอดําเนินคดีอย่างคนอนาถา เนืDองจากประสบป ญั หาด้านการเงินจึงไม่มเี งินชําระค่าธรรมเนียม
ศาล ซึDงศาลได้ยกคําร้อง และให้จาํ เลยนําเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชําระภายใน 30 วันนับจากวันทีD 13 กุมภาพันธ์ 2558
นอกจากนันJ ในไตรมาสทีD 4 ปี 2552 บริษัทได้รบั ทราบว่า เมืDอวันทีD 9 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาให้ บริษัท
สมุย เพนนิ นซูลา จํากัด ชําระหนีJทคDี า้ งชําระแก่ธนาคารในส่วนของหนีJเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 20.4 ล้านบาท และเงินกู้ยมื 725
ล้านบาท พร้อมดอกเบียJ หากไม่ชําระให้ยดึ ทีดD นิ พร้อมสิงD ปลูกสร้างตามทีรD ะบุออกขายทอดตลาด นําเงินมาใช้หนีJแก่ธนาคาร
ต่อมาในไตรมาสทีD 1 ปี 2553 บริษทั ได้รบั ทราบว่าสํานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้ออกหมายแจ้งการยึด
อสังหาริมทรัพย์ลงวันทีD 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประเมินราคาไว้เป็ นเงินรวม 160.4 ล้านบาท
ณ วันทีD 18 ธันวาคม 2557 ทรัพย์สนิ ของบริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัดได้ถกู ขายทอดตลาดไปแล้ว
วันทีD 30 ธันวาคม 2553 บริษทั และกรรมการท่านหนึDงของบริษทั ยืDนคําร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของบริษัท ภูเก็ต
เพนนินซูลา จํากัด ทีเD จ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกล่าวอ้างว่า
การบังคับคดีไม่ถกู ต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลสังยกเลิ
D
กการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทังJ นีJศาลพิจารณา
รับคําร้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ในระหว่างปี 2555 บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัดได้ถูกกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป ่าและพรรณพืชแจ้งความเกีDยวกับคดีบุกรุกทีD
สาธารณะ คดีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนบริษัท ฮอท สปริง จํากัดซึDงถือครองทีดD นิ ติดการจํานองต่อเจ้าหนีJรายเดียวกับ
บริษทั สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2557 ข้อพิพาทของคดีดงั กล่าวข้างต้นยังไม่มขี อ้ ยุติ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารของบริษั ทได้หารือกับทีปD รึกษา
กฎหมายแล้ว เชือD ว่าคดีดงั กล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั แต่อย่างใด
42. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติทปีD ระชุมคณะกรรมการของบริษัทครังJ ทีD 2/2558 เมืDอวันทีD 14 มกราคม 2558 มีมติอนุ มตั เิ พิมD สัดส่วนการลงทุนใน
บริษทั เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซืJอหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิม คือ นายพริษฐ์ ทีฑคีรกี ุล ซึDงเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 104,473 หุน้
ราคาหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน 10,447,300 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.25 ของจํานวนหุ้นทังJ หมด ทําให้บริษทั มี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวเพิมD ขึนJ จากร้อยละ 74.75 เป็ นร้อยละ 80.00
ตามมติทปDี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังJ ทีD 1/2558 ของบริษทั เมือD วันทีD 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบเรือD งดังต่อไปนีJ
1)

อนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบีย นจํานวน 8,033.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,138,233,718.50 บาท เหลือทุนจดทะเบียน
1,138,225,685 บาท เพือD ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษทั

2)

อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ เพิมD ทุนสามัญเพิมD ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนทีD
มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 1,000,0000 หุน้ โดยกําหนดราคาเสนอขายราคาหุ้นละ 1.27 บาท ซึDง
เป็ นราคาขายไม่ตDาํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึDงคํานวณโดย
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ราคาปิ ดถัวเฉลีDยถ่วงนํJ าหนักของหุน้ ของบริษทั ของตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วันทําการก่อนวันทีปD ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั คือวันทีD 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันทีD 7 มกราคม 2558 ซึDงราคาตลาดเฉลีDยเท่ากับ 1.41 บาท ทังJ นีJ บุคคลทีจD ะ
ได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิมD ทุนดังกล่าว จะไม่เป็นบุคคลทีเD กีDยวโยงของบริษทั
3)

อนุ มตั กิ ารเพิDมทุนจดทะเบีย นจาก 1,138,225,685 บาท เป็ น 1,638,225,685 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
1,000,000 หุน้ มูลค่าทีตD ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพืDอรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมD ทุน เพืDอเสนอขายให้แก่ บุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนทีมD ลี กั ษณะเฉพาะ (Private Placement)

43. การอนุมตั ิ งบการเงิน
งบการเงินนีJได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมืDอวันทีD 2 มีนาคม 2558
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