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รายงานประจําป 2558

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
1

จุดเดนทางการเงิน

2

ขอมูลทั่วไปของบริษทั และบุคคลอางอิง

3

สาสนจากประธานกรรมการ

4

โครงสรางกลุมบริษัท

7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16

เหตุการณสําคัญ

19

ปจจัยความเสี่ยง

23

การจัดการ

32

การกํากับดูแล

39

รายการระหวางกันและเกี่ยวโยงกัน

54

โครงสรางการถือหุน

61

นโยบายการจายปนผล

62

บทวิเคราะหผลการดําเนินงาน

77

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

79

รายงานผูสอบบัญชีอนุญาต

81

งบการเงิน

90

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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จุดเดนทางการเงิน
2554

2555

2556

2557

2558

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

1,298.63
665.59
222.44

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

5,337.29
1,863.28
3,474.00
1,252.05
1,252.05

อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตรากําไรขั้นตน (%)

3.91%
37.97%

-50.05%
36.39%

15.59%
34.63%

7.57%
33.77%

17.13%
36.24%

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)

90.83%

94.96%

88.46%

99.63%

98.78%

อัตราดอกเบี้ยจาย (%)

8.73%

10.38%

7.31%

5.94%

6.91%

อัตราหนี้สินตอสวนผูถือหุน (%)

0.16%

0.25%

0.26%

0.43%

0.54%

อัตราสวนผลตอบแทนผูถอื หุน (%)

1.11%

-16.83%

5.60%

2.46%

6.40%

1,034.76
0.036
1.00

1,034.76
(0.389)
1.00

1,034.76
0.168
1.00

2,276.45
0.070
1.00

2,504.09
0.089
1.00

ผลการดําเนินงาน (หนวย : ลานบาท)
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
งบดุล (หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

หลักทรัพย
จํานวนหุน (ลาน)
กําไรตอหุน (บาท)
มูลคาทางบัญชีตอหุน

1|P a g e

รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอางอิง
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษทั
สถานที่ต้งั สํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ชนิดของหุน
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียนชําระแลว (บาท)

:
:
:
:
:
:
:

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ดําเนินธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance)
พรอมบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจดานพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและธุรกิจโรงแรม
0107546000059
+ 66 2 434 2390 – 7
+ 66 2 433 5364
www.midaassets.com
หุน สามัญ
1,252,048,254.50 บาท
1,252,046,816.00 บาท

บุคคลอางอิง
ชื่อนายทะเบียน
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
ลูกคาสัมพันธ
เว็บไซต

:
:
:

ชื่อผูสอบบัญชี

:

สถานที่ต้งั สํานักงานใหญ

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

:
:

บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
+66 2009 9000
+66 2009 9991
+66 2009 9999
www.tsd.co.th
นาย สมคิด เตียตระกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785
บริษทั แกรนท ธอนตัน จํากัด
อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่น เพลส ชั้น 18 เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66 2205 8222
+66 2654 3339
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สาสนจากทานประธานกรรมการ
สําหรับประเทศไทยในชวงหนึ่งป 2558 ที่ผานมา ภาวการณเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเริ่มถดถอยจากปจจัยลบทั้งจากเศรษฐกิจ
โลกและปญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่ทั้งการสงออกเปนปจจัยสําคัญตลอดมา จนภายหลังทิศทางการสงออกของประเทศเริ่ม
ประสบป ญหาในชวงป 2557 ตอ เนื่อ งมาถึงป 2558 และคาดว าแนวโนมป 2559 ยั งมีแ นวโนม ที่มีป ญหาตอ เนื่อ ง ตลอดจน
ผลกระทบจากพืชผลเกษตรกรรมโดยเฉพาะยางพารา,ปาลม และขาว มีราคาตกต่ํามาโดยตลอด และสงผลตอการเติบโตของ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีอัตราการเติบโตของ GDP ลดลงอยางตอเนื่อง ดังนี้ป 2556 ขยายตัวรอยละ 2.9 ป 2557 ขยายตัว
รอยละ 0.8 และป 2558 ปรับตัวดีขึ้นจากป 2557 โดยขยายตัว รอยละ 2.8 อีกทั้งป 2559 ที่กําลังจะมาถึงก็คาดวายังมีปญหา
ที่สภาพการเติบโตของเศรษฐกิจที่กังขาอยู ตลอดจนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมตกต่ําอยางตอเนื่อง
จากสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการเติบโตที่ลดลง แตสําหรับธุรกิจ
ของบริษัทฯซึ่งยังดําเนินธุรกิจใหสินเชื่อทางการเงินแกผูที่ตองการซื้อเครื่องใชไฟฟา ซึ่งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทยังคงอยูใน
เกณฑที่ดี รวมถึงธุรกิจอื่น ของกลุมบริษัทที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้น มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อีกทั้งการวางแผนสําหรับธุรกิจ
ใหมๆ ที่พิจารณาแลววามีศักยภาพในอนาคตทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนใหกับกลุมบริษัท อีกทั้งการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งมีการแขงขันที่สูงขึ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่จะเนน
ในเรื่องของคุณภาพ ความทันสมัยของสินคาและเทคโนโลยีในกระบวนการทํางาน และเนนเขาถึงความตองการของกลุมลูกคาอยาง
แทจริง ซึ่งเปนหัวใจของการทําธุรกิจอยางมากในปจจุบัน เหลานี้ นับเปนความทาทายที่สําคัญของบริษัทฯ ที่จะตองเตรียมความ
พรอมในการกาวเขาสู AEC ในทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
ทายนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการ และคณะกรรมการ รวมถึงผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกทานจะยังคงมีปณิธานรวมกันในการ
ดํารงไวซึ่งความมุงมั่น ซื่อสัตย สุจริต ในการทํางานเพื่อใหกิจการทุกธุรกิจของบริษัทฯ มีความเติบโตอยางมั่นคง และสรรสราง
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทานผูถือหุน ลูกคาของบริษัท และผูที่เกี่ยวของทุกทาน

(นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล)
ประธานกรรมการ
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เปนดังนี้

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
กลุมนายวิสูตร

26.51%

กลุมนายธเนศ

กลุมนายนิพนธ

9.07%

8.71%

กลุมนายวิรัญ

ผูถือหุนรายยอย

4.25%

12.09%

บริษัท

46.98%
บมจ.ไมดา
ลิสซิ่ง

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

99.99%

บจ.บริหาร
สินทรัพย ไมดา

90.00%

บจ.เอ็มดี มีเดีย
โกลบอล

99.99%
บจ.ไมดา
แอด

99.99%

85.00%

บจ.ไมดา บจ.แมกซ
โฮเทล แอนด โฮเทล
รีสอรท
รามคําแหง

85.00%
บจ.แมกซ
เรียล
เอสเตท

99.99%
บจ.ไมดา
แอสเซ็ท
ซานาดู

55.00% 55.00% 99.99%
บจ.วิภา บจ.แมกซ บจ.เดอะ
คอนโด
คอนโด
รีทรีท
มิเนียม
เกษตร
หัวหิน

60.00% 99.99%
บจ.ไมดา บจ.แมกซ
( ลาว )
โฮเทล
เชาสินเชื่อ

80.00%
บจ.ไมดา
ดิเวลลอป
เมนท

99.99%

90.00%

บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน
(ประเทศไทย)

บจ.เม็มโมรี
มาสเตอร แอลอีดี

70.00%
บจ.ไมดา เอเจนซี่
แอนด99.99%
ดีเวลลอปเมนท

99.99%
บจ.บริหารสินทรัพย
กรุงเทพจรัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 83 แหงใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 20 บริษัท โดยแบงเปนถือหุนทางตรง 17 บริษัท และถือหุนทางออม 3 บริษัท
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน
(พันบาท)

ถือหุนทางตรง
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง(1)
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ใชแลวและบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม

(รอยละ)

484,000 46.98
500,000 99.99
150,000 99.99
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บริษัท
บจ.ไมดา แอด
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
บจ.แมกซ เรียล เอสเตท
บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน(2)
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท(3)
บจ.ไมดา เอนเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ(4)
ถือหุนทางออม
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด(5)
บริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด(6)
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด(7)

ประเภทธุรกิจ
ใหเชาปายโฆษณา
สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
บริการใหเชาสินเชื่อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน
ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขาย
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขาย
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ

ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน
(พันบาท)
175,000
300,000
27,000

(รอยละ)
99.99
99.99
85.00

30,000 85.00
35,000 99.99
15,000 55.00
45,000 55.00
850,000
53,678
145,000
210,000
2,000
10,000
25,000

99.99
60.00
99.99
80.00
70.00
99.99
99.99

1,000 90.00
5,000 90.00
25,000 99.99
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หมายเหตุ
(1) ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 บริษัทไดขายหุนสามัญของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ใหกับนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยจํานวน 87.80 ลานหุน โดยขายตามสภาวะตลาด ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวลดลงจากรอยละ
56.95 เปนรอยละ 46.98
(2) บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จํานวน 0.50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 25.24 ทําใหบริษัทมีสัดสวนเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.75 เปนรอยละ 99.99
(3) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 65 ลานบาท เปน 210 ลานบาท (ทุนชําระ
แลว 135.25 ลานบาท) บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมโดยยังคงสัดสวนเงินลงทุนเดิม
(4) บริษัทลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการ
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทถือหุนจํานวน 2,499,995 หุน หรือคิดเปน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99
(5) บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้น
เพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดยบริษัทยอย
ถือหุนจํานวน 8,999 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00
(6) บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ไดลงทุนในบริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบี ยน 5 ลานบาท มี
วัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อ
ตางๆ โดยบริษัทยอยถือหุนจํานวน 45,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00
(7) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท มี
วัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพยสินที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทยอยถือหุน
จํานวน 2,499,997 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท
บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและบริษัทมี
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาหลักคือขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.72 และ 92.95 ของรายได
จากการขายทั้งหมดในป 2558 และในป 2557 ตามลําดับ โดยบริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/จัดจําหนายหลากหลายยี่หอ อาทิ ซัมซุง
(Sumsumg) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป (Sharp) ฮาตาริ (Hatori) โซเคน (Soken) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ
เปนตน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกคาเชาซื้อจํานวน 103,619 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 83 แหงใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 3 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
รายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 20 บริษัท โดยแบงเปนถือหุนทางตรง 17 บริษัท และถือหุนทางออม 3 บริษัท
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อขยายฐานธรุกิจของบริษัทใหเจริญเติบโต และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานรายไดใหแก
บริษัทและธุรกิจที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเปนธุรกิจที่มีแนวโนมอัตราการเติบโตทางธุรกิจคอนขางดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาบริษัทยอยที่บริษัท
ไดมีการเปดดําเนินการเพิ่มจะสามารถเพิ่มมูลคากําไรใหแกบริษัทในอนาคต
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพอันจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว จุดเดนประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวก
เพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงในตลาดได
ในสวนของธุรกิจเชาชื้อ บริษัทมุงเนนการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งธุรกิจดังกลาวไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
เชนเดียวกันกับบริษัทยอย (บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง) โดยธุรกิจของบริษัทยอยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและการใหบริการ
สินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา Floor Plan รวมทั้งการบริการรับจัดรี
ไฟแนนซรถยนต
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท

ถือหุนทางตรง
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง(1)
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมดา แอด
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
บจ.แมกซ เรียล เอสเตท
บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู

ประเภทธุรกิจ

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตท่ใี ชแลวและบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม
ใหเชาปายโฆษณา
สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
การให เ ช า การขาย การซื้ อ และการดํ า เนิ น งานด า น
อสังหาริมทรัพย
การให เ ช า การขาย การซื้ อ และการดํ า เนิ น งานด า น
อสังหาริมทรัพย
การให เ ช า การขาย การซื้ อ และการดํ า เนิ น งานด า น

ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน
(พันบาท)

(รอยละ)

484,000

46.98

500,000
150,000
175,000
300,000
27,000

99.99
99.99
99.99
99.99
85.00

30,000

85.00

35,000

99.99
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บริษัท

บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน(2)
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท(3)
บจ.ไมดา เอนเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ(4)
ถือหุนทางออม
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด(5)
บริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด(6)
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด(7)

ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
การให เ ช า การขาย การซื้ อ และการดํ า เนิ น งานด า น
อสังหาริมทรัพย
การให เ ช า การขาย การซื้ อ และการดํ า เนิ น งานด า น
อสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
บริการใหเชาสินเชื่อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน

ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน
(พันบาท)

(รอยละ)

15,000

55.00

45,000

55.00

850,000
53,678
145,000
210,000
2,000
10,000
25,000

99.99
60.00
99.99
80.00
70.00
99.99
99.99

ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขาย 1,000
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขาย 5,000
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
25,000

90.00
90.00
99.99

8|P a g e

รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
(1) ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 บริษัทไดขายหุนสามัญของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ใหกับนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยจํานวน 87.80 ลานหุน โดยขายตามสภาวะตลาด ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวลดลงจากรอยละ
56.95 เปนรอยละ 46.98
(2) บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จํานวน 0.50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 25.24 ทําใหบริษัทมีสัดสวนเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.75 เปนรอยละ 99.99
(3) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 65 ลานบาท เปน 210 ลานบาท (ทุนชําระ
แลว 135.25 ลานบาท) บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมโดยยังคงสัดสวนเงินลงทุนเดิม
(4) บริษัทลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการ
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทถือหุนจํานวน 2,499,995 หุน หรือคิดเปน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99
(5) บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้น
เพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดยบริษัทยอย
ถือหุนจํานวน 8,999 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00
(6) บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ไดลงทุนในบริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด ซึ่ งมีทุนจดทะเบี ยน 5 ลานบาท มี
วัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อ
ตางๆ โดยบริษัทยอยถือหุนจํานวน 45,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00
(7) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท มี
วัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพยสินที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทยอยถือหุน
จํานวน 2,499,997 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99
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ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เฟอรนิเจอรสําหรับบาน และรถจักรยานยนต พรอมใหบริการกอน
และหลังการขายภายใตคําขวัญ “เพิ่มความสุข ทุกครอบครัว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558
รวม 83 สาขาใน 48 จังหวัด ซึ่งสาขาแตละแหงจะถูกกําหนดใหมีการขายสินคาตามประเภทและราคาที่บริษัทฯกําหนดไวเทานั้น
โดย ณ วันที่ทําการขายเชาซื้อ บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซื้อสินคากับลูกคา พรอมทั้งเก็บเงินดาวนจํานวนหนึ่ง (เฉลี่ยประมาณรอยละ
26 ของราคาเงินสด) และสงมอบสินคาใหแกลูกคา สําหรับคาเชาซื้อในสวนที่เหลือนั้น ลูกคาจะตองชําระเปนงวดในจํานวนเงิน
เทากันทุกงวดในเวลาที่แนนอนตามที่ไดระบุไวในสัญญา ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระคางวดของลูกคาอยูในชวง 3 – 24 เดือน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการผอนชําระของลูกคาแตละราย โดยราคาเชาซื้อที่เสนอใหกับลูกคาจะเปนราคาที่
ไดรวมตนทุนสินคา คาใชจายที่เกี่ยวของและดอกเบี้ยแลว ในชวงการผอนชําระกรรมสิทธิ์ของสินคาเชาซื้อจะยังคงเปนของบริษัทฯ
จนกวาลูกคาจะชําระคางวดครบและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเชาซื้อโดยครบถวนแลว บริษัทประกอบธุรกิจขายเชาซื้อ
เครื่องใชไฟฟา
ประเภทของสินคาและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5 กลุม โดยในแตละกลุมธุรกิจประกอบดวย
บริษัทในกลุมดังตอไปนี้
(ก)

ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน ดีวีดี เครื่องปรับอากาศ โฮมเธียเตอร โฮมสเตอริโอ ตูเย็น
เครื่องซักผา พัดลมและอื่นๆ เปนสินคาขายเชาซื้อหลักของบริษัทฯ
ในป 2558 บริษัทฯขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอชั้นนําตางๆดังตอไปนี้คือ ซัมซุง (Sumsung) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป
(Sharp) ฮาตาริ(Hatari) โซเกน(Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ (MISUMARU) เปนตน โดยมีราคาเชาซื้อ 1,206
- 61,876 บาท คางวดผอนชําระ 161 – 14,513 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 3 – 24 เดือน รายไดหลักของบริษัทมาจากการ
ขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวมตั้งแตป 2556-2558 จะอยูระหวางรอย
ละ 92.95 ถึง 95.72
(ข)

ธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

บริษัทยอย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเชื่อ แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
(2) การใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา สินเชื่อ
Floor Plan
(3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท(4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอน
ทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย / พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนตรายไดหลักของ
บริษัทจะมาจากการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวม ตั้งแตป 2555
ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 82.12 ถึง 84.73
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บริษัทยอย (ML)ดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพคลองสูงใน
ตลาด ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต ยี่หอ อายุรถยนต สภาพคลองในการ
ปลอยตอ และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเสี่ยงของลูกคาที่ขอเชาซื้อโดยเนนกลุมบุคคลที่มีรายไดประจําหรือเปน
เจาของกิจการและเกษตรกร โดยบริษัทยอย(ML)จะกระจายพื้นที่การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อทั้งตลาดในกรุงเทพและเนนการ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อในตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยอย(ML)มีเครือขายสาขาทั้งหมด 17 สาขา จึงสามารถใหบริการลูกคา
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไดถึง 74 จังหวัด
(ค) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอย (บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้มีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการทั้งหมด 15 โครงการไดแก
(1) ชื่อโครงการ พาราไดซ / ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนทาวนโฮม 3 ชั้น 4 ชั้น มี
จํานวนทั้งหมด 73 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,990 ตรว. มูลคาโครงการ 379 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการ
และโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยในการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย
(2) ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตั้งอยู ตําบลบานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเปนทาวเฮาส 2 ชั้น และ
อาคารพาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 92 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,154 ตรว. มูลคาโครงการ 131 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 79% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนกลุมขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
(3) ชื่อโครงการ รอยพฤกษา / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น และบานแฝด 2
ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 334 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 25,450 ตรว. มูลคาโครงการ 989 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้ง
โครงการแลว และโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2558 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชน
ทั่วไป
(4) ชื่อโครงการแกรนด วิลล (วังสารภี) / ตั้งอยู ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มี
จํานวนทั้งหมด 134 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 9,270 ตรว. มูลคาโครงการ 305 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการได
ประมาณ 61% ซึ่งโครงการทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(5) ชื่อโครงการกุยบุรีแลนด / ตั้งอยู ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด
22 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,501 ตรว. มูลคาโครงการ 36 ลานบาท ซึ่งโครงการนี้กอสรางไปทั้งหมด 7 ยูนิต ขายแลว 4 ยูนิต
สวนที่เหลือจะสรางตามออเดอร (Order) ลูกคากลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไป
(6) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(กระดีเดียว1) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
บานเดี่ยว 2 ชั้นและทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 68 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,164 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 97% ซึ่งโครงการทยอยกอสรางและโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกคากลุมเปาหมายคือ
ขาราชการและประชาชนทั่วไป
(7) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนดลําพยา 2) / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบาน
เดี่ยว 2 ชั้นและทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 209 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,694 ตรว. มูลคาโครงการ 410 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 65% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
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(8) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กําแพงแสน) / ตั้งอยู ตําบลทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวน
เฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 75 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,956 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการไดประมาณ 99% โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(9) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (หลังราชภัฏนครปฐม) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 71 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,773 ตรว. มูลคาโครงการ 134 ลานบาท ปจจุบัน
บริษัทขายโครงการไดประมาณ 73% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(10) ชื่อโครงการรอยพฤกษา เลควิลล / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นและอาคาร
พาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 100 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 17,712 ตรว. มูลคาโครงการ 560 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการไดประมาณ 3% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(11) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กระดีเดียว2) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
ทาวนเฮาส 2 ชั้นและบานเดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 58 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,430 ตรว. มูลคาโครงการ 100 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 22% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
* เปลี่ยนชื่อโครงการจากพฤกษาพรรณ หนองปากโลง

(12) ชื่อโครงการตรีพฤกษ นครปฐม / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวนเฮาส 2
ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 246 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 5,548 ตรว. มูลคาโครงการ 335 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการได
ประมาณ 14% ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(13) ชื่อโครงการดิ อิมเพรส / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นมีจํานวน
ทั้งหมด 49 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,822 ตรว. มูลคาโครงการ 385 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 20%
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการ กลุมแพทยและประชาชนทั่วไป
(14) ชื่อโครงการเดอะ โคด บางแขม / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2
ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 322 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 28,799 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 1,480 ลานบาท เปดขายในป 2558
โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชนทั่วไปทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
(15) ชื่อโครงการเดอะ ทาวน / ตั้งอยู ตําบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวน
ทั้งหมด 172 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 15,047 ตรว. ยังไมมีการเปดขายในป 2558 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
กลุมพัฒนาคอนโดมิเนียมปจจุบันบริษัทมีทั้งสิ้น 5 โครงการ (รวมโครงการที่ปดระหวางป) โดยแยกบริษัทในแตละ
โครงการประกอบดวย
(1) บริษัทยอย (บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม งามวงศวาน / ตั้งอยูที่ถนนงามวงศ
วาน-แคราย กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 126 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด
3,836.82 ตรม. มูลคาโครงการ 187 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการและโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จ
ระหวางป 2558 โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยใกลแนวรถไฟฟา
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(2) บริษัทยอย (บจ.แมกซ คอนโด เกษตร) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 55 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร A / ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี
กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 77 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 2,865.59 ตรม.
มูลคาโครงการ 150 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการและโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557
โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยที่เดินทางสะดวก
(3) บริษัทยอย (บจ.วิภา คอนโดมิเนียม) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 55 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร B / ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี
กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 36 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 1,121.68 ตรม.
มูลคาโครงการ 58 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการและโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557
โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยที่เดินทางสะดวก
(4) บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ ไมดา เดอ ซี (เดิมชื่อ “สมุทรา เรสซิเดนซ”) / ตั้งอยูที่ถนน
เพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น จํานวน 4 อาคาร มีจํานวนทั้งหมด
123 ยูนิ ต เนื้อ ขายทั้ง หมด 8,066.81 ตรม. มู ลค าโครงการ 722 ลานบาท ป จจุ บัน บริษั ทก อสร างแลว เสร็จและโอน
กรรมสิทธิ์แลวสําหรับยูนิตที่จําหนาย โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศที่ใกลทะเลและมี
ความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกซื้อแบบเขารวมโปรแกรมลงทุนกับบริษัทได โดย
การันตีผลตอบแทนจากการลงทุน ไมต่ํากวา 6% ของมูลคาลงทุนสําหรับชวง 3 ปแรก
(5) บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 80 พัฒนาโครงการชื่อ เดอะ แมททริกซ นครปฐม / ตั้งอยูที่ถนนราชมรรคคา อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครปฐม / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนทั้งหมด 325 ยูนิต เนื้อ
ขายทั้งหมด 10,329.88 ตรม. มูลคาโครงการ 579 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 80% โดยลูกคา
กลุมเปาหมายจะเปนลูกคานักธุรกิจ นักลงทุนและกลุมนักเรียนนักศึกษาในนครปฐม ซึ่งมีความตองการที่อยูอาศัยที่
เดินทางสะดวก
นอกจากการบริหารงานขายและการกอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแลว โครงการยังใหความสําคัญตอการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสูงสุด ทั้งการพัฒนารูปแบบของตัวบาน/อาคาร คุณภาพการกอสราง และการใหบริการที่
มุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคาที่เขาเยี่ยมชมโครงการและลูกคาที่พักอาศัยภายในโครงการแลว
( ง ) ธุรกิจโรงแรม
กลุมธุรกิจโรงแรมปจจุบันบริษัทมีโรงแรมที่ดําเนินการแลวในปจจุบันทั้งสิ้น 5 แหง โดยแยกบริษัทในแตละโครงการ ประกอบดวย
(1) บริษัทยอย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ชื่อโรงแรมไมดา รีสอรท กาญจนบุรี ตั้งอยูที่ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด
94 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 41ไร มูลคาของทรัพยสิน 228.69 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 1,074.47 บาท จํานวนแขกเขาพัก
27,836 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาโดยมีหนวยงานราชการเปนหลัก และกลุมลูกคาชาวตางชาติ
ปจจุบัน บจ.บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส อยูในระหวางการกอสรางโรงแรม (สวนขยาย) จํานวน 90 หอง เพื่อรองรับกลุมลูกคา
และกลุมสัมมนาจํานวนมาก คาดวาจะเปดใหบริการในสวนตอขยายไดภายในเดือนพฤษภาคม ป 2559
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(2) โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท กรุงเทพ ( MIDA ) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน โรงแรมไมดา แอรพอรต โฮเทล ตั้งอยูที่ ถ.แจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีจํานวนหองพักทั้งหมด 125 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 3.1 ไร มูลคาของทรัพยสิน
364.25 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 951.53 บาท จํานวนแขกเขาพัก 58,394 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปน
กลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน
(3) บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ชื่อโรงแรม ไมดา เดอซี หัวหิน ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 113 หอง มูลคาของทรัพยสิน 1,117.97 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 2,182.03 บาท จํานวนแขกเขาพัก 25,238
ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศที่ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไม
ไกลจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุมสัมมนาและกลุมที่ตองการจัดงาน ปจจุบันบจ.เดอะรีทรีท หัวหิน กอสรางอาคาร
สัมมนาแลวเสร็จในป 2558 และอยูในระหวางการกอสรางโรงแรมเรดิสันบลู ตั้งอยูที่ ถนนบอเคี๊ยะ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 118 หอง คาดวาจะเปดใหบริการไดประมาณกลางป 2559
(4) บริษัทยอย (บจ.แมกซ โฮเทล) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ชื่อโรงแรมไมดา โฮเท็ล งามวงศวาน ตั้งอยูที่งามวงศวาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มี
จํานวนหองพักทั้งหมด 138 หอง มูลคาของทรัพยสิน 301.11 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 917.82 บาท จํานวนแขกเขา
พัก 65,553 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน
(5) บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวน
การลงทุนรอยละ 80.00 ตั้งอยูที่ถนนราชมรรคคา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม มีจํานวนหองพักทั้งหมด 134 หอง
ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง คาดการณราคาหองพักเฉลี่ย 900-1,000 บาท กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนา
ของหนวยงานราชการ ชาวตางชาติและบุคคลทั่วไป คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในเดือนพฤษภาคม ป 2559
จ ) ธุรกิจสนามกอลฟ
บริษัทยอย (บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท ) ประกอบธุรกิจประเภทสนามกอลฟและโรงแรม ( รีสอรท ) ซึ่งบริษัท ไมดา
แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้ตั้งอยูที่ 123 หมูที่ 7 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 65 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 1,127 ไร มูลคาทรัพยสินสุทธิ 200.07 ลานบาท ปจจุบันบริษัทใหบริการ
เชาดําเนินการสนามกอลฟพรอมหองพักแบบเหมารายป
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โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2556 ถึงป 2558 มีดังนี้

รายการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
รายไดจากธุรกิจโรงแรม
รายไดคาบริการ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น(1)
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
หมายเหตุ
(1)

2556
ลานบาท
443
723
35
139
6
1,252
2,598

%
17
28
1
5
1
48
100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ลานบาท
%
431
657
37
151
13
1,072
2,361

18
28
2
6
1
45
100

2558
ลานบาท

%

441
635
15
168
107
1,184
2,550

17
25
1
7
4
46
100

รายไดจากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบดวยรายไดจากดอกผลเชาซื้อเปนหลัก
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เหตุการณสําคัญ
ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษทั ” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอีย้ วศิวิกูล และนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑูร ภายใตชื่อเดิม “บริษทั นครปฐม ไมดา 1991 จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท สํานักงานใหญตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัทประกอบธุรกิจขายเครื่องใชไฟฟา
ตอมาในป 2540 กลุมผูกอ ตั้งไดเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟาโดยการผอนชําระเงิน บริษทั จึงไดเริ่ม
หันมาดําเนินธุรกิจการขายเชาซือ้ เครื่องใชไฟฟา โดยมีบริการกอนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย” ซึ่งครอบคลุมถึง
บริการสาธิตและการทดลองการใชงานสินคา บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติเชาซือ้ ภายใน 1 วัน บริการจัดสงสินคา บริการ
รับประกันสินคาตลอดระยะเวลาการผอนชําระ บริการสินคาทดแทนขณะสงซอม และบริการหลังการขายอื่นๆ โดยสินคาทีใ่ หเชาซื้อ
สวนใหญเปนเครือ่ งใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) ยี่หอชั้นนําตางๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง (Audio
Vision หรือ AV) เชน โทรทัศน และสเตอริโอ บริษัทเนนการขายเชาซือ้ แกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลางถึงลาง ที่อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทัว่ ประเทศ
ในชวง 5 ปที่ผานมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
พฤษภาคม 2554

-

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

สิงหาคม 2554

-

บริษัทไดลงทุนและจัดตั้งบริษัทลูกชื่อบริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
ด า นพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ประกอบด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 55,000,000 บาท จํ า นวนหุ น
5,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุน
ทั้งหมด 4,399,997 หุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 43,999,970 บาท

มีนาคม 2555

-

บริษัทไดอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1,900,000 บาทและงด
จายเงินปนผลประจําป 2544

-

บริ ษั ท ได อ นุ มั ติ ใ ห จ า ยค า ตอบแทนคณะกรรมการชองบริ ษั ท ประจํ า ป 2554 ไม เ กิ น
3,000,000 บาท

กรกฎาคม 2555

-

บริษัทไดอนุมัติค้ําประกันการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผูรวมให
สินเชื่อ

สิงหาคม 2555

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี
จํ า กั ด จากธนาคาร เกี ย รติ น าคิ น จํ า กั ด (มหาชน) ภายในวงเงิ น ค้ํ า ประกั น จํ า นวน
82,740,000 บาท

กันยายน 2555

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส
จํากัด จากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 120,000,000
บาท

ตุลาคม 2555

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี
จํ า กั ด จากธนาคาร เกี ย รติ น าคิ น จํ า กั ด (มหาชน) ภายในวงเงิ น ค้ํ า ประกั น จํ า นวน
86,920,000 บาท
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พฤศจิกายน 2555

-

บริษัทไดลงทุนและจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
จํานวนหุน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน )
ถือหุนทั้งหมด 140,000 หุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 1,400,000 บาทหรือรอยละ 70

มิถุนายน 2556

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี
จํ า กั ด จากธนาคาร เกี ย รติ น าคิ น จํ า กั ด (มหาชน) ภายในวงเงิ น ค้ํ า ประกั น จํ า นวน
90,940,000 บาท

พฤศจิกายน 2556

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม
จํานวน 94,527 หุนมูลคา หุนละ 100 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 9,452,700 บาท ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 70.00 % เปน 74.75%

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม
จํานวน 525,000 หุนมูลคา หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 5,250,000 บาท ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 85.00 % เปน 100.00%

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม จํานวน
675,000 หุนมูลคา หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 6,750,000 บาท ทําใหสัดสวนการ
ลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 85.00 % เปน 100.00%

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 214.51
ลานบาท และจากธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 210 ลาน
บาท

-

บริษัทไดลงทุนและจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดงานกิจกรรมตามสถานที่ตางๆ
ใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จํานวนหุน
1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุน
ทั้งหมด 999,997 หุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 9,999,970 บาทหรือรอยละ 99.99

-

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจัดตั้งบริษัทแหงใหม
ชื่อบริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบกิจการผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และ
สื่อพิมพตางๆ ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวนหุน 100,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ถือหุนคิดเปนมูลคา
การลงทุน 899,970 บาท หรือรอยละ 90 โดยบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุน
ในบริษัทยอยแหงใหมดังกลาวทางออมคิดเปนรอยละ 63

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้
จํากัด จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 189.50
ลานบาท

-

บริษัทขายหุนในบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 87.80 ลานหุน ทําใหสัดสวนการ
ถือครองลดลง รอยละ 9.97 แมสัดสวนการถือหุนจะเหลือเพียงรอยละ 46.98 แตบริษัทยังมี
อํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาวอยู

มิถุนายน 2557

พฤศจิกายน 2557

มกราคม 2558
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มีนาคม 2558

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จํานวน 0.50 ลานหุน คิดเปน
รอยละ 25.24 ทําใหบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.75 เปน
รอยละ 99.99

กรกฎาคม 2558

-

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด
ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (2,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) มีวัตถุประสงค
ตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพยสินที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงิน โดยบริษัทยอยถือหุนจํานวน 2,499,997 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ
99.99

กันยายน 2558

-

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทยอย) ขายหุนในบริษัท พรอมพริ้น
ติ้ง จํากัด จํานวน 0.09 ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัทยอยดังกลาวไมมีอํานาจควบคุมในบริษัท
ดังกลาว

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ไดลงทุนในบริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด ซึ่งมีทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา
รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดยบริษัทยอยถือ
หุนจํานวน 8,999 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00

ตุลาคม 2558

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ไดลงทุนในบริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด ซึ่งมี
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อ
โฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดย
บริษัทยอยถือหุนจํานวน 45,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00

พฤศจิกายน 2558

-

บริษัทลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25,000,000
บาท (2,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหาร
จัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทถือหุนจํานวน
2,499,995 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99
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ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและราคาหุนของบริษัท อนึ่ง
ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้เปนเพียงปจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งนี้ อาจมีปจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ที่บริษัทไมทราบและอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งปจจัยความเสี่ยงเหลานี้อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่องและถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการกําหนดกลยุทธและแผน
ธุรกิจในแตละป โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเปนไปตามทิศทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนหลักตางๆ ดังนี้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงเปนตน หากมีความเสี่ยงใหมๆ ที่มิไดคาดการณไวอาจจําเปนตองทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหมทั้งหมดหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอยางรุนแรงอาจตองทบทวนแผนธุรกิจใหมทั้งหมด พรอมนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ดังเชนในปที่ผานมามีหลายสาขาประสบปญหามีคูแขงทางการคาเปดเพิ่มมากขึ้นทําใหลูกคาเกิด
การเปรียบเทียบราคา และลูกคาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบางพื้นที่ประสบปญหาผลผลิตตกต่ําทําใหความตองการที่จะซื้อ
ของลูกคาลดลง จึงสงผลตอรายไดและการจัดเก็บหนี้ของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและ
บุคลากรรวมถึงการบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในชวงนั้น
ความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีปญหา
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดคางชําระของลูกหนี้การคาสวนที่เกินกวา 12 เดือน จํานวน 13.50 ลานบาท อันเปนผลมาจาก
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ลดลงคิดเปนรอยละ 2.55 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระ
หนี้ตามจํานวนดังกลาว แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไวแลวจํานวน 13.50 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 100 และสงใหฝายเรงรัดติดตามหนี้ที่เหลืออยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการที่จะปองกันความเสี่ยงจาก
ปญหาลูกหนี้คางชําระเปนระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกคาที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมีการเก็บและติดตามหนี้เร็ว
ขึ้น โดยจะสงใหฝายเรงรัดหนี้สินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้
ความเสี่ยงจากการเกิดลูกหนี้เชาซื้อมีปญหาในอนาคตเนื่องจากการขยายสินเชื่อเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขาเปดดําเนินงาน ทั่วประเทศรวม 83 สาขา ทั้งนี้การขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาใหมในพื้นที่
การขายใหมอาจกอใหเกิดลูกหนี้เชาซื้อที่มีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวในระยะเวลาหนึ่งได อยางไรก็ตามบริษัทไดใชความ
ระมัดระวังในการขายเชาซื้อแกลูกคารายใหม โดยใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเชาซื้อโดยระบบการพิจารณา
การขายเชาซื้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกคาเชาซื้อและการติดตามหนี้ รวมทั้งบริษัทมีฝายตรวจสอบและฝายเรงรัดหนี้สินที่
ดูแลเรื่องการทุจริตภายในองคกรและการติดตามหนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งมีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี้เชาซื้อไดทุกขณะซึ่งสามารถปองกันความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
ความเสี่ยงจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาโดยไมมีเอกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทไมมีหลักฐานทางการเงินที่เปนลายลักษณอักษร ดังนั้นในการพิจารณาการขายเชาซื้อนั้น บริษัท
จึงเนนการเขาถึงตัวตนและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากลูกคา รวมถึงการเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและจากบุคคลอางอิงเพื่อ
เปนการสอบทานขอมูลอีกชั้นหนึ่ง เชน ผูค้ําประกัน ญาติ เพื่อนบาน ผูนําในหมูบาน หรือ ลูกคาเกา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
ของบริษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผอนชําระของลูกคา ฉะนั้นหากลูกคาผูขอเชาซื้อรวมมือกับบุคคลอางอิง
และ/หรือผูค้ําประกันแจงขอมูลเท็จอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการพิจารณาลูกคาได ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาหนี้สูญ การผอน
ชําระลาชาหรือการรับคืนสินคา อยางไรก็ตามความเปนไปไดดังกลาวคอนขางต่ําเนื่องจากผูขอเชาซื้อตองเตรียมขอมูลลวงหนาและ
รวมมือกับบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งการแจงขอมูลเท็จเปนผลประโยชนของผูเชาซื้อฝายเดียว แตเปนผลเสียกับผูเกี่ยวของ ซึ่ง
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โดยปกติจะเกรงการรวมรับผิดชอบภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันและการถูกขึ้นบัญชีดําทําใหไมสามารถขอเชาซื้อกับบริษัทไดอีก
ดังนั้นการสอบทานขอมูลจากบุคคลหลายฝายดังกลาวจึงเปนการลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทขายเชาซื้อแก
ลูกคารายยอยโดยมียอดเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเฉลี่ย 14,000 บาทตอราย ดังนั้นผลกระทบจากหนี้เสียตอรายลูกหนี้จึงมีสัดสวนนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อทั้งหมด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการแขงขันในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดดําเนินการลดความเสี่ยงดานนี้ดวยการมุงเนนการรักษาสวนแบงตลาดไว กลาวคือ บริษัทไดเขาแขงขันและรักษาสวนตาง
ของอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับหนึ่ง ไมแขงขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริษัทไดเนนการใหบริการเปนหลักและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแขงขันดังกลาวเปน
อยางดี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ผูประกอบการธุรกิจเชาซื้อสามารถขยายธุรกิจไดตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํากัด เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมไดอยูภายใต
ขอจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กลาวคือ ผูประกอบการสามารถใหสินเชื่อโดยไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใดๆ ดังนั้นคุณภาพของ
ลูกหนี้ซึ่งเปนปจจัยหลักของธุรกิจประเภทนี้ยอมไดรับผลกระทบจากการทุจริต ประสิทธิภาพของการติดตามหนี้หรือจากสภาวะ
เศรษฐกิจ หากผูประกอบการขาดความระมัดระวังหรือขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ผูประกอบการอาจประสบปญหาในการเรียก
ชําระหนี้ได ถาหากภาวะเศรษฐกิจอยูในภาวะที่ตกต่ํา
บริษัทไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยบริษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปลอย
สินเชื่ออยางใกลชิด เพื่อใหทราบถึงสินเชื่อที่ปลอยออกไป บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากตัวลูกหนี้โดยจัดใหมีบุคคลค้ํา
ประกันและวางเงินดาวนในปริมาณมากสําหรับลูกหนี้ที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที่
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี้ เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ในสถานะปจจุบันและสามารถติดตามลูกหนี้ใหจายชําระหนี้
ไดไมเกิดการติดคางเนิ่นนานจนเกิดภาวะหนี้ไมกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้จากผลของระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนระบบการตรวจสอบภายในจากสวนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทํางานทั้งการทําตลาดและ
ติดตามหนี้ ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการกอทุจริตภายในบริษัท
ความเสี่ยงในการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา
บริษัทจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามอัตราที่กําหนด โดยจายใหเมื่อพนักงานขายสามารถขายเชาซื้อสินคาพรอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายไดครบถวนแลว โดยบริษัทพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามยอดจายจริงที่
พนักงานไดรับ (ไมจายเกินคาคอมมิชชั่นที่ไดรับ) สําหรับพนักงานที่มียอดเบิกลวงหนาคางอยูกับบริษัท (พนักงานเกา) บริษัทจะหัก
คาคอมมิชชั่นไว 5% ของยอดที่ไดรับเพื่อเคลียรยอดเบิกลวงหนาที่คางไว สําหรับพนักงานใหมในระยะ 2 เดือนแรก ใหเบิกลวงหนา
ได วั น ละ 200 บาท โดยเมื่ อ มี ย อดมิ ช ชั่ น ประจํ า สั ป ดาห ให เ คลี ย ร คื น 20% ของยอดที่ ไ ด รั บ และ เมื่ อ มี ย อดโบนั ส การขาย
ประจําเดือน ใหเคลียรคืน 50% ของยอดที่ไดรับ (แตไมเกินยอดเบิกลวงหนา) เมื่อพนระยะ 2 เดือนแรกใชเงื่อนไขเดียวกับพนักงาน
เกา(ไมใหเบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนั้นพนสภาพการเปนพนักงานและมีเจตนาหรือไมสามารถชําระคืนคาคอมมิชั่นในสวนที่
ไดเบิกลวงหนาไปแลว อาจทําใหบริษัทสูญเงินคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนานี้ อยาไรก็ตาม บริษัทไดจํากัดความเสี่ยง โดย
พิจารณาการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา เปนจํานวนสูงสุดเทากับคาคอมมิชชั่นการขายสินคาที่พนักงานขายมีสิทธิไดรับแต
ยังไมสามารถเบิกรับไดเนื่องจากยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขการขาย
ความเสี่ยงจากการลาสมัยของสินคาคงคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินคาคงคลังสุทธิจํานวน 48.18 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟาภายในบานประเภท
ภาพและเสียง เชน โทรทัศน วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต ซึ่งเปนสินคาที่มีความลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได
งายและมีแนวโนมการลดลงของราคาสินคาที่รวดเร็ว หากบริษัทมีสินคาคงคลังลาสมัยในปริมาณมากอาจทําใหรายไดจากการขาย
เชาซื้อสินคาลดลงได อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทจะเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอตอการขายและมี
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ปริมาณหมุนเวียนอยูเสมอ โดยปจจุบันบริหารสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 45 วัน และดําเนินนโยบายการบริหารสินคาคงคลังใน 2
ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญซึ่งดูแลเรื่องประเภทสินคาที่สั่งซื้อและนโยบายการขายเชาซื้อรวม และโดยสาขาซึ่งจะตองดูแลและ
รับผิดชอบสินคาที่ไดสั่งจากสํานักงานใหญเนื่องจากมีการบริหารงานแบบ Profit Center ทําใหบริษัทสามารถควบคุมสินคาคงคลัง
ทั้งประเภทและระดับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการยึดคืนสินคา
ปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้นเปนความเสี่ยงตอการ
ลดลงของยอดขายและมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกดานหนึ่งก็ถือเปนการชดเชยตอความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได เพราะบริษัทยังสามารถนําสินคาเหลานั้นมาจําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย อัน
ถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเงิน
ใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมและลูกหนี้
อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให
สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวน
มากรายดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวในบัญชี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีธุรกรรมที่เปนเงินตรา
ตางประเทศในจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ปจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวมากขึ้นหลังจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก อยางไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังไดรับผลกระทบจากปจจัยลบในประเทศ เชน การชะลอตัวของภาคการผลิต การสงออก และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ปญหาการวางงาน และสถานการณทางการเมือง ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดและ
กําลังซื้อ พฤติกรรมการใชจาย และระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกลาวขางตนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่ลูกคาใชบริการที่ลดนอยลง
และผูประกอบการตองรับความเสี่ยงมากขึ้นจากการเรียกเก็บคางวดสินคา อยางไรก็ตามเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ถือเปน
สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน จึงอาจไดรับผลกระทบนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งบริษัทไดพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดเพื่อกระตุนการใชบริการของลูกคาและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการขายสินคา
รวมทั้งจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดคาใชจาย (Cost Efficiency Program) เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็
ดี บริษัทไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไมไดรับผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกลาวยังคงดําเนินตอไป
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3. ความเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินงาน
ของบริ ษัท ได เชน การเกษีย ณอายุ การลาออก เปน ตน ที่ อ าจจะมีผ ลที่ ทําให เกิ ดการหยุ ดชะงัก ของธุ รกิ จได บริ ษัท จึ งไดใ ห
ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส ทุกข สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลใหเหมาะสม
กับหนาที่และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ยังมี
การจัดตั้งคณะกรรมการยอยอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสจู น สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก (1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล (2) นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล (3) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร (4)
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูลและ (5) นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย โดยกรรมการสองในหาทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวโดยอางอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้
(1)

คณะกรรมการตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน

(3)

จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(4)

ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
เปนสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้ง
หามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
หรือหลายอยาง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่องตางๆ ของ
กิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินงานดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
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(1)

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

(2)

การทํารายงานที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(4)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(5)

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

(8)

การควบหรือเลิกบริษัท

(9)

เรื่องอื่นใดตามกฎหมายกําหนด

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

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระดวย

(2)

ไมเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
บริษัท ใหญ บริษัท ยอย บริษัท รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เวน แตจะไดพน จากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(3)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร (รวมทั้งคูสมรสของบุตร) ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย

(4)

ไมเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเคยเปนหรือเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง
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(5)

ไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไม
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(6)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(7)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสจู น สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

(2)

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

(3)

สอบทานความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหนวยงานตรวจสอบภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหมีทรัพยากรดานตาง ๆ อยางเพียงพอ และหนวยงานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมในองคกร

(4)

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และเลิก
จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนและ
เงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1
ครั้ง
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(7)

สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนรายป

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุมคา ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูสอบบัญชีของบริษัท

(9)

สอบทานการจัดการใหมีชองทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือ
เรื่องอื่น ๆ โดยการแจงดังกลาวจะถูกเก็บเปนความลับ รวมถึงการจัดใหมีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจงอยาง
เหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผูมีสวนไดเสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษทั

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

(12)

–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

–

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)

มี อํ า นาจในการจั ด การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ
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(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ ยานพาหนะ และการ
อนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ทั้งนี้วงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 300 ลานบาท

(3)

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

(4)

กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การ
วาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท

(5)

มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวากรรมการผูจัดการ

(6)

มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุร กิจ และกลยุทธท างธุร กิจของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปและงบประมาณรายจายประจําปและ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบายและแนวทางธุรกิจทีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
แลว

(8)

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทและกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมสิทธิอนุมัติการทํารายการนั้น
เลขานุการบริษทั
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหนงเลขานุการ
บริษัท
คณะผูบ ริหาร
คณะผูบริหารของบริษทั ประกอบดวยผูบริหารทัง้ หมด 5 ทาน(1) ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
กรรมการผูจ ัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจ ดั การฝายบัญชีและการเงิน

นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
หมายเหตุ
(1) ผูบริหารขางตนเปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
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การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
บริษทั ไมมีคณะกรรมการสรรหา
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2)

ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซี่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการบริษทั
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินสําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 8 ราย ในป 2558 คาตอบแทน
รวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
รายชื่อ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายมงคล สัณฐิติวทิ ูร(1)
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

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

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

คาตอบแทนรวม
220,000
120,000
120,000
120,000
220,000
120,000
120,000
120,000

คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป 2558 คาตอบแทนรวมของ
ผูบริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 12,675,598 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ณ 31 ธันวาคม 2558
5
10,782,304
1,684,320
208,974
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การใชขอมูลภายใน
บริษัทไดกําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวน
ตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันมิใหบุคคลที่ไมไดรับ
อนุญาตไดรับขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน และ/หรือปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอราคาหุนและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทกอนที่ตลาดหลักทรัพยจะไดรับขอมูลนั้น และเปดเผยขอมูลดังกลาวผาน
ระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอราคา และหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทซื้อขายหุนหรือตราสารทางการเงินกอนที่ขอมูลดังกลาวจะเปดเผยตอสาธารณชน หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอ
ราคา
นอกจากนี้ บริษัท ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท โดยกําหนดหามมิให
กรรมการและผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา 1 เดือนกอนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาส
จนถึงวัน ถัดจากวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัท ตอสาธารณชน หรือซื้ อขายหลักทรัพยเ พื่อการเก็งกําไรในระยะสั้น ทั้ง นี้
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบถึงการไดมาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท (รวมถึง
การถือครองหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการไดมาหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว
การควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงระดับผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปองกันความเสียหายจากการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับผูสอบบัญชีของบริษัทวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี
อํานาจ และผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทและและบริษัทยอย
รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้
(1)

องคกรและสภาพแวดลอม (Organisational Control and Environmental Measure)

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measurement)

บริษัท มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน ธุรกิจ โดยมีการวิเคราะหโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อกําหนดมาตรการและกลยุทธตาง ๆ เพื่อ
ปองกันความเสี่ยง โดยบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเสี่ยงของ
บริษัท และกําหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได รวมถึงติดตามขั้นตอนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่พิจารณาความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงตอบริษัท จัดทําแผนรองรับความเสี่ยง และ
ติดตามผลอยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจไดวาความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมดานการเงินการ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และวงเงิน อนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติออกจากหนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูล และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว บริษัท มีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการทําธุรกรรมนั้น ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานและผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ โดยมีการกําหนด
นโยบายและทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาวถือปฏิบัติ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measurement)

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

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว และมีการ
ปรับปรุงแกไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายดังกลาว
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อนึ่ง นอกจากหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ โดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาในการแกไขขอบกพรองกับฝาย
บริหาร และสรุปผลการติดตามการแกไขขอบกพรองและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายป นอกจากนี้ ฝายบริหาร
จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการ
กระทําผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในรอบป 2558 หนวยงานตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และจากผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
บริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไมครบถวนในบางหนวยงาน แตผูบริหารซึ่งรับผิดชอบ
หนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาขอบกพรอง
ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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การกํากับดูแลกิจการ
รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 15 ขอ คือ
(1)

นโยบายดานธรรมาภิบาล

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

สิทธิของผูถือหุน

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

การประชุมผูถือหุน

บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะจัดใหมีการประชุมสามัญ ประจําป
ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปของบริษัทฯและเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆตอที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวนทุกครั้ง
(4)

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

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

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุน โดยมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6)

ความขัดแยงทางผลประโยชน

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

จริยธรรมธุรกิจ

บริ ษั ท ฯไดจั ด ทํ าจรรยาบรรณและข อพึ ง ปฏิ บั ติที่ เ ปน ลายลั กษณ อัก ษรแก กรรมการ และ พนั กงาน เพื่ อใช เ ปน แนวทางปฏิ บั ติ ซึ่ง

32 | P a g e

รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่สําคัญ เชน ความซื่อสัตย คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ รวมทั้ง
ยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย
(8)

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งหมด 8 ทาน แบงเปน

(9)



กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน



กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือการแยกตําแหนง

ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนประมาณรอยละ 25 แต
อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนรอยละ 50 ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทาน
การบริหารงาน
(10)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนรวมไม
เกิน 2 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะชักนําและรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯได
(11)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกรรมการทราบ
ลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกําหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปด
โอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแตละวาระการประชุม
กรรมการที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะตองออกจากการประชุมในระหวางการพิจารณา
วาระนั้น ๆ บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตนฉบับรวมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
ในป 2558 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 25 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวทิ ูร
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุม
25
25
25
25
25
6
9
25
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(12)

คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุดตางๆดังนี้
 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ ห ารได รั บ การแต ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2546 มี วาระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ


คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับ การแตงตั้ง เมื่อวัน ที่ 30 เมษายน 2546 มีว าระการดํารงตํา แหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ



คณะกรรมการจัดสรร

อยางไรก็ตามบริษัทฯยังไมมีกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาเบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสา
กรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด
(13)

ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอ
กรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และกลไกหลักที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของฝายปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯไดให
ความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
(14)

รายงานของคณะกรรมการ

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

ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึง
โดยมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธดูแลรับผิดชอบการตอบขอซักถามผูถือหุนและจัดเตรียมขอมูลเผยแพรใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและผูถือหุนบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ใหเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยอาศัยทั้งวิสัยทัศน ความสามารถ ควบคูกับการมีคุณธรรมและ จริยธรรมในการดําเนินงาน ดวย
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม พรอมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมเปนสําคัญ โดยมุงหวังใหภาคธุรกิจสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมไดอยางเปนสุข และพัฒนาความเจริญกาวหนาของชุมชนไป
พรอม ๆ กัน
จากหลักการขางตน บริษัทไดคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทประกอบกิจการดวยความสามารถทางธุรกิจ ดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย สุจริต สรางธุรกิจใหเติบโตมั่นคง สราง
มูลคาเพิ่มใหแกบริษัท ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี สุจริตและเปนธรรม ภายใตกรอบ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เคารพสิทธิและความ
เสมอภาคของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูแขง เจาหนี้ ตลอดจนชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ไมมี
พฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขันที่เปนธรรม ไมแขงขันโดยทุมตลาด ลดอัตราดอกเบี้ยและบริการเกินควร ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง
2 การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดยมีการกําหนดนโยบายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท
ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม โดยสรุปเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตและการติดตามดังนี้
2.1 จัดทําจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดใหมีการสื่อสาร
อยางทั่วถึงผานทางชองทางตางๆ รวมถึงการวางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเหมาะสม
2.2 ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพื่อความโปรงใส
2.3 ไมกระทําการอันใดที่เกี่ยวของกับการเมืองภายในบริษัท ฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัท ฯ เพื่อดําเนินการดังกลาว
บริษัทฯ ยึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงไมมีแนวทางในการชวยเหลือทางการเมืองไมวา
จะโดยทางตรงหรือทางออม
2.4 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริตภายในบริษัท และการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย ผานทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับ
หนวยงาน และกลไกการทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหนวยงานควบคุมภายในของบริษัท
2.5 หนวยงานตรวจสอบภายในดํา เนิน การตรวจสอบการปฏิบั ติตามระเบียบขั้น ตอนของระบบงาน การปฏิ บัติต าม
จรรยาบรรณที่กําหนด ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงสัญญาณเตือนภัยตางๆ ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ในการปองกัน ติดตามและตรวจพบ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรับชั่นโดยรายงานผลการตรวจสอบอยางนอยไตรมา
สละ 1 ครั้ง
2.6 พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมการเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น การกระทําผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้
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2.7 บริษัท ฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจงเรื่องทุจริตและคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ โดยบริษัท ฯ จะปกปดขื่อ ที่อยู หรือขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือใหขอมูลเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
2.8 ผูที่กระทําทุจริตและคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัท ฯ กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากกระทําผิดกฎหมาย
2.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับพนักงานในองคกร และผู
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
2.10 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหา การเลื่อน
ตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ
สื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงาน
3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทไดมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอพนักงานผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และสังคมรอบขาง ดวยความเคารพในคุณคาของ
มนุษย คํานึงถึงชีวิตของกันและกัน ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา เอาใจใส
ดูแลความทุกขสุข ชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุทุกขภัย อันเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน โดยคํานึงถึงความเสมอภาค
และเสรีภาพของบุคคลที่เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.2 การกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางพนักงานที่เหมาะสมและเปนธรรม
3.3 การกําหนดขอปฏิบัติสําหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนใหเหมาะสมกับหนาที่การงาน ไมกลาวรายผูอื่น
หรือองคกรโดยปราศจากมูลความจริง
3.4 รักษาขอมูลสวนตัวบุคคลทั้งของพนักงาน คูคา ลูกคา โดยถือเปนความลับ ไมสงตอหรือกระจายขอมูลสวนบุคคลไปยัง
บุคคลหรือหนวยงานที่ไมเกี่ยวของ โดยไมไดรับการยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูลนั้นๆ
3.5 สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดี ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4 การปฏิบตั ติ อแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานเปนองคประกอบที่สําคัญของความสําเร็จของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ตามหลักบรรทัดฐานที่เปนสากล ดังนี้
4.1 ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
4.2 สงเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงาน ใหมีความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ
4.3 สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแกไขปญหาของบริษัท
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4.4 บริษัท มีการดูแลและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัยรางกาย และ
ทรัพยสินของพนักงาน
4.5 การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองอยูบนพื้นฐานความถูกตอง และเปนธรรม และกระทําดวยความสุจริต
4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน โดยตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน และ
สวัสดิภาพของพนักงานเพื่อใหพนักงานสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ และแบงเวลาใหแกครอบครัวไดดวย
4.7 บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ โดยไมเปนธรรม และไมถูกตอง ซึ่งมีผลกระทบตอความกาวหนาและ
ความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
4.8 ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล
4.9 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อรับความคิดเห็น หรือขอรองเรียน รองทุกข ของพนักงาน
5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคา ดังนี้
5.1 ในการใหสินเชื่อและบริการหลังการขาย บริษัทเอาใจใสใหบริการที่ดี มุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุด บริการลูกคาดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.2 รักษาความลับของลูกคา โดยไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือ ผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
5.3 บริษัท มีการกําหนดราคาผลิตภัณฑและบริการอยางสมเหตุสมผล ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการที่เปนจริง และครบถวนแกผูซื้ออยางเพียงพอเพื่อประกอบกิจการตัดสินใจของผูซื้อ
5.4 บริษัทมีการขยายสาขาในการใหบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหความสะดวกกับลูกคาในการใชบริการ และการใหบริการหลัง
การขายกับลูกคา
5.5 จัดอบรมใหความรูเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่บริการหลังการขาย เพื่อใหเขาใจบทบาทและหนาที่ที่มีแก
ลูกคา เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกลูกคาในทุกดาน
6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทใหการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานมีสวนรวม ดังนี้
6.1 บริ ษั ท มี ก ารปลู ก ฝ ง ให พ นั ก งานคํ า นึ ง ถึ ง การใช อุ ป กรณ สํ า นั ก งาน ทรั พ ยากรน้ํ า ประปา ไฟฟ า โทรศั พ ท
เครื่องปรับอากาศ กระดาษเอกสาร อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
6.2 บริษัทมีการปรับปรุงการแตงกาย หรือเครื่องแบบพนักงาน ใหเหมาะสมกับภาวะโลกรอน
6.3 บริษัทสงเสริมใหมีการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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7 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม บริษัทรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางสรรคชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนมี
คุณ ภาพชี วิตที่ดี ขึ้น ทั้ งที่ บริ ษัท ดํา เนิ น การเอง และร วมมือ กับ รัฐ และชุม ชน ตอบสนองอย างรวดเร็ว และอยางมีป ระสิท ธิภ าพต อ
เหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่รวมสรางสรรคสังคมอยูเสมอ ใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญประโยชนแกสังคม สงเสริม
สนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพของเด็กและเยาวชนของ
ประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีนโยบาย
จะสนับสนุนการศึกษาใหแกเยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการที่เยาวชนเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพนั้น จะสงผลใหประเทศไทยจะ
สามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงดวย ซึ่งในป 2558 บริษัทไดนําอุปกรณการศึกษา และทุนการศึกษาไปมอบใหกับโรงเรียน 2 แหง
คือ โรงเรียนบานหนองปากชัฎ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และโรงเรียนพังตรุ
ราษฎรรังสรรค ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการดําเนินงานทีม่ ีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม และผูม สี วน
ไดเสีย
การประกอบธุรกิจเชาซื้อของบริษัท มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม โดยมีสว นสงเสริมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน
สังคมโดยการสนับสนุนการเงินใหประชากรมีโอกาสไดซื้อเครื่องใชไฟฟา สามารถเขาถึงผลิตภัณฑดวยความสามารถในการผอนชําระ
ของตน เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทไดทบทวนกระบวนการทํางาน และการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริษัทมีการรวมทํางานกับธนาคาร ลดการใชเช็คโดยใชวิธีโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ สําหรับธุรกิจให
เชาซื้อรถยนตของบริษัท บริษัท ไดรวมทํางานกับบริษัทประกันภัยรถยนตซึ่งเปน คูคา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถยนตทุกคันทํา
ประกันภัยรถ เพื่อคุมครองรถ ซึ่งจะไดรับการซอมแซมหรือเงินทดแทนเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนคู
คา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถทุกราย ทําประกันชีวิต เพื่อเปนการคุมครองสินเชื่อรถยนต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระ
หนี้เชาซื้อที่เหลือทั้งหมดแทนลูกคา เมื่อลูกคาเกิดทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งกระบวนการทํางานเหลานี้ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปนนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่มีคุณคาตอสังคม และเพิ่มมูลคา
ใหกับบริษัท
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

(1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

ลักษณะความสัมพันธ

-เปนกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย

ลักษณะรายการ

-รายไดคาเชา

120

-ดอกเบี้ยจาย

1,602.8

5,259.0

(2) คุณจิตวดี เอี่ยวศิวิกูล

-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปน กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

(3) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาเชา

ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (พันบาท)
งบการเงินรวม

600.0

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558 (พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํา
รายการ

120 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปนราคาที่
เหมาะสมกับราคาตลาดที่เชา ใกลเคียง
กับบุคคลทั่วไป
- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด และ
และบจก. ไมดาพร็อพเพอรตี้ กูยืมเงิน
ระยะสั้น จากวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12 ตอป
428.4 คุณจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล ไดจายเงินดาวน
คอนโดมิเนียมใหกบั บจก.เดอะ รีทรีท
หัวหิน ในป 2557 และ บจก.ไมดา
ดิเวลลอปเมนท ในป 2558 ซึ่งเปนราคา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป
600.0 บมจ.ไมด า แอสเซ็ท ได เช าที่ดินจากคุ ณ
ทิ พ วรรณ ป ญ ญาจิ ร วุ ฒิ ซึ่ ง เป น ราคาที่
เหมาะสมกับราคาตลาดที่เชา ใกลเคียงกับ
บุคคลทั่วไป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

(4) คุณภาวินี เอี้ยวศิวิกูล

ลักษณะความสัมพันธ

-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

-เปนกรรมการบริษัทยอย

เหตุผลและความจําเปนของการทํา
รายการ

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

2,558.0

172.0 คุ ณ ทิ พ วรรณ ป ญ ญาจิ ร วุ ฒิ ได จ า ยเงิ น
ดาวนคอนโดมิเนียมใหกับ บจก.เดอะ รีท
รี ท หั ว หิ น ในป 2557 และ บจก.ไมด า
ดิ เ วลลอปเม น ท ในป 2558ซึ่ ง เป น ราคา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

2.182

467.5 คุ ณ ภาวี นี เอี้ ย วศิ วิ กู ล ได จ า ยเงิ น ดาวน
คอนโดมิเนียมใหกับ บจก.เดอะ รีทรีทหัว
หิน ในป 2557 และ บจก.ไมดา ดิเวลลอป
เมนท ในป 2558 ซึ่งเปนราคาเดียวกันกับ
ลูกคาทั่วไป

5,093.3

- บจก.เดอะ รีทรีท หัวหินกูยืมเงินระยะสั้น
จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ เนื่องจากทุน
หมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไมเกิน
รอยละ 8 ตอป

ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

(5) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558 (พันบาท)
งบการเงินรวม

-ดอกเบี้ยจาย

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

75,446.5

-

75,446.5

-
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

(6) คุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล

ลักษณะความสัมพันธ

-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

ลักษณะรายการ

-ดอกเบี้ยจาย

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557 (พันบาท)
งบการเงินรวม

896.9

ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558 (พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํา
รายการ

- บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ กูยืมเงินะยะสั้น
จากคุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12 ตอ ป

(7) คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

-เปนกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

-

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

-

คุ ณ ชวั ล ลั ก ษณ ได จ ายเงิ น ดาวน อ นโดมิ
357.0 เนียมใหกับ บจก.ไมดา ดิเวลลอปเมนท ซึ่ง
เปนราคาเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

298.2 คุณ รุ ง ระวี เอี่ ย มพงษ ไ พฑู รย ได จา ยเงิ น
ดาวน อ นโดมิ เ นี ย มให กั บ บจก.ไมด า
ดิเวลลอปเมน ท ซึ่ ง เปนราคาเดียวกัน กั บ
ลูกคาทั่วไป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(1) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

-เปนบริษัทยอย

ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยล 46.98

-รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

21

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

71.7 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

2,500

625.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ค้ําประกันเงินกูใหกับ บมจ.
ไมดา ลิสซิ่ง เพื่อใชในการขยายพอรตสินเชื่อ

-รายไดคาบริการและคาเชา

49.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

51.6

- รายไดขายเชื่อ

192.4

152.0 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดาแอสเซ็ท

- ดอกเบี้ยรับ

312.3

293.1 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดาแอส
เซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใหเงินกูยืมแก
บริษัทยอยเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนในการขยายพอรต
สินเชื่อ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกรอยละ 0.25
ตอป

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

25,730.0

293.1

26,023.1

360,608.8

311,719.1

1,875.5
43.7

- บมจ.ไมด า แอสเซ็ ท กู ยื ม เงิ ม บมจ.ไมด า ลิ ส ซิ่ ง
เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป
1,608.8
48,933.4
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(2) บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ60.00

(3) บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจใหบริการสนามกอลฟ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

-ลูกหนี้อื่น

112.6

290.9 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-ลูกหนี้อื่น

29.7

0.8 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

และ -บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -รายไดคาบริการ
-รายไดขายเชื่อ
- ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

77.2

44.2 บจก.ไมดาโฮเทลฯ ซื้อสินคาจากบมจ.ไมดา แอสเซ็ท

1,206.4

757.1 บจก.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรทเปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ทเขาไปลงทุน มีความจําเปนที่
10,133.6
ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจากบจก.ไมดา
โฮเทล แอนด รีสอรทมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอซึ่งมี
- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป

25,373.3

-เจาหนี้อื่น

69

-ลูกหนี้อื่น

96.8

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจโรงแรม

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -รายไดคาบริการ

-รายไดขายเชื่อ

81.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

276.7

3,897.1

19,136.8

106.2 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

238.7

519.2 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
และบริการอื่น ๆ

556.2

437.5

บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา
แอสเซ็ท
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-เจาหนี้อื่น
- ดอกเบี้ยจาย

21,235.1

226.4

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -รายไดคาบริการ

36,845.8

229.9

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

1,541.8

1,845.8 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส กูยืมเงินจากบมจ.ไมดา
แอสเซ็ท เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตรา
56,539.1
ดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป

บมจ. ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินบจก.ท็อป เอลลิม็นทส
248.1 เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
MLR-1 ตอป
-

1,174.7

ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจโรงแรม

ลด

858.1

251.8

เปนบริษัทยอย

เพิ่ม

99.6

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
(5) บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

-

251.8

28.7 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
208.4 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
และบริการอื่น ๆ

-รายไดขายเชื่อ
-ดอกเบี้ยรับ

50.9

113.1 บจก.แมกซ โฮเทล ซื้อสินคาจากบมจ.ไมดา แอสเซ็ท

3.015.5

2,184.6 บจก.แมกซ โฮเทล เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอส
เซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินลงทุน
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

6.996.6

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

86,834.6

22,889.3

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

70,941.9 ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.แมกซ โฮเทล
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5ตอป

- เจาหนี้อื่น

0.8

-ลูกหนี้อื่น

67.8

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -รายไดคาบริการ

50.3

23.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

330.4

266.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
และบริการอื่น ๆ

132.6

226.3

ดานอสังหาริมทรัพย
-รายไดขายเชื่อ

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา
1,499.0 แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน

16,678.9
547,987.8

บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา
แอสเซ็ท

334,953.3

782,719.4

100,221.7 ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ
5 ตอป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(7) บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -รายไดคาบริการ

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

708.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

1,586.6

676.2 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

928.6

ทําบัญชี และบริการอื่น
-รายไดขายเชื่อ

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

6,805.4

4,354.6 บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา
แอสเซ็ท

15,183.8
365,967.2

บมจ. ไมดา พร็อพเพอรตี้ เปนบริษัทยอยมีความ
จําเปนที่ตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
627,334.7 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 5 ตอป
26,279.6

306,579.7

45,212.2

- ดอกเบี้ยจาย

8) บริษัท ไมดา แอด จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

(เดิมชื่อ บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด)

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -รายไดคาบริการ

-

0.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

120.0

131.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

ประกอบธุรกิจใหเชาปายโฆษณา

ทําบัญชี และบริการอื่น
- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

7,502.1
149,273.1

40,215.6

140,810.2

3,715.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บจก.ไมดา แอด
เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
ซึ่งมีอัตรา
48,678.5
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(9) บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ -บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -ดอกเบี้ยรับ
และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(10) บริษัทแมกซ โฮเทลรามคําแหง จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -ดอกเบี้ยรับ

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-ลูกหนี้อื่น

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

0.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

193.5
742.2

289.5

0.4

242.2 บจก.แมกซ เรียล เอสเตท เปนบริษัทยอยที่ บมจ.
ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใช
3,324.8
เงินทุนในการดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ
5-8 ตอป
0.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

215.1
3,321.7

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

0.4

2,872.1

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

736.3

329.6

276.2 บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง เปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ทเขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตอง
3,728.4
ใชเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง มีเงินทุนหมุนเวียน
ไมพอซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5-8 ตอป

11) บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจการใชเชา การขาย การซื้อและ -บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -รายไดคาบริการ
ดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
-รายไดขายเชื่อ

9.0
64.6

62.2 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
25.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

9.0

53.0 บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู ซื้อสินคาจาก บมจ.
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ไมดา แอสเซ็ท
-ดอกเบี้ยรับ

526.6

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

376.7

-

376.7

- บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู เปนบริษัทที่ บมจ.ไมดา
แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน โครงการอสังหาริมทรัพย
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป

-ดอกเบี้ยจาย

-

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-

-ดอกเบี้ยจาย

-

(12) บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ55.00 -เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-

902.7

35,702.7

60,887.1

17,224.5

15,782.7

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บจก.ไมดา แอส
18,478.2 เซ็ท ซานาดู เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5-8 ตอป

1,887.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บจก.แมกซ
คอนโดเกษตร เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่ง
45,104.4
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
(13) บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ55.00

-รายไดคาบริการ

55.0

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เพิ่ม

-ดอกเบี้ยจาย

-

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-

(14) บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนดดิเวลลอป -เปนบริษัทยอย
-ลูกหนี้อื่น
เมนท จํากัด
-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ70.00 -รายไดคาบริการและคาเชา
ประกิจธุรกิจเปนตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
-รายไดขายเชื่อ
-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

24,635.3

ลด

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

10,540.2

735.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บจก.วิภา
คอนโดมิเนียม เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่ง
14,095.1
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป

1.2 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

2.5
292.2

248.5 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
และบริการอื่น ๆ

43.2

110.4

119.5

480.2

2,321.1

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

3,480.2

447.3

บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท ซื้อสินคา
จาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนทเปนบริษัท
5,354.0 ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความ
จําเปนที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน
เนื่องจาก บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอป
เมนท มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 12 ตอป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(15) บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ80.00 -รายไดคาบริการ

-รายไดขายเชื่อ

-ดอกเบี้ยรับ

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

1.6

15,575.8

7.5

(16) บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลืน (ประเทศไทย) -เปนบริษัทยอย
-รายไดคาบริการและคาเชา
จํากัด
-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99
ประกอบธุรกิจจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ
-ดอกเบีย้ รับ
และจัดงานกิจกรรม
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

27,880.2

11,746.5

บจก.ไมดา ดิเวลลอปเมนท ซื้อสินคาจาก บมจ.
ไมดา แอสเซ็ท

บจก.ไมดา ดิเวลลอปเมนทเปนบริษัทยอยที่ บมจ.
530.2 ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใช
16,133.7 เงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.ไมดา
ดิเวลลอปเมนท มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป

361.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
และบริการอื่น ๆ

16,6
2,116.6

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

93.7 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี
และบริการอื่น ๆ

-

-

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

243.7 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

84.6

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

การเขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากบจก.เอ็มดี อะดรีนาลีน มี
3,932.1 เงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย12
ตอป
1,093.1

50,893.1

49,077.6
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน/
ความสัมพันธกับริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(17) บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ -เปนบริษัทยอย
-ลูกหนี้อื่น
จํากัด
-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ99.99 -ดอกเบี้ยจาย
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับ
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
โอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงิน
(18) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย -รายไดคาเชา

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2558
(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงระหวางป

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

-

172.7 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-

120.0

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

24.624.2

16.1

124.2 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ใหกูยืมเงินจาก บจก.บริหาร
สินทรัพย กรุงเทพจรัญ เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียน
24,608.1
ไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป
120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสม
กับราคาตลาดที่เชา ใกลเคียวกับบุคคลทั่วไป

(19) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัท
ยอย

-รายไดคาเชา

600.0

600.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาที่ดินจากคุณทิพวรรณ
ปญญาจิรวุฒิ
ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสมกับราคา
ตลาดที่เชา ใกลเคียวกับบุคคลทั่วไป
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2. นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาที่ใชในการเขาทํารายการสรุปดังนี้
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

นโยบายการคิดราคา

ดอกเบี้ยรับ
คาบริการรับ
คาเชา
ตนทุนทางการเงิน

อัตรารอยละ 5.00- 12.0 ตอป (2557 : อัตรารอยละ 5.75-12.0 ตอป)
ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก
ราคาใกลเคียงกับผูใหเชาภายนอก
อัตรารอยละ 4.00 –8.00 ตอป (2557 : อัตรารอยละ 4.00 - 8.0 ตอป)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาเชาอาคาร

ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา

3. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยรายการดังกลาวลวนเปนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน นอกจากบริษัทจะยึดแนว
ปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยจะกําหนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตามวงเงิน และเนื่องจากรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นเปนรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนั้น รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต โดยบริษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและเกณฑตามที่
ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดเปนหลัก
4. มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย
จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได โดยการพิจารณาแตละรายการไดมีการคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก และไดมีการเปรียบเทียบราคาที่จะทําการซื้อขายทรัพยสินตามราคาตลาดทั่วไปหรือราคาประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณารายการและใหความเห็นตอรายการระหวางบริษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน และหากรายการระหวางกันอื่นใดที่เขาขายตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยาง
เครงครัด
ในป 2558 และป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2558 และ 2557 วารายการ
ดังกลาวเปนรายการคาตามปกติ โดยบริษัทไดคิดราคาซื้อ-ขายสินคา และบริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามราคาที่เทียบเทา
กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัทจะวาจางผูประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีที่เปนการประเมินราคาประเภทอสังหาริมทรัพยจะเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
มาทําการประเมินราคาของรายการระหวางกัน เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบกอนที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สอบทาน
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5. นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซื้อรถยนตกับทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ พิ จ ารณาตรวจสอบและให ค วามเห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

โครงสรางผูถือหุน
หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,252,048,254 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 1,252,046,816 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,504,093,632 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ 31 สิงหาคม 2558
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ
กลุมนาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
คุณมนตชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวสุจิตร เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
นางนิภาวัลย เอี้ยวศิวิกูล
นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
นายสะอาด ปญญาจิรวุฒิ
กลุมนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรยุทธ ดิลกศักยวิทูร
นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร
กลุมนายนิพนธ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ ณัฐวุฒิ
นางสาวปฐมา ณัฐวุฒิ
นายวีระ ณัฐวุฒิ
กลุมนายวิรัญ ใจยินดี
กลุมนายสมศักดิ์ อาจหาญพิชิต
กลุมนายทวีป เรืองหราย
กลุมนายชาญชัย พาณิชยารมณ
กลุมนายโกวิทย รุงเรืองธัญญา
กลุมนางสาวสมจิตต ธาราอมรรัตน
กลุมนายวิเชียร เจียกเจิม

จํานวนหุน
663,815,172.00
51,297,901.00
50,681,899.00
39,847,623.00
5,906,010.00
180,473,271.00
259,908.00
101,289,332.00
141,929,565.00
3,289,000.00
88,814,630.00
26,033.00
227,177,316.00
3,333,660.00
13,113,012.00
210,730,644.00
218,031,866.00
101,023,129.00
117,008,658.00
79.00
106,547,928.00
90,802,480.00
68,824,448.00
60,205,900.00
41,000,000.00
21,106,250.00
20,900,000.00

รอยละ
26.51
2.05
2.02
1.59
0.24
7.21
0.01
4.04
5.67
0.13
3.55
9.07
0.13
0.52
8.42
8.71
4.03
4.67
4.25
3.63
2.75
2.40
1.64
0.84
0.83

โดยผูถือหุนหลักยังเปนกลุมเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการถือหุนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้กลุมนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล กลุม
นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร และกลุมนายนิพนธ ณัฐวุฒิ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 26.51, 9.07 และ 8.71 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
ตามลําดับ
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัท
ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

1.นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ป)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร
ปริญญาตรี
สาขาพัฒนาชุมชน
สถาบันราชภัฏ
นครปฐม

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

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

พี่ชาย
ก.ค.2558 – ปจจุบัน
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล พ.ย.2558 – ปจจุบัน
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล ต.ค.2558 –ปจจุบัน
ก.ย.2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
พ.ย.2557 – ปจจุบัน
มิ.ย.2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2554 – 2555
2555 – ปจจุบัน

ตําแหนง

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ

บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

บจ.เม็มโมรี่ มาสเตอร แอลอีดี
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ.ทริปซบ็อกซ
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด

2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอป
เมนท จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา แอด จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท
เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – 2552

2.นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

53

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบริหารธุรกิจ
และการตลาดวิทยาลัย
เทคโนโลยีนครปฐม
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณทิต
สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

ไมมี

นองชาย

พ.ย.2558 – ปจจุบัน
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ต.ค.2558 –ปจจุบัน
พี่ชาย
ก.ย.2558 – ปจจุบัน
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล พ.ย.2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ.เม็มโมรี่ มาสเตอร แอลอีดี
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

3.นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป)

50

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาการบัญชี
พาณิชยการเชตุพน

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

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

นองชาย
พ.ย.2558 – ปจจุบัน
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล พ.ค.2558 – ปจจุบัน
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล พ.ย.2557 – ปจจุบัน
มิ.ย.2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2554 – ก.ย.2555
2553 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552 – ก.ย.2555
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท ไมดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา แอด จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท
เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
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ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

4.นส.รุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
กรรมการและเลขานุการบริษัท

อายุ (ป)

48

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร
ปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต
โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญา บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม)
ตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
พ.ย.2558 – ปจจุบัน
ต.ค.2558 -ปจจุบัน
ก.ย.2558 -ปจจุบัน
ก.ค.2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2558 – ปจจุบัน กรรมการ
พ.ย.2557 – ปจจุบัน กรรมการ
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ.เม็มโมรี่ มาสเตอร แอลอีดี
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา แอด (เดิมชื่อ “บจ.เทอเทิล พาทิ”)
บจ.ทริปซบ็อกซ
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บมจ. อีสเทอรน พาวเวอร กรุป
บริษัท เจเคอาร พลังงาน จํากัด
บริษัท เอ็บโก กรีนพาวเวอร พลัส จํากัด
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จํากัด
บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด ( มหาชน )
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
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ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

5.นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กรรมการบริหาร

อายุ (ป)

62

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย สีตบุตรบํารุง

62

ปริญญาโท ศ.ศ.บ. พบม.
รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาศตร ( นิดา )
หลักสูตร ไมมี
อบรม

ชวงเวลา

ไมมี

ไมมี

พ.ย.2558 – ปจจุบัน
ก.ค.2558 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

ไมมี

ไมมี

2553 – ปจจุบัน

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (50/2006) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
6.นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

2552 – 2556
2551 – 2551
2550 – 2550
2548 – 2549
2547 – 2547

ตําแหนง

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ปลัดจังหวัด

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
จังหวัดตาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
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ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

7.นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
กรรมการ

อายุ (ป)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

61

ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (45/2005) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด

ไมมี

ไมมี

2549 – ปจจุบัน
2526 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นักธุรกิจ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
ไมมี

48

ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี

ไมมี

2551 – ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝาย
ตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผูอํานวยการฝายวางแผนและสนับสนุน
งานตรวจสอบ

บริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองผูอํานวยการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอ
เอส จํากัด

กรรมการตรวจสอบ

8.นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (51/2006) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด

2550 – ต.ค.2553
2549 – 2550
2549 – ปจจุบัน
2545 – 2548

บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด
บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน )
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นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมใหแกผูถือหุน บริษัท
มีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอกิจการของบริษัทมากที่สุด
คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจายเงินปนผลประจําปแตตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
สําหรับการจายเงินปนผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากเห็นวาบริษัทสามารถ
ดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใชในการดําเนินการไดอยางเพียงพอภายหลังการจายเงินปนผลระหวางกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
หนาที่แจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปจจัยหลายประการ ดังนี้


ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัท



แผนการดําเนินงานในอนาคตและความตองการในการใชเงินลงทุน



ปจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยูภายใต พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลไดหากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
อยูแมวาบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปนั้น ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดใหบริษัทสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวน
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิในแตละป หักดวยยอดขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
ในป 2558 อุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมากกวาป 2557 โดยยังคงมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากสินคาเครื่องใชไฟฟามีการพัฒนารูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตามสภาพ
เทคโนโลยีปจจุบัน ที่มีความกาวหนาขึ้นไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ชวยจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาเพิ่มขึ้นได ประกอบกับการแขงขัน
ทางดานราคาเพื่อเปนกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหเขาถึงลูกคาไดครอบคลุมทุกกลุมชั้น
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2558 เพิ่มขึ้นจากป 2557 โดยในป 2558 มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 175.24 ลานบาท (กําไร
สุทธิเฉพาะสวนของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน 75.58 ลานบาท)ในขณะที่ป 2557 มีกําไรสุทธิจํานวน 141.00 ลานบาท ซึ่งกําไรสุทธิ
ป 2558 เพิ่มขึ้นถึง 34.24 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่รายไดดอกผลเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อ
ซึ่งมีจํานวนเพิ่มจากปกอน ประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาในป 2558 จํานวน 34.85 ลานบาท และรายไดจาก
กิจการโรงแรมที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 17.05 ลานบาทและสามารถควบคุมตนทุนในการบริหารงานโรงแรมไดลดลง
จํานวน 17.01 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
หากวิเคราะหรายไดจากกิจกรรมดําเนินงานนั้น ในป 2558 บริษัทมีรายไดรวม 2,549.63 ลานบาท กําไรสุทธิ 175.24 ลานบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2557 บริษัทมีรายไดรวม 2,353.87 ลานบาท กําไรสุทธิ 141.00 ลานบาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 34.24 ลานบาท คิด
เปน 24.28% สาเหตุที่กําไรสุทธิของป 2558 เพิ่มขึ้นจาก ป 2557 สาเหตุหลักจากการที่รายไดดอกผลเชาซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ขยายตัวของฐานลูกหนี้เชาซื้อที่เพิ่มมากขึ้นกวาปกอน ประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขาในป 2558 (จํานวน 944.70
ลานบาท ในป 2557 และจํานวน 979.55 ลานบาท ในป 2558) และรายไดจากกิจการโรงแรมที่มียอดเพิ่มขึ้นประกอบกับการ
ควบคุมตนทุนการบริหารงาน สงผลใหมีกําไรที่เพิ่มขึ้นจากปกอน บาท (จํานวน 150.77 ลานบาท ในป 2557 และจํานวน 167.82
ลานบาท ในป 2558) และจากกําไรสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย เพิ่มจํานวน 11.11 ลานบาท (จํานวน 5.99 ลานบาท ในป 2557
และจํานวน 17.10 ลานบาท ในป 2558)
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของป 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจํานวนลูกคารวมทั้งสิ้น 103,619 ราย เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2557 คิดเปนจํานวน 1,381 ราย ซึ่งคิด
เปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.35
การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2556 ถึงป 2558
หนวย : ลานบาท
รายการ

2556
ลานบาท

2557
รอยละ

ลานบาท

2558
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย

443.46

17.07

431.19

18.32

441.17

17.30

รายไดดอกผลเชาซื้อ

899.86

34.64

944.70

40.13

979.55

38.42

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

723.18

27.83

656.94

27.91

635.10

24.91

35.34

1.36

36.93

1.57

15.32

0.60

138.94

5.35

150.77

6.41

167.82

4.21

รายไดคาบริการ

5.56

0.21

13.18

0.56

107.23

0.40

รายไดคาเชา

2.52

0.10

1.00

0.04

10.14

0.60

ดอกเบี้ยรับ

6.37

0.25

6.09

0.26

15.33

0.03

-

-

0.54

0.02

0.70

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
รายไดจากกิจการโรงแรม

เงินปนผลรับ
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาและกําไรจากการขาย
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รายการ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

2556
ลานบาท

2557
รอยละ

ลานบาท

2558
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

29.01

1.11

1.10

0.05

-

-

187.63

7.22

5.99

0.25

17.10

0.67

รวมรายได

126.23
2,598.10

4.86
100.00

105.44
2,353.87

4.48
160.17
100.00 2,549.63

6.28
100.00

คาใชจาย
ตนทุนขาย

284.59

10.95

278.95

11.85

274.76

10.78

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

545.50

21.00

511.22

463.04

40.50

1.56

36.20

21.72
1.54

12.48

18.16
0.49

132.70

5.11

131.75

5.60

114.74

4.50

4.78

0.18

10.94

0.46

115.96

4.55

คาใชจายในการขาย

251.72

9.69

230.81

9.81

249.10

9.77

คาใชจายในการบริหาร

697.32

26.84

722.64

30.70

815.07

31.97

คาตอบแทนผูบริหาร

29.66

0.07

27.28

1.16

29.06

1.14

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

64.65

2.49

75.73

3.22

72.84

2.86

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

-

-

-

-

1.90

0.07

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา

-

-

-

-

10.70

0.42

รวมคาใชจาย

2.051.42

78.96

2,025.52

86.05 2,159.65

84.70

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน

546.67
(169.85)

21.04
6.54

328.35
(141.42)

13.95
6.01

389.98
(139.22)

15.30
5.46

กําไรกอนภาษีเงินได

376.82

14.50

186.93

7.94

250.76

9.84

ภาษีเงินได

(87.03)

3.35

(45.93)

1.95

(75.52)

2.96

กําไรสําหรับป

289.79

10.77

141.00

5.99

175.24

6.87

232.33

8.63

84.19

3.58

75.58

2.96

57.46

2.14

56.81

2.41

99.66

3.91

289.79

10.77

141.00

5.99

175.24

6.87

กําไรจากการขายทรัพยสิน
รายไดอ่นื

ตนทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอลฟ
ตนทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม
ตนทุนคาบริการ

การแบงปนกําไรสุทธิป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2557 และป 2558

ดานรายได
ในป 2558 รายไดจากการขายและรายไดดอกผลเชาซื้อมียอดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน โดยมีสาเหตุจากการขยายตัวของกลุม
ลูกคาเชาซื้อที่มีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาในป 2558 อยางไรก็ตามถึงแมวาการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางหลากหลายและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมออกมาอยางสม่ําเสมอ จะยังคงสามารถชวยสราง
แรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑใหมๆประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง แตในดานของราคายังคงเปนสวนที่ใชเปนเครื่องมื่อใน
การแขงขั้น ซึ่งในสวนใหญผลิตภัณฑใหมๆ ที่ขายจะมีราคาที่ไมสูงมากนัก เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับชั้น
สําหรับรายไดรวมของป 2558 จํานวน 2,549.63 ลานบาทเพิ่มขึ้น จํานวน 195.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
2,353.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.32 โดยมีสาเหตุดังนี้
(1)

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นสุทธิในป 2558 เทากับ 1,381 ราย หรือมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.35 จากป 2557 สาเหตุ
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคาจากยอดการใหบริการเชาซื้อที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

2557
102,238

2558
103,619

+/1.35%

(2)

รายไดจากการขายในป 2558 เทากับ 441.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.31 จาก 431.19 ลานบาทในป 2557 โดยมีสาเหตุ
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคา ที่เริ่มมีความตองการและกําลังการซื้อสินคาอีกครั้ง

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2558 เทากับ 979.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.69 จาก 944.70 ลานบาทในป 2557 โดยมี
สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายใหม ซึ่งในกลุมธุรกิจเชาซื้อมีการปรับเพิ่มรูปแบบการปลอย
สินเชื่อ เพิ่มชองทางการใหสินเชื่อกับทางลูกคา

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2558 เทากับ 635.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.84 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ
3.32 จาก 656.94 ลานบาทในป 2557 เนื่องจากการยอดขายที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลใหลูกคาสวนใหญ
ชลอการซื้อขายอสังหาริมทรัพย

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2558 เทากับ 15.32 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.61 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 58.52
จาก 36.93 ลานบาท ในป 2557 โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนการใหบริการหองพักและการใหบริการสนามกอลฟ เปนการ
ใหเชากิจการในระหวางป

(6)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2558 เทากับ 167.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 17.05 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.31
จาก 150.77 ลานบาทในป 2557 สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการเปนการจัดงานประชุม หรือการ
อบรมสัมนา รวมทั้งการเพิ่มขึ้นจากการที่มีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทย และมีการปรับราคาคาบริการ
เพิ่มขึ้น

(7)

รายไดคาบริการในป 2558 เทากับ 107.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 94.05 ลานบาท จากการในระหวางป
2558 บริษัทยอยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในสวนของธุรกิจการใหบริการจัดงาน

(8)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน กําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น จํานวน 81.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.31
จากปกอนเนื่องจากป 2558 บริษัทมีดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 9.24 ลานบาท จาก 6.09 ลานบาทป 2557
กําไรจากการขายทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 11.11 ลานบาทจาก 5.99 ลานบาทในป 2557 และรายไดอื่น เพิ่มขึ้น 54.73
ลานบาท จาก 105.44 ลานบาทในป 2557 โดยมีผลจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และรายไดคานายหนาประกัน
และรายไดรับจากหนี้สูญไดรับคืนเพิ่มขึ้น
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ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2558 จํานวน 980.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.23 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ ลดลงรอยละ 1.50 เนื่องจากการปรับรูปลักษณและเทคโนโลยีของสินคารวมถึงการปรับราคาของสินคา
เพื่อใหเขาถึงความตองการของผูบริโภคทุกกลุม แตอยางไรก็ตามการปรับราคาของสินคายังคงไมเปนประเด็นอยางมี
สาระสําคัญ

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ลดลงรอยละ 9.42 โดยมีสาเหตุจากการที่ยอดขายลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจของกลุมธุระกิจ
อสังหาริมทรัพย ทําใหลูกคาชลอการโอนบาน ประกอบกับในระหวางปยังคงมีบางโครงการอยูในชวงพัฒนาและกําลัง
กอสรางทั้งโครงการปจจุบันและโครงการใหมระหวางป

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ ลดลงรอยละ 65.52 ซึ่งลดลงตามกันกับรายไดของการใหบริการกิจการสนาม
กอลฟ โดยการการเปลี่ยนการใหบริการเปนการเชาในระหวางป

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม ลดลงคิดเปนรอยละ 12.91 มีสาเหตุจากการที่บริษัทสามารถบริหารงานโรงแรมไดดีขึ้น โดย
สามารถเพิ่มสัดสวนรายไดใหสูงขึ้นและควบคุมตนทุนควบคูกันเพื่อใหมีกําไรมากขึ้น

กําไรขั้นตน
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 25.18ในป 2556 และรอยละ 24.90 ในป 2557 เปน รอยละ31.31 ในป 2558 โดยเปน
ผลมาจากบริษัทมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถควบคุมตนทุนใหลดลง โดยสวนใหญเกิดจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่มีการเพิ่ม
รูปแบบการใหบริการเพื่อเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาเพื่อขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และรายไดจาก
กิจการโรงแรมที่มีการเปดใหบริการเพิ่มมากขึ้น
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 1,064.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.61 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 7.92 เนื่องการคานายหนาที่เพิ่มขึ้นตามกันยอดขายที่เพิ่มขึ้น และคา
ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนเพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยที่เพิ่งเริ่มมีการโอนหองใหกับทางลูกคา

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 12.79 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2558 ลดลงรอยละ 1.56 เนื่องมาจากบริษัทยอยมีการชําระเงินคืนในระหวางงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอื่น ที่ใชในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําใหตนทุนทางการเงินของบริษัทยอยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 175.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 24.28 จากป 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่รายไดดอกผล
เชาซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มจากปกอน และเพิ่มขึ้นจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
บริษัทยอย (MIDA LAO)
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 3.83 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเทากับรอยละ
3.29 เนื่องจากในป 2557 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงและมีการเพิ่มทุนระหวางป 2557 ในขณะที่ป 2558 บริษัทมีผล
การดําเนินงานที่ดีขึ้นในสวนของรายไดกลุมเชาซื้อและรายไดจากการใหบริการประกอบกับรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2556 และป 2557

ดานรายได
ในป 2557 รายไดจากการขายเชาซื้อลดลงเล็กนอย เนื่องจากบริษัทฯมีคูแขงทางการคาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับฐานลูกคาของ
บริษัทฯ สวนใหญจะอยูในกลุมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในป 2557 ลูกคากลุมนี้ประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ทําให
รายไดของลูกคาลดลง จึงสงผลใหความตองการในการซื้อสินคาของลูกคาลดลงตามไปดวย
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมออกมาอยางสม่ําเสมอ ยังคง
สามารถชวยสรางแรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑใหมๆประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง
สําหรับรายไดรวมของป 2557 ลดลงรอยละ 9.40 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาเนื่องจากบริษัทยอยมีกําไรจากการขายสินทรัพย จํานวน
161.32 ลานบาท ซึ่งในปปจจุบันมีกําไรจากการขายสินทรัพย จํานวน 5.99 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน มีมูลคา 187.63 ลานบาท
โดยลดลง 181.64 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรารอยละ 96.80 จึงมีผลทําใหรายไดลดลงในปนี้
(1)

จํานวนลูกคาลดลงสุทธิในป 2557 เทากับ 6,571 ราย หรือมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 6.04 จากป 2556 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีจํานวนลูกคาจากยอดการใหบริการเชาซื้อที่ลดลง

จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

2556
108,809

2557
102,238

+/-6.04%

(2)

รายไดจากการขายเชาซื้อ ในป 2557 เทากับ 431.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.77 จาก 443.46 ลานบาทในป 2556
เนื่องจากบริษัทฯมีคูแขงทางการคาเพิ่มมากขึ้นประกอบกับลูกคาในกลุมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประสบปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ําจึงสงผลใหรายไดจากการขายในป 2557 ลดลง

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2557 เทากับ 944.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.98 จาก 899.86 ลานบาทในป 2556

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2557 เทากับ 656.94 ลานบาท ลดลงจํานวน 66.24 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ
9.16 จาก 723.18 ลานบาทในป 2556 เนื่องจากป 2556 บริษัทยอยมีการขายอสังหาริมทรัพยในสวนของคอนโดมิเนียม
เปนสวนใหญ ซึ่งมีผลใหป 2557 มีการขายอสังหาริมทรัพยในสวนของคอนโดมิเนียมลดลงจากปกอน

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2557 เทากับ 36.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.51 จาก 35.34 ลานบาท ในป 2556
เพิ่มขึ้นเนื่องมีกลุมลูกคามาใชบริการสัมนา และ มีการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556

(6)

รายไดคาบริการในป 2557 เทากับ 13.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 7.62 ลานบาท หรือรอยละ 137.05 จาก
การเปดใหบริการเปนตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยใหแกลูกคาในป 2556 และสามารถสรางผลประกอบการที่ดีขึ้นในป 2557

(7)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2557 เทากับ 150.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.52 จาก 138.94 ลานบาทในป 2556
เพิ่มขึ้นเนื่องมีกลุมลูกคามาใชบริการสัมนา และ มีการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556

(8)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน และอื่น
ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงานอื่นลดลงรอยละ 63.82 จากปกอน เนื่องจากป 2556 มีรายไดจากการขายทรัพยสิน เทากับ
187.63 ลานบาท และกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา เทากับ 13.56 ลานบาท ป 2557 มีรายไดจากการ
ขายทรัพยสินจํานวน 5.99 ลานบาท และไมมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

(9)

กําไรจากการขายทรัพยสินในป 2557 เทากับ 5.99 ลานบาท ลดลงรอยละ 96.81 ลานบาท จาก 187.63 เนื่องจาก บริษัท
ยอยแหงหนึ่งไดขายทรัพยสินที่เปนที่ดินในป 2556 เทากับ 161.32 ลานบาท มีผลทําให ป 2557 มีกําไรจากการทรัพยสิน
ลดลง

66 | P a g e

รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2557 จํานวน 969.06 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.87 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ ลดลงรอยละ 1.98 เนื่องจากรายไดจากการขายเชาซื้อลดลง จึงสงผลใหตนทุนขายเชาซื้อลดลงตามไป
ดวย

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ลดลงรอยละ 6.28 เนื่องจากยอดโอนบานที่มีจํานวนมากในป 2556 โดยในป 2557 มีหลาย
โครงการอยูในชวงพัฒนาและกําลังกอสรางทั้งโครงการปจจุบันและโครงการใหมระหวางป

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ ลดลงรอยละ 10.62 เนื่องจากมีตนทุนที่เกิดจากการซอมแซมหองพักและสนาม
กอลฟลดลง เมื่อเทียบกับปกอน

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม ลดลงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 0.72 จากการบริหารโรงแรมไดดีขึ้น โดยสามารถเพิ่มสัดสวน
รายไดใหสูงขึ้นและควบคุมตนทุนควบคูกันเพื่อใหมีกําไรมากขึ้น

กําไรขั้นตน
บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 1,238.27 ลานบาทในป 2556 เปน 1,264.65 ลานบาท ในป 2557 คิดเปนรอยละ 2.13 โดยเปนผล
มาจากรายไดดอกผลเชาซื้อ จากกิจการสนามกอลฟ และจากกิจการโรงแรม
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 953.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.46 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด ลดลงรอยละ 8.31 เปนผลมาจากยอดโอนอสังหาริมทรัพยลดลง และยังบริษัทยังไมเนน
การทําการตลาดสําหรับโครงการที่เพิ่งเริ่มกอสรางหรือพัฒนาระหวางป 2557

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 3.63 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

(3)

ขาดทุนจากทรัพยสินรอการขาย เพิ่มขึ้น 18.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 117.84

รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2557 ลดลง 13.67 ลานบาท หรือรอยละ 10.83 จากปกอน เนื่องจากบริษัทมีการจําหนวยรถยนตลดลงเมื่อเที่ยบกับ
ปกอน จึงทําใหรายไดอื่นที่เกิดจากกําไรจากการจําหนายสินทรัพยลดลงตามไปดวย
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2557 ลดลงรอยละ 16.74 เนื่องมาจากบริษัทยอยมีการชําระเงินคืนในระหวางงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอื่น ที่ใชในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําใหตนทุนทางการเงินของบริษัทยอยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 141.00 ลานบาท ลดลงรอยละ 51.34 จากปกอน สาเหตุใหญเกิดจากกําไรสุทธิจากการ
จําหนายสินทรัพย ลดลงจํานวน 181.64 ลานบาท (จํานวน 187.63 ลานบาท ในป 2556 และจํานวน 5.99 ลานบาท ในป 2557)
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 12.48 ซึ่งลดลงจากปกอน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเทากับรอยละ
28 เนื่องจากในป 2557 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงและมีการเพิ่มทุนระหวางป 2557 คิดเปนเพิ่มขึ้น 103.47 ลานบาท
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สวนประกอบหลักของสินทรัพยและคุณภาพของสินทรัพย

สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ
เงินลงทุนระยะสัน้ ในลูกหนี้
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

2556
จํานวน
รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม

92.21
28.14

1.33
0.40

102.23
-

1.30
-

96.68
138.13

1.07
1.53

0.70
57.79

0.01
0.83

0.65
90.86

0.01
1.16

0.79
93.65

0.01
1.03

1,442.48

20.75

1,379.95

17.58

1,422.05

15.71

23.85

0.34

25.10

0.32

30.38

0.34

12.00

0.17

5.13

0.07

25.52

0.28

4.59

0.07

86.46
986.67
54.65
44.69
2,834.23

1.24
14.19
0.79
0.64
40.76

3.17
92.29
1,357.98
71.41
142.51
3,271.28

0.04
1.18
17.30
0.91
1.82
41.67

5.30
81.21
1,425.59
33.40
10.09
48.496
3,411.25

0.06
0.90
15.75
0.37
0.11
0.54
37.69

94.56

1.36

100.05

1.27

88.70

0.98

1,700.43

24.46

1,772.70

22.58

1,871.48

20.68

20.69
97.00

0.30
1.40

21.48
97.00

0.27
1.24

95.58
45.00

1.06
0.50
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สินทรัพย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
สิทธิประโยชนการใชที่ดิน
อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

จํานวน
(ลานบาท)
1,453.78
99.55
434.82
212.79
5.39
4,119.01
6,953.24

2556
รอยละของ
สินทรัพยรวม
20.91
1.43
6.26
3.06
0.08
59.24
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม
1,717.08
21.87
2,278.00
25.17
70.00
0.77
101.35
1.29
541.83
6.90
947.90
10.47
21.68
0.24
214.37
2.73
175.16
1.94
14.19
0.18
46.56
0.51
4,580.06
58.33
5,640.06
62.31
7,851.34
100.00
9,051.31
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคา รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ซึ่งคิดเปนรอยละ
37.43 ของสินทรัพยรวม (รอยละ 41.33 และ 46.05 ของสินทรัพยรวมในป 2557 และ 2556 ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวม 9,051.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,199.97 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ
15.28 จากสิ้นป 2557 มีสาเหตุหลักดังนี้
(1)

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 67.61 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.98 โดยมีสาเหตุคือบริษัทมีโครงการที่กําลัง
กอสรางทั้งโครงการเดิมและโครงการใหมตอเนื่องจากป 2557

(2)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 560.92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32.67 เนื่องจากบริษัทยอยมีการปรับปรุงและ
กอสรางโรงแรม รวมทั้งซื้อทรัพยสินสําหรับโรงแรมที่สรางใหมเพิ่มขึ้น

(3)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 406.07 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74.94 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีการจัด
ประเภทรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยในระหวางป 2558 มีการรับโอนจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
จํานวน 114.3 ลานบาท รับโอนจากสินทรัพยรอการขาย จํานวน 42.6 ลานบาท รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จํานวน 114.8 ลานบาทและรับโอนจากสิทธิการใชประโยชนที่ดินจํานวน 101.4 ลานบาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยมีรายการที่สําคัญดังตอไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา
ไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ทั้งสิ้น 96.68 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 5.43 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2557 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 102.23 ลานบาท ซึ่ง
เปนผลมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินที่เพิ่มขึน้ จากปกอ น 198.63 ลานบาท ซึ่งรายการหลักมาจากการออก
หุนกูของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 300 ลานบาท และ 600 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปใน
กิจกรรมลงทุนเพิม่ ขึ้น 581.87 ลานบาท สาเหตุหลักคือ จายเงินเพือ่ ซื้อสินทรัพยเพิ่มขึน้ 354.39 ลานบาทและการใหกูยมื เพิ่มขึ้น
และการลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึน้
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ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนี้การคา – สุทธิ
หนวย: ลานบาท
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
13.49
(1.22)
12.27

2556
6.86
6.86

2558
10.44
(1.22)
9.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 9.22 ลานบาท ลดลงจากยอด ณ สิ้นป 2557 รอยละ 24.86 โดย
สาเหตุจากการที่บริษัทสามารถจัดเก็บหนี้คงคางไดเพิ่มขึ้น โดยในป 2557สวนใหญเปนยอดลูกหนี้ของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจ
โฆษณาและประชาสัมพันธ คือ ยอดลูกหนี้ที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นซึ่งใหบริการในชวงไตรมาส 4
ตารางแสดงลูกหนี้การคาจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
หนวย: ลานบาท
อายุหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

2556

2558

ยังไมถึงกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

4.62
0.08
1.95
0.21

12.63
0.86

9.21
0.43
0.80

รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

6.86
6.86

13.49
(1.22)
12.27

10.44
(1.22)
9.22

บริษัทยอยมีอายุหนี้ที่คางชําระอยูในชวงนอยกวา 3
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เดือนลดลง เนื่องจากมีความสามารถในการเรียกเก็บเงินคงคางที่มี

ลูกหนี้การคาเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,293.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.47 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2557 เนื่องจากจํานวนลูกคาที่ทําสินเชื่อรายใหมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน รวมถึงการปรับชองทางการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขา จึงสงผลใหลูกหนี้การคามีมูลคาเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,152.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2556 และบริษัทฯยอย มีสินเชื่อลูกคารายใหมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน จึงสงผลใหลูกหนี้การคามีมูลคาเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,142.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.19 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2555 เนื่องจากบริษัทยอยมีการจํานวนลูกคาจากการทําสัญญาเชาซื้อมากขึ้น อยางไรก็ตาม สัญญาเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นมีมูลคา
คอนขางนอย
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สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือของบริษัทในปจจุบันคือ เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน ตูเย็น เครื่องชักผา ดีวีดี เครื่องปรับอากาศ พัดลม
เปนตน สวนสินคาคงเหลือบริษัทในเครือ ประกอบดวย รถจักรยานยนต และวัสดุกอสรางตางๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 81.21 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.01 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2557
เนื่องจากการบริหารงานของวัสดุกอสรางที่มีการควบคุมการสั่งใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามโครงการที่อยูระหวางการกอสราง
รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยประเภท จานดาวเทียม สเตอริโอ และวีดีโอ เทากับ 2.62 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น
จากปกอนเพียงเล็กนอย อันเนื่องมาจากแผนการบริหารและควบคุมสต็อกสินคาคงเหลือจากการสั่งซื้อแบบใหมเพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 92.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.73 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2556
เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินคาประเภทเครื่องปรับอากาศ และทีวีแอลอีดี เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่มีความสนใจใน
สินคาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 86.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 33 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2555
เนื่องจากบริษัทยอยมีการกอสรางโครงการใหมจํานวน 5 โครงการ
ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ
หนวย : ลานบาท
รายการ
อุปกรณและเครื่องเครื่องใชไฟฟา
รถจักรยานยนต
วัสดุกอสราง
อื่นๆ
รวม
หัก: คาเผื่อสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ – สุทธิ

2556
36.86
0.40
37.80
13.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
42.08
0.61
38.30
13.89

2558
42.10
0.39
24.60
16.74

88.71

94.88

83.83

(2.25)
86.46

(2.60)
92.28

(2.62)
81.21

สภาพคลอง
(ก)

อัตราสวนสภาพคลองและหนี้สินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.47 เทา เพิ่มขึ้น จาก 1.36 เทา ณ สิ้นป
2557 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียนโดยสินทรัพยหมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 138.13 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.36 เทา ลดลงจาก 1.83 เทา ณ สิ้นป 2556
โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาหนี้สินหมุนเวียนโดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงเนื่องจากในป 2557 บริษัทได
มีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาออกไปโดยมีมูลคา 28.14 ลานบาท และมียอดเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่นสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป ของ บริษัทยอยลดลง จํานวน 6.68 ลานบาทเนื่องจากมีการรับชําระคืนเงินกูยืม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.83 เทา เพิ่มขึ้นจาก 1.60 เทา ณ สิ้นป 2555
โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อที่ถึงกําหนดชําระในป 2557 และตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทยอยมีการเปดโครงใหมในป 2556
จํานวน 5 โครงการ ซึ่งปจจุบันอยูในระยะเริ่มกอสราง และยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทสําหรับป 2558 มีอัตราเทากับ 6.91 เทา ทั้งนี้ เปนผลจากดอกเบี้ยจายที่
เพิ่มขึ้น (อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทของป 2557 และป 2556 มีอัตราสวนเทากับ 5.94 เทา และ 7.31
เทา ตามลําดับ)
(ข)

สภาพคลอง

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กระแสเงินสดของบริษัทสวนใหญจะถูกใชไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริษัทและชําระคืนเงินกู โดยมี
แหลงที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในป 2558 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ ลดลงจํานวน 5.55 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
(1)

เงินสดสุทธิจากการไดมา(ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน

ในป 2558 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 79.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป 2557 โดยมีสาเหตุหลักคือ
บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ จํานวน 169.44 ลานบาท และ มีตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่ลดลง
จํานวน 176.35 ลานบาท ในขณที่ป 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 225.13 ลานบาท ลดลง
รอยละ 875.34 จากป 2556 โดยมีสาเหตุหลักคือ บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อ จํานวน 269.20 ลานบาท และ 76.38 ลานบาท ตามลําดับ
(2)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการใชไปของกิจกรรมลงทุนในป 2558 ป 2557 และ ป 2556 มีจํานวน (880.19) ลานบาท (361.33) ลาน
บาท และ 290.57 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2558 สวนใหญเปนรายจายเพื่อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และใชสําหรับซื้อ
สินทรัพย อยางไรก็ตามมีเงินสดที่ไดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและขายสินทรัพยเปน
จํานวน 270.15 ลานบาทและ 1,079.63 ลานบาท และ18.54 ลานบาทตามลําดับ
(3)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ในป 2558 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 795.10 ลานบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ไดมานั้นเปนผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี้


บริษัทฯ และบริษัทยอย ออกหุนกูเพิ่มขึ้น จํานวน 300 ลานบาทและ 600 ลานบาทตามลําดับ



เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 680.85 ลานบาท

อยางไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้


ชําระคืนเงินกูระยะสั้น 121.28 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะยาว 54.90 ลานบาท



จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 36.50 ลานบาท
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ในป 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 596.47 ลานบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ไดมานั้นเปนผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี้


บริษัทฯ และบริษัทยอย ออกหุนกูจํานวน 300 ลานบาทและ 600 ลานบาทตามลําดับ



เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 422.49 ลานบาท

อยางไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้


ชําระคืนเงินกูระยะสั้น 187.76 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะยาว 509.63 ลานบาท



จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 26.38 ลานบาท

ในป 2556 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 295.32 ลานบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ใชไปนั้นเปนผลมาจากสาเหตุ
หลักดังนี้


จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 19.16 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะสั้น 374.75 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะยาว 230.49 ลานบาท

อยางไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 185.56 ลานบาท



ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 143.52 ลานบาท

นอกเหนือจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่บริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะสั้นที่สามารถเบิกใชกับสถาบัน
การเงินไดอีก รวมทั้งยังสามารถออกหุนกูและตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนไดอยางตอเนื่อง จึงจัดไดวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอตอ
การดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แหลงที่มาของเงินทุน
(ก) โครงสรางเงินทุน

ตามงบดุลรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุนของบริษัทอยูในระดับ 0.90 เทา เพิ่มขึ้น
จาก 0.79 เทา ในป 2557 และเพิ่มขึ้นจาก 0.66 เทา ณ สิ้นป 2556
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หนี้สิน
ตารางสรุปภาระหนี้สิน

หนวย : ลานบาท

2556

หนี้สิน
จํานวน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่นื
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เจาหนี้คากอสราง
เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพยท่ถี ึงกําหนดชําระในหนึ่งป
เจาหนี้คาหุน - กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินหมุนเวียนรวม
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หุนกู-สุทธิ
หนี้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ําประกัน
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557

361.55

2558

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
5.20

784.05

9.99

677.62

7.49

13.28
228.05
36.31
63.76
205.72
124.70
317.37
21.00
55.13
5.00
52.00
61.29
1,545.16

0.19
12.80
3.28 273.40
0.52
60.60
0.92
69.39
2.96
95.22
1.79
46.25
4.56 574.72
- 299.36
0.30
27.57
0.79
20.75
0.07
0.75
52.00
0.88
85.94
22.22 2,402.06

0.16
3.48
0.77
0.88
1.21
0.59
7.32
3.81
0.35
0.26
0.66
1.09
30.59

2.49
300.72
95.89
46.62
4.02
218.74
798.62
33.59
13.86
125.44
2,317.61

0.03
3.32
1.06
0.52
0.04
2.42
8.82
0.37
0.15
1.39
25.61

1,087.76

15.64

4.09

622.57

6.88

40.68
74.79
26.61
0.01
1,229.25
2,775.01

0.59
45.69
- 597.50
1.08
75.20
0.38
25.95
0.00
17.69 1,065.12
39.91 3,467.18

0.58
44.74
7.61 1,227.43
0.96
50.54
0.33
30.23
13.57 1,975.51
44.16 4,293.12

0.49
13.56
0.55
0.33
21.83
47.43

320.78
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,293.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 825.94 ลานบาท จากสิ้นป 2557 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น
3,467.18 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,467.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 692.17 ลานบาท จากสิ้นป 2556 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น
2,775.01 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,775 ลานบาท ลดลง 261.56 ลานบาทจากสิ้นป 2555 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น
3,037 ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 13 ลานบาท, เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 36 ลานบาทและ หนี้สิน
หมุนเวียนอื่น 61 ลานบาท และ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อทั้งสิ้น 62 ลานบาท โดยในสวนของเงินกูยืม นั้นแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น
ทั้งสิ้น 648 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาว ทั้งสิ้น 1,087 ลานบาท
เจาหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนเจาหนี้คาสินคา ซึ่งในป 2558 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 30 วัน เพิ่มขึ้นจากระยะเวลา
ชําระหนี้เฉลี่ย 23 วัน ในป 2557 และ 22 วัน ในป 2556
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี้สิน จึงใหมีการบริหารตนทุนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสรางหนี้ของบริษัท
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดิน อาคารและคาบริการที่จะตองจายตามสัญญา
ดังนี้จายชําระภายใน 1 ป งบการเงินรวม 38.24 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 9.18 ลานบาท จายชําระ ภายใน 2 ถึง 5 ป งบการเงิน
รวม 32.94 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 6.71 ลานบาท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางระยะยาวคงเหลือ จํานวน 276.76 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 83.13 ลานบาท) มี
หนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้และค้ําประกันไฟฟาและ
อื่นๆ ดังนี้ ป 2558 งบการเงินรวม 103.81 ลานบาท งบการเงินเฉพาะของบริษัท 5.72 ลานบาท
(ข) สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,252.05 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,252.05 ลาน
บาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,377.57 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 924.06 ลานบาท ลดลงจํานวน
62.10 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2557 เนื่องจากการเพิ่มทุนจากการจายหุนปนผลจํานวน 113.82 ลานบาท
การจายเงินปนผลจํานวน 12.66 ลานบาท การตั้งสํารองทางกฎหมายเพิ่มขึ้น จํานวน11.20 ลานบาท และบริษัทมีผลกําไรเบ็ดเสร็จ
สําหรับป 2558 จํานวน 75.58 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,138 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,138 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 986 ลานบาท ลดลง 33 ลานบาทจากกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2556 เนื่องจากผลกําไรสุทธิระหวางป 2557 ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 1,019 ลานบาท เพิ่มขึ้น 223 ลานบาทจากกําไร
สะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2555 ทั้งสิ้น 796 ลานบาท
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยชําระคาตอบแทนในการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 5,690,000 บาท
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ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดยอมสงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย
ของบริษัท ทั้งนี้ การบริหารเงินของบริษัทเปนปจจัยที่ทําใหบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว
การขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอยของบริษทั
บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอยของบริษัทเพื่อรองรับโอกาสและเตรียมความพรอมในการทําธุรกิจใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเปนปจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท โดยในระหวางป 2558 บริษัท
ไดขยายธุรกิจใหมเกี่ยวกับใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม และธุรกิจผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และ
สื่อพิมพตางๆ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการรักษาสวนแบงการตลาดผูใหบริการเชาซื้อในประเทศไทยแลว บริษัทมีเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทดังตอไปนี้
(1)

เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนของบริษัทโดยวิธีการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร

(2)

รักษาและเสริมสรางความแข็งแกรงดานการบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การจัดกลยุทธตามกลุมลูกคา

(3)

นําเสนอนวัตกรรมใหมดานการบริการอยางตอเนื่องดวยความหลากหลายและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการและ
วิถีชีวิตของผูบริโภคแตละกลุม

(4)

เสริมสรางคุณภาพของการใหบริการแกลูกคาและบริการหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดวยหลักพึงปฏิบัติและจรรยาบรรณที่ดี

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยาง
นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งและไดรายงานผลการ
ประชุมตอคณะกรรมบริษัทฯ ทุกครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง มีผูบริหารระดับสูง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หัวหนา
หนวยงานบริหารความเสี่ยง และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ กรรมการแตละทานไดเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
4
4
4

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายโดยสรุปดังนี้
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2558 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินดังกลาวไดจัดขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
 สอบทานความเพียงพอและการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยประชุ ม ร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารและหน ว ยงานตรวจสอบภายในเพื่ อ ให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของบริษัทฯ
 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปซึ่งไดจัดทําขึ้นตามแนวความเสี่ยง และผลการตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุปไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผูมีสวนไดเสียหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
 รับทราบความเสี่ยงและติดตามความกาวหนาของการบริหารความเสี่ยงตามที่หนวยงานบริหารความเสี่ยงนําเสนอ
 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลเปนที่นาพอใจ
 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป
2559 ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
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จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ
มีการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23 พฤศจิกายน 2558
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนของบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือ
หุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา โดยไดปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม
การตรวจสอบกระทําโดยการปฏิบัติงานดวยวิธีตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
บริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางการบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรวบรวมมานั้น เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวขางตนแสดงฐานะทางการเงินรวมบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะ
ของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ขอมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับคดีความที่ยังไมมีขอยุติ
ขาพเจาขอใหสังเกตขอมูลตามที่ไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 44 เรื่องคดีความที่เกิดขึ้นกับบริษัทตั้งแตป
2551 แตยังไมมีขอยุติ ซึ่งผูบริหารเชื่อวาจะไมมีผลเสียหายที่เปนสาระสําคัญตอบริษัท
ทั้งนี้ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องดังกลาวขางตน

นายสมคิด เตียตระกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785
กรุงเทพมหานคร
29 กุมภาพันธ 2559
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บริษ ัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษ ัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพ ย
สินทรัพ ยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ
- ลูกคาทั่วไป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัทยอย
- บุคคลและบริษัทอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่นสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เงินจายลวงหนาคากอสราง - ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะสั้นในลูกหนี้
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพ ยหมุนเวียน
สินทรัพ ยไมหมุนเวีย น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ - บุคคลและบริษัทอื่น - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงินจายลวงหนาคากอสราง - อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนที่ดิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพ ยไมหมุนเวีย น
รวมสินทรัพ ย

31 ธั นวาคม 2558

31 ธั นวาคม 2557

31 ธั นวาคม 2558

31 ธั นวาคม 2557

5
6

96,682,091
138,128,724

102,227,930
-

20,034,263
47,472,984

16,519,769
-

7, 8
8

785,145
93,652,271

649,797
90,861,662

2,492,830
11,473,809

2,803,750
19,967,506

9

1,422,048,253

1,379,946,202

329,678,511

331,317,014

7
10

30,375,000

25,096,713

897,643,831
30,375,000

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

10
11
12
13

25,525,574
5,299,062
81,210,433
1,425,589,395
8,032,063
33,405,421
10,086,912
40,431,302
3,411,251,646

5,126,667
3,167,651
92,287,281
1,357,983,457
49,610,243
71,416,808
92,908,265
3,271,282,676

4,020,547
48,177,199
3,487,740
1,394,856,714

3,167,651
46,472,353
52,638,054
3,924,967
1,506,206,041

88,698,339
1,871,482,724
95,580,703
45,000,000
39,714,900
2,278,006,686
69,997,118
947,901,456
21,682,897
175,159,033
6,837,293
5,640,061,149

100,046,896
1,772,696,251
21,483,793
97,000,000
9,279,724
1,717,076,511
101,352,795
541,832,051
214,374,226
4,914,839
4,580,057,086

4,912,630
153,706,993
10,400,442
2,775,876,402
45,000,000
3,416,785
556,591,351
264,271,155
125,267,959
2,988,094
3,942,431,811

4,898,362
126,470,600
2,044,692,788
97,000,000
5,293,079
494,176,316
210,424,737
170,093,539
2,170,918
3,155,220,339

9,051,312,795

7,851,339,762

5,337,288,525

4,661,426,380

14
15

16
9
10
17
18
20
21
22
23
15
24
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษ ัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษ ัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษ ัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558
หนีส้ ินและสวนของผูถือหุน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและคาใชจ ายคางจาย
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ
- ผูคาทั่วไป
เจาหนี้คากอสราง
เงินรับลวงหนาตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย
- บุคคลที่เกี่ยวของ
- ลูกคาทั่วไป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ
และดอกเบี้ยคางจาย

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

25

677,622,947

784,045,224

620,753,347

674,862,608

7

2,493,874

12,803,247

960,373

1,210,251

26

300,716,508

273,399,720

94,583,581

77,771,610

95,893,138

60,598,802

1,200,906

6,473,655

7

1,232,934
45,387,760

10,000,000
59,394,542

7

4,016,986

95,217,494

199,897,663

149,568,609

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
และดอกเบี้ยคางจาย
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
- หุนกู
- หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
- เงินกูยืมระยะยาว
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนี้คาหุน - บริษัทอื่น
หนี้สินผลประโยชนพนักงานที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

27
28
29
30
18
31

เงินประกันผลงานคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

-

46,250,371

199,841,589
33,315,418
5,820,759

20,534,795

798,623,249
33,592,053
218,733,687
13,862,086
10,728,761

299,358,320
27,573,480
574,717,826
20,754,233
52,000,000
11,845,031

299,358,320
27,155,577
8,889,725
52,000,000
5,820,759

59,143,148

29,455,029

2,379,458

456,810

55,566,521
2,317,613,652

44,642,518
2,402,055,837

15,077,015
1,173,830,109

14,053,041
1,338,155,760

1,227,427,832
44,741,128
622,574,448
50,537,282
30,222,625
1,975,503,315

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

628,875,794
44,701,453
15,875,404
689,452,651

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

4,293,116,967

3,467,180,845

1,863,282,760

1,397,206,816

หนีส้ ินไมหมุนเวียน
หุนกู - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
เงินรับเพื่อเปนประกันสัญญาค้ําประกัน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนีส้ ินไมหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

28
29
30
31
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธั นวาคม 2558
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ
- ทุนจดทะเบียน 2,504,096,507 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
(2557 : 2,276,467,437 หุน)
- ทุนเรือนหุนที่ออกและรับชําระเต็มมูลคาแลว 2,504,093,632 หุน
มูลคาหุนละ 0.50 บาท (2557 : 2,276,451,370 หุน)
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
- จั ดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
- ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริ ษั ท
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษั ท

31 ธั นวาคม 2557

31 ธั นวาคม 2558

31 ธั นวาคม 2557

32

1,252,048,254

1,138,233,718

1,252,048,254

1,138,233,718

33

1,252,046,816
1,377,567,356

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

1,252,046,816
1,377,567,356

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

116,174,269
924,063,317
46,819,947
3,716,671,705
1,041,524,123
4,758,195,828

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

116,174,269
728,217,324
3,474,005,765
3,474,005,765

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

9,051,312,795

7,851,339,762

5,337,288,525

4,661,426,380

34

19
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษ ัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษ ัทยอย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษ ัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายสินคา
รายไดดอกผลเชาซื้อ
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
รายไดจากกิจการโรงแรม
รายไดคาบริการ
รายไดคาเชา
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการขายสินทรัพย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายสินคา
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
ตนทุนขายจากกิจการสนามกอลฟ
ตนทุนขายจากกิจการโรงแรม
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
รวมคาใชจา ย

40

7
7, 17
17

37

6
38

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
7
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
24
กําไรสุทธิ ส ําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รายการที่ไมสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในงบกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษี
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป

2558

2557

2558

2557

441,172,634
979,549,893
635,101,400
15,321,208
167,817,670
107,226,409
10,138,791
15,325,456
700,000
17,105,898
26,848,645
133,316,371
2,549,624,375

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
1,096,141
5,987,567
3,526,246
101,912,231
2,353,869,389

462,239,401
477,484,609
54,091,721
1,000,600
39,895,708
24,433,488
209,761,384
16,161,345
13,562,221
1,298,630,477

431,185,122
459,008,715
909,000
49,577,683
788,880
38,995,650
3,204,642
44,729,239
1,096,140
5,344,337
14,692,729
1,049,532,137

274,762,596
463,040,244
12,483,343
114,742,900
115,962,143
249,094,633
815,072,404
29,057,611
72,834,484
1,898,961
10,696,531
2,159,645,850

278,952,326
511,219,023
36,199,166
131,748,968
10,943,339
230,806,419
722,634,500
27,279,832
75,731,832
2,025,515,405

295,829,363
33,401,406
117,418,188
463,077,641
13,832,598
23,979,969
2,492,749
10,771,335
960,803,249

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

389,978,525
(139,222,794)
250,755,731
(75,518,054)
175,237,677

328,353,984
(141,422,687)
186,931,297
(45,929,550)
141,001,747

337,827,228
(70,558,457)
267,268,771
(44,825,579)
222,443,192

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

175,237,677

1,043,322
142,045,069

222,443,192

79,496,086
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รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษ ัทยอย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษ ัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

2558

2557

2558

2557

19

75,576,818
99,660,859
175,237,677

84,193,616
56,808,131
141,001,747

222,443,192
222,443,192

79,496,086
79,496,086

19

75,576,818
99,660,859
175,237,677

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

222,443,192
222,443,192

79,496,086
79,496,086

0.030
2,504,093,632

0.034
2,504,093,632

0.089
2,504,093,632

0.032
2,504,093,632

39
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษ ัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
สวนของผูถือหุนของบริษัท
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และรับชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

จัดสรรเพื่อ
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไมได
จัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

รวม
สวนของผูถือหุน
ของบริษัท

สวนไดเสีย
ที่ไมอยูใ น
อํานาจควบคุม

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
สวนเกินกวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
บริษัทยอยเพิ่มทุน
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล
เงินสดปนผลจาย
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
สวนเกินกวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
บริษัทยอยเพิ่มทุน
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล
เงินสดปนผลจาย
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17
17
35
35
34

17
17
35
35
34

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

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

1,377,567,356

4,000,000
104,974,269

(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

1,138,225,685

1,377,567,356

104,974,269

986,164,621

(14,749,948)

3,592,181,983

791,976,934

4,384,158,917

113,821,131
1,252,046,816

1,377,567,356

11,200,000
116,174,269

(113,821,131)
(12,656,991)
(11,200,000)
75,576,818
924,063,317

61,569,895
46,819,947

61,569,895
(12,656,991)
75,576,818
3,716,671,705

152,795,556
14,950,050
(17,859,276)
99,660,859
1,041,524,123

61,569,895
152,795,556
14,950,050
(30,516,267)
175,237,677
4,758,195,828
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษ ัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และรับชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

จัดสรรเพื่อ
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไมได
จัดสรร

รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล
เงินสดปนผลจาย
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล
เงินสดปนผลจาย
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

35
35
34

35
35
34

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

1,138,225,685
113,821,131
1,252,046,816

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

104,974,269
11,200,000
116,174,269

643,452,254
(113,821,131)
(12,656,991)
(11,200,000)
222,443,192
728,217,324

3,264,219,564
(12,656,991)
222,443,192
3,474,005,765
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํา กัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

2557

(หนวย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริษัท
2558
2557

250,755,731

186,931,297

267,268,771

99,696,311

108,150,121
72,834,484
19,687
1,014,257
(16,401,603)
10,696,531
1,898,961
(500,000)
1,875,232
50,257,312
(15,648,676)
(700,000)
(15,325,456)
139,222,794
3,397,704

111,203,630
75,285,852
352,027
(1,839,437)
(1,096,140)
5,267,000
33,710,884
(7,535,942)
(540,642)
(6,093,264)
141,422,687
4,182,153

41,811,836
23,979,969
19,687
146,745
(15,522,337)
10,771,335
(209,761,384)
2,492,749
(500,000)
(24,433,488)
(39,895,708)
70,558,457
1,452,864

43,058,293
26,358,998
352,027
(2,471,105)
(44,729,239)
(1,096,140)
(3,204,642)
(38,995,650)
51,561,328
1,652,461

591,547,079

541,250,105

128,389,496

132,182,642

(135,348)
(4,369,348)
(31,769,809)
(428,031,981)
(7,598,193)
51,127,265
(179,727,391)
41,578,180
142,113,792
52,847,907
(1,998,454)

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

310,920
10,493,131
(84,260,195)
(6,319,678)
38,301,446
(1,208,364)
437,227
(817,176)

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

(10,309,373)
22,466,440
35,294,336
(22,773,848)
40,382,949
(123,866)
290,520,337
(166,339,760)
(44,634,526)
79,546,051

(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)

(249,878)
16,811,971
(3,350,101)
1,023,974
99,562,773
(70,491,717)
(8,889,725)
20,181,331

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

งบการเงิ นรวม
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
ปรับปรุง กําไรกอนภาษีเงิ นไดเปนเงิ นสดรับจากกิจ กรรมดําเนินงาน:คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สูญและหนี้สงสัย จะสูญ
คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
กําไรจากการขายสินทรัพย และตัดจําหนายสินทรัพย -สุทธิ
ขาดทุนจากการเปลี่ย นแปลงมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย เพื่อคา
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย อย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย เพื่อคา
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย รอการขาย
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย รอการขาย
กําไรที่ยั งไมเกิดขึ้ นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ย รับ
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนบริการปจจุบันสําหรับผลประโยชนพนักงาน
เงิ นสดไดมาจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ย วข อง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - ลูกคาทั่วไป
เงินลงทุนในลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เงินจายลวงหนาคากอสราง - ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพย รอการขาย
สินทรัพย หมุนเวีย นอื่น
สินทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ย วข อง
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - ผูคาทั่วไป
เจาหนี้คากอสราง
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อสินทรัพย
เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย
หนี้สินหมุนเวีย นอื่น
หนี้สินไมหมุนเวีย นอื่น
เงิ นสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงิ นสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจ กรรมดําเนินงาน
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บริษัท ไมด า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงิ นสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2557

(หนวย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริษัท
2558
2557

23,174,780
700,000
(13,317,810)
(30,000,000)
(63,853,290)
270,147,843
(56,136,684)
500,000
(69,875,567)
(699,143,050)
18,540,294
(79,766,255)
(30,435,176)
(1,230,358,438)
1,079,634,222
(880,189,131)

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)

94,435,032
24,433,488
(14,268)
(817,654,355)
880,754,058
(30,000,000)
5,558,367
269,625,020
(791,047,250)
500,000
(68,340,216)
17,174,918
(531,799,542)
471,062,474
(475,312,274)

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

(106,631,337)
(75,960,853)
(45,322,942)
(36,498,452)
680,853,581
(735,746,539)
1,429,970,000
(300,000,000)
(12,656,991)
(17,859,276)
14,950,050
795,097,241

422,492,801
(86,000,000)
(101,757,500)
(26,375,384)
620,618,922
(1,130,253,691)
896,858,274
(11,484,981)
(1,776,004)
14,150,000
596,472,437

(54,477,153)
51,600,000
(20,000,000)
(35,820,419)
830,000,000
(300,000,000)
(12,656,991)
458,645,437

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

(5,545,839)
102,227,930
96,682,091

10,013,257
92,214,673
102,227,930

3,514,494
16,519,769
20,034,263

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

238,833,928
37,685,981
113,821,052
34,700,537
42,573,000
114,847,127
114,279,453
52,000,000
5,000,000

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

40,025,979
37,685,981
113,821,052
52,000,000
-

42,278,707
103,475,793
-

ขาย
270,410,694
(262,851)
270,147,843

ซื้อ
(56,147,200)
10,516
(56,136,684)

งบการเงิ นรวม
2558
กระแสเงิ นสดจากกิจ กรรมลงทุน
ดอกเบี้ย รับ
เงินปนผลรับ
เงินฝากธนาคารที่มีข อจํากัดในการใชเพิ่มขึ้น
เงินใหกูย ืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ย วของ
เงินใหกูย ืมระยะสั้นแกบุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
เงินใหกูย ืมระยะยาวแกบุคคลและบริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
จายในการลงทุนในบริษัทยอย
รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
จายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน
จายเพื่อซื้อสินทรัพย
รับจากการขายสินทรัพย
จายสินทรัพยไมมีตัวตน
จายเงินจายลวงหนาคากอสราง - อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
จายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเ พื่อคา
รับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงิ นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิจ กรรมจัด หาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เ กี่ยวของเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
เงินกูย ืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
จายชําระเงินกูระยะยาว
หุนกูเพิ่มขึ้น
จายชําระหุนกู
เงินปนผลจาย
บริษัทยอยจายเงินปนผลใหสวนไดเสีย ที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของสวนไดเสีย ที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงิ นสดสุทธิได มาจากกิจ กรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเทาเงิ นสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเทาเงิ นสด ณ วันตนป
เงิ นสดและรายการเทียบเทาเงิ นสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงิ นสดเปด เผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเ งินสด
1. รับโอนสินทรัพยรอการขายและสินคาคงเหลือจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
2. ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาซื้อ
3. เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล
4. โอนยายดอกเบี้ย จายไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
5. โอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
6. โอนจากสินทรัพยรอการขายไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
7. โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
8. โอนจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
9. หักกลบรายการเงินลงทุนระยะยาวอื่นกับเจาหนี้คาหุน - บริษัทอื่น
10. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนโดยยังไมจายชําระ
11. รายการกระทบยอดเงินสดรับ(จาย)จากการขายและซื้อธุรกิจ
ราคาขาย(ซื้อ)เงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก เงินสดและรายการเทีย บเทาเงินสด
เงินสดที่ไดรับ(จาย)จากการขายและซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
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บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
1.

ขอมูลทัว่ ไป
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูตามที่จดทะเบียนที่ เลขที่
267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม 84 สาขา
(2557 : จํานวน 80 สาขา)
บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 2546
บริ ษั ทประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยดํ าเนิ นธุ รกิ จหลั กคื อการขายและให บริ การเช าซื้ อเครื่ องใช ไฟฟ า เครื่ องใช และ
รถจักรยานยนต ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย
บริษัทยังมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งประกอบกิจการหลากหลายธุรกิจซึ่งอธิบายในหมายตุประกอบงบการเงินขอ 2.2
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ มีดังนี้
รอยละ
รายชื่อ
กลุมนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
กลุมนายเธนศ ดิลกศักยวิทรู
กลุมนายนิพนธ ณัฐวุฒิ

2.

2558
26.51
9.07
8.71

2557
27.03
8.97
8.65

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑในการถือปฎิบัติ
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
ภายใตพระราชบัญญั ติวิ ชาชี พบั ญชี พ.ศ. 2547 และตามข อกําหนดของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 โดยจัดทําขึ้นเปนทางการเปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่นตอง ใหสอดคลองกับงบการเงินที่
จัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้องตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทนเนื้อหา
เกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม
กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสีย
ในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และตนสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจํานวนเงิน
ผลตอบแทนนั้ น ได ถึ ง แม ว า ตนจะมี สั ด ส ว นการถื อ หุ น หรื อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งโดยรวมน อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ก็ ต าม
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทมีอํานาจควบคุมใน
กิจการที่เขาไปลงทุนหรือไม และจะตองนําบริษัทใดมาจัดทํางบการเงินรวมบาง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเพื่อชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและความเสี่ยงที่
เกี่ยวของของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัวซึ่ง
ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม
กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่น กิจการ
จะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใช
มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้ องตน ฝายบริหารของบริษัทเชื่ อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสํ าคัญต อ
งบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป น ต น ไป ทั้ ง นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม บ างฉบั บ ไม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงานของกลุมบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศและยังไมมีผลบังคับใชและไมได
นํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้อาจเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
กลุมบริษัทไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้มาใชกอนวันที่มีผลบังคับใช
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม
สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุง
สภาพแวดลอม
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและ
ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เงินที่นําสงรัฐ

กลุมบริษัทไดประเมินในเบื้องตนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากการถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินใน
งวดที่ถือปฏิบัติ
เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือ
ถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงซึ่งมีอิทธิพลเหนือบริษัทยอย ดังตอไปนี้

บริษัท
ถือหุนทางตรง
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา แอด จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ใชแลวและ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโรงแรม
ใหเชาปายโฆษณา
ใหบริการสนามกอลฟ และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย การซื้อและดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย การซื้อ และการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย การซื้อ และดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย การซื้อ และการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและธุรกิจโรงแรม
บริการสินเชื่อเชาซื้อ
ธุรกิจโรงแรม
ใหเชา ขาย ซื้อ อสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและ
จัดงานกิจกรรม

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)
2558
2557

(หนวย : พันบาท)
ทุนเรียกชําระแลว
2558
2557

484,000
500,000
150,000
175,000

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

46.98
99.99
99.99
99.99

56.95
99.99
99.99
99.99

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
99.99
60.00
99.99
85.00
80.00

55.00 45,000 45,000
74.75 850,000 199,000
60.00 53,678 53,678
99.99 145,000 145,000
85.00 27,000 27,000
80.00 210,000 135,250

70.00

70.00

2,000

2,000

99.99

99.99

10,000

10,000
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บริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด

ถือหุนทางออม
บริษัท พรอมพริ้นติง้ จํากัด
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด

บริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด

บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน

ผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และสื่อพิมพ
ตางๆ
ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อ
โฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อ
โฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)
2558
2557

(หนวย : พันบาท)
ทุนเรียกชําระแลว
2558
2557

99.99

-

25,000

-

-

63.00

-

1,000

90.00

-

1,000

-

90.00
99.99

-

5,000
25,000

-

บริษัทยอยดังกลาวขางตนดําเนินกิจการในประเทศไทย ยกเวนบริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด ดําเนินกิจการในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในระหวางป 2558 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังตอไปนี้
-

บริษัทขายหุนในบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 87.80 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือครองลดลง รอยละ 9.97
แมสัดสวนการถือหุนจะเหลือเพียงรอยละ 46.98 แตบริษัทยังมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาวอยูจึงยังรวมในการจัดทํา
งบการเงินรวม

-

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทยอย) ขายหุนในบริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด จํานวน 0.09
ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัทยอยดังกลาวไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาวตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2558

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
(10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อ
โฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดยบริษัทยอยถือหุนจํานวน 8,999 หุน หรือคิดเปน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00 และไมดา แอด ไดลงทุนในบริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท (50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา
รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดยบริษัทยอยถือหุนจํานวน 45,000 หุน
หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00

-

บริษัทลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (2,500,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท) มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน โดยบริษัทถือหุนจํานวน 2,499,995 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จํานวน 0.50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 25.24 ทําใหบริษัทมี
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.75 เปนรอยละ 99.99

-

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
25,000,000 บาท (2,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพยสิน
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ที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทยอยถือหุนจํานวน 2,499,997 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 99.99
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่มีการซื้อและขายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ขายบริษัท พรอมพริ๊นติ้ง
จํากัด

ซื้อบริษัท เอ็มดี มีเดีย
โกลบอล จํากัด

(หนวย : พันบาท)
ซื้อบริษัท เม็มโมรี
มาสเตอร แอลอีดี จํากัด

263
491
44
22
685
(11)
(497)
(125)
872
90
785
785
-

11
919
17
14
76
(161)
876
90
789
(3,400)

5,000
5,000
90
4,500
(12,000)

2,500
111

7,500

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย (หนี้สิน) สุทธิ
สัดสวนการซื้อ/ขายรอยละ
สินทรัพย (หนี้สิน) สุทธิตามสัดสวนการซื้อ/ขาย
ราคา (ซื้อ) ขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากขายบริษัทยอย
คาสิทธิการเชาปายโฆษณา
คาความนิยม

ในระหวางป 2557 มีรายการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญดังตอไปนี้
-

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลานบาท เปน 440 ลานบาท เพื่อจายเปนหุน
ปนผล

-

บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 65 ลานบาท เปน 135.25 ลานบาท บริษัทไดลงทุน
เพิ่มเติมโดยยังคงสัดสวนเงินลงทุนเดิม

-

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 45 ลานบาท เปน 145 ลานบาท บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมโดย
ยังคงสัดสวนเงินลงทุนเดิม

-

บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมชื่อบริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบกิจการ
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดงานกิจกรรมตามสถานที่ตางๆ ใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน โดยมีหุน
สามัญมูลคา 10 ลานบาท ซึ่งบริษัทถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวรอยละ 99.99

-

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจัดตั้งบริษัทแหงใหมชื่อบริษัท พรอมพริ้นติ้ง
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบกิจการผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และสื่อพิมพตางๆ โดยมีทุนจดทะเบียนมูลคา 1 ลาน
บาท ซึ่งบริษัทยอยถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 90.00 จึงทําใหบริษัทถือหุนทางออมในบริษัทดังกลาวรอยละ 63.00
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อัตราสวนสินทรัพยรวมของบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และรายไดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมสรุปได ดังนี้ :
สินทรัพยรวมของบริษัทยอย
คิดเปนอัตรารอยละในสินทรัพยรวม
2558
2557
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา แอด จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหินจํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อจํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด

33
17
2
3
3
1
12
5
5
3
-

รายไดรวมของบริษัทยอยคิดเปน
อัตรารอยละในรายไดรวม
2558
2557
34
17
2
2
3
10
4
4
3
-

20
19
2
1
1
1
5
6
2
1
4
-

20
25
2
2
2
1
4
1
1
-

รายการบัญชีกับบริษัทยอยที่มีสาระสําคัญไดถูกหักออกจากงบการเงินรวมแลว
งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึง
กันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษัท
กําไร (ขาดทุน) จากการลดสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ขายหุนใหแกบุคคลภายนอก จะถูกบันทึกเปนสวนเกิน จากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งแสดงในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุม แสดงดวยจํานวนกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยในสวนที่ไมไดถือโดย
บริษัท
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559
3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัตโิ ดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
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การรับรูรายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคาและใหบริการ
รายไดจากการขายสินคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน
เจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายแลวนั้น
หรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่
เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลว
รายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อ
กลุมบริษัทบันทึกรายไดดอกผลจากสัญญาเชาซื้อเปนดอกผลที่ยังไมถือเปนรายได ณ วันที่เกิดรายการ และรับรูรายไดตาม
จํานวนงวดการผอนชําระโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง การบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดใชตามเกณฑคงคาง
(บันทึกในวันที่ครบกําหนดชําระคางวดโดยไมคํานึงวาจะเก็บเงินไดหรือไม) บริษัทหยุดรับรูรายไดเมื่อลูกหนี้คางชําระคางวด
ติดตอกันเกินกวา 4 งวดขึ้นไป นับแตวันครบกําหนดชําระตามสัญญา เมื่อมีขอบงชี้วาลูกหนี้อาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ได
บริษัทจะหยุดการรับรูรายไดทันที
รายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ที่คาดวาจะไดรับ)
คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดที่ไดรับจริงสูงกวารายไดที่คํานวณได สวนที่เหลือจะนําไปตัดจําหนายมูลคา
เงินลงทุนในลูกหนี้แตละงวด ในกรณีที่เงินลงทุนในลูกหนี้ถูกตัดจําหนายหมดแลว กลุมบริษัทจะรับรูกระแสเงินสดรับที่ไดรับจาก
การเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดทั้งจํานวน และจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาวทันที เมื่อมี
หลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลงอยางมีสาระสําคัญ
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายที่ดิน บานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานกอสรางเสร็จ
ตามสั ญญาและได มี การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มี นั ยสํ าคั ญของความเปนเจ าของใหกั บผู ซื้ อแล วโดยมี การโอน
กรรมสิทธิ์ใหผูซื้อหลังจากไดรับชําระจากผูซื้อครบถวนแลว
รายไดจากกิจการโรงแรม
รายไดจากกิจการโรงแรมสวนใหญประกอบดวยรายไดคาหองพัก คาขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการที่เกี่ยวของอื่นซึ่งจะ
บันทึกเปนรายไดตามราคาในใบกํากับภาษี โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับคาสินคาที่ไดขายและคาบริการที่ไดใหบริการ
แลวหลังจากหักสวนลด
รายไดคาธรรมเนียมสมาชิกสนามกอลฟแรกเขา
รายไดคาธรรมเนียมสมาชิกสนามกอลฟแรกเขา (ซึ่งผูเปนสมาชิกจะไดสิทธิในการใชบริการที่พักตามจํานวนวันที่ระบุใน
สัญญาในราคาที่ต่ํากวาผูที่ไมเปนสมาชิก) จะรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของเวลาตลอดอายุสัญญา
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
รายไดคาใชบริการสนามกอลฟรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง
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คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาซื้อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง
รายไดคาเชา
บริษัทรับรูรายไดคาเชาดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลที่จะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิ
การรับเงินปนผล
เงินตราตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคา
เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
บริษัทยอยในตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได และค าใช จ ายของบริ ษัทย อยในต างประเทศ
ณ วันที่เกิดรายการ

แปลงค าเป นเงิ นบาทโดยใชอั ตราแลกเปลี่ยนที่ ใกล เคี ยงกั บอั ตรา

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมมีขอจํากัด
ในการใช) และพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดที่แนนอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่
คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อ
ทราบวาเปนหนี้สูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยแสดงดวยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักดวยดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี
และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ บริษัทและบริษัทยอย
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังตอไปนี้
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บริษัทใหญและบริษัทยอยในประเทศลาว
อายุลูกหนี้
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระเกินกําหนด
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1
2
25
50
100

บริษัทยอยในประเทศไทย
อายุลูกหนี้
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระเกินกําหนด
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
มากกวา 9 เดือนขึ้นไป

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1
2
20
25
75
100

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายที่จําเปนโดยประมาณในการ
ขาย
สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายเปนสินทรัพยซึ่งไดยึดมาจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (ลูกหนี้เชาซื้อสวนใหญประกอบดวยคางวดที่คาง
ชําระสุทธิ) ซึ่งไดแสดงไวในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
บริษัทยอยตั้งประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพยรอการขายของสินทรัพยที่ยึดมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ณ วันสิ้นป ดวยอัตรา
รอยละ 30 ของราคาทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ เปนเงินลงทุนซึ่งบริษัทรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการสินเชื่อ โดยการ
ประมูลซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว บริษัทไมมีสิทธิไลเบี้ยจาก
ผูขายหนี้ในกรณีที่บริษัทเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงในราคาทุนที่จายซื้อสุทธิจากจํานวนที่ตัดเปน
ตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบวา ประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชี
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เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามวิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนการลงทุนใน
กิจการที่บริษัทถือหุนทั้งหมด ภายใตการควบคุมและบริหารจัดการของบริษัท กรณีที่มีขอบงชี้วาเงินลงทุนดังกลาวเกิดการ
ดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน และจะรับรูรายไดเงินปนผลเมื่อมีการ
ประกาศจายจากบริษัทยอย
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ
แสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยที่เกี่ยวของจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่กิจการจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและเงินลงทุนที่ยังถือ
อยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา ตนทุนดังกลาว
ประกอบดวยตนทุนที่ดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค คากอสรางและตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของ
กลุมบริษัทบันทึกตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนตนทุนขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหกับผูซื้อแลว
เงินคางวดที่ชําระตามสัญญาจะแสดงไวเปน “เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย”
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง
รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูใน
สภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุน
การกูยืม นอกจากนี้ ตนทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคาร
และอุปกรณที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ การซื้อซอฟแวรที่เปนสวนควบของ
อุปกรณซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากซอฟแวรนั้นใหถือวา ซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของตนทุนอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีสาระสําคัญและมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน บันทึก
บัญชีแยกจากกันแตละสวนประกอบ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่เกิดจากผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
กับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน
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ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ถามี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคา
ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ จะถือเปนคาใชจายลงทุนและจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้น
ในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

20 – 50
5 - 50
5 - 20
5

ป
ป
ป
ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะถูกทบทวนอยางนอยทุกสิ้นรอบปบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

การดอยคา
สินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท จะถูกสอบทานทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้วามี
การดอยคา ผูบริหารจะจัดใหมีการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืนขึ้นใหม
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไร
หรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตน
คาความนิยม
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของหุนที่ซื้อโดย
บริษัท คาความนิยม แสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา บริษัททดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป และเมื่อใดก็
ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
คาสิทธิการเชาปายโฆษณา
คาสิทธิการเชาปายโฆษณาเปนคาสิทธิที่บริษัทยอยจายเชาพื้นที่ในการติดตั้งปายโฆษณาและลงโฆษณาตามระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา โดยจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตามอายุสัญญา จํานวน 2.4 - 9 ป
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ในงบการเงิน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้วามีการ
ดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอยจะปรับปรุงลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลดลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขาย
สุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ตนทุนการขายอสังหาริมทรัพย
ตนทุนการขายอสังหาริมทรัพยประกอบดวยตนทุนที่ดิน คาถมดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค คากอสราง ตนทุนการกูยืม
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทและบริษัทยอยไดทําการแบงสรรตนทุนการ
พัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑพื้นที่ที่ขาย
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย เชน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีการ
ขาย
สัญญาเชา – กรณีที่บริษัทเปนผูเชา
การเชาอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดไดโอนใหบริษัทแลวเปนสัญญาเชา
การเงิน บริษัทจะบันทึกมูลคาของสินทรัพยเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะแบงเปนสวนของหนี้สิน
และคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหจํานวนเงินที่ตองจายในแตละงวดมีจํานวนคงที่ คาเชาซึ่งตองจายตามภาระผูกพันหักกับ
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน จะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุของการใชงานของสินทรัพยนั้น
การเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหผูใหเชา จะถูกบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
สัญญาเชา – กรณีที่บริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนสินทรัพยภายใตหัวขอ “อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน”
ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยดังกลาวตามอายุการใชงานโดยประมาณ ในหลักการเดียวกับ
สินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
หุนกู
หุนกูบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักดวยคาใชจายที่เกี่ยวของ ภายหลังจากการบันทึกหุนกูที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมา
โดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง กําไร/ขาดทุนจากการไถถอนกอนกําหนดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการ
ไถถอน
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ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ
คงคาง
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุมบริษัทและพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและ
เงินที่กลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท เงิน
ที่กลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานคํ า นวณโดยใช วิ ธี คิ ด ลดแต ล ะหน ว ยที่ ป ระมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย (Actuarial gains or losses) ในการคํ า นวณ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงไวภายใตกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม
มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง ราคาที่ ไ ด รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย ห รื อ จะจ า ยเพื่ อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เ กิ ด ขึ้ น
สถานการณปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินวัดมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมเปน 3 ระดับ
ตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมูลคา ดังนี้
• ขอมูลระดับ 1
• ขอมูลระดับ 2
• ขอมูลระดับ 3

เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย
หรือหนี้สินอยางเดียวกัน
เปนขอมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1 ที่สามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบ
กันไดโดยตรงหรือโดยออม สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
เปนขอมูลที่ไมสามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบกันไดสําหรับการนํามาใชกับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน หนี้สินทางการเงินที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจาหนี้การคา และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะ
สําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน) จะ
แสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล
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สวนเกินมูลคาหุน

บริษัทจะบันทึกเงินรับที่เกินกวามูลคาที่จดทะเบียนไวเปนสวนเกินมูลคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน หักดวยตนทุนใน
การออกหุนและผลประโยชนทางภาษีที่เกี่ยวของ
การจายเงินปนผล
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท ไดอนุมัติการ
จายเงินปนผล
ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน ประกอบดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินไดปจจุบันที่ไมได
รับรูในงบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือสวนที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษี เ งิ น ได ป จ จุ บั น ได แ ก ภาษี ที่ ค าดว า จะจ า ยชํ า ระ โดยคํ า นวณจากกํ า ไรประจํ า ป ที่ ต อ งเสี ย ภาษี โดยใช อั ต ราภาษี ที่
ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในป
กอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
และจํานวนที่ใชเพื่อการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยการคูณอัตราภาษีกับผลแตกตางชั่วคราวที่คาดวา
จะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
บริษัทแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถือหุน
สามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญที่ซื้อคืน
ประมาณการทางบัญชี
กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและคาใชจายไวในงบการเงิน เมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเปนภาระ
ผูกพันที่คอนขางแนนอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และจํานวนที่ตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณไดอยาง
สมเหตุสมผล สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น จะถูกรับรูเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอน
4.

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน การใชดุลยพินจิ และการจัดการความเสีย่ งในสวนของทุน
5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
5.1.1 การดอยคาของลูกหนี้การคา
กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหรับรูถึงการดอยคาของลูกหนี้การคา อันอาจเกิดจากการที่ไมสามารถ
เรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินโดยสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แตละราย
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5.1.2 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้
กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ ขึน้ อยูกบั คุณภาพ ชนิด
และอายุของหนี้ และอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีตทั้งหมด โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวา
จะไดรับในอนาคตทั้งหมดจะตองไมเกินกวาการประมาณการกระแสเงินสดทีผ่ ูบริหารไดคาดคะเนไวตงั้ แตประมูลซือ้
โครงการมา โดยคาดวาจะเรียกเก็บหนีไ้ ดในระยะเวลา 4 – 5 ป
5.1.3 คาเผื่อลดมูลคาสําหรับบานและอาคารชุดเคลื่อนไหวชา และเสื่อมคุณภาพ
กลุมบริษัทไดประมาณการคาเผื่อลดมูลคาสําหรับบานและอาคารชุดเคลื่อนไหวชา และเสื่อมคุณภาพเพื่อให
สะทอนถึงการดอยคาลงของบานและอาคารชุด โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื่อมสภาพของสินคาคงเหลือประเภทตางๆ
5.1.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมี
ตัวตนของกลุมบริษัทโดยจะทบทวนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเมื่ออายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือมี
ความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานอีก
ตอไป
5.1.5 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวลดลงอยางมี
สาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
5.1.6 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารใชดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา กลุมบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
5.1.7 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วามีการดอยคา เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยดังกลาวลดลงอยางมีสาระสําคัญ บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
ซึ่งการประมาณการดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
5.1.8 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ ขอ
สมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มของเงินเดือนทีค่ าดวาจะเพิม่ ขึ้นใน
อนาคต อัตรามรณะและปจจัยทีเ่ กีย่ วของในเชิงประชากรศาสตรในการกําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึง
อัตราดอกเบีย้ ที่สะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สวนอัตรามรณะใชขอ มูลตารางอัตรามรณะทีเ่ ปดเผย
ทั่วไปในประเทศ อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานทีเ่ กิดขึ้นจริงนัน้ อาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
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5.1.9 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษีใน
อนาคตของกลุมบริษัทที่นํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น ผูบริหารตองใชดุลย
พินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจหรือความไมแนนอนของกฏหมายภาษี
อากร
5.1.10 คดีฟองรอง
กลุมบริษัทอาจมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายตามปกติ
ธุรกิจ ซึ่งฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและตั้งคาเผื่อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในบัญชีในจํานวนที่สมเหตุสมผล ณ วันที่ในงบการเงิน อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว
5.2 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
บริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่
เหมาะสม เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล ออกหุนใหมหรือออกหุนกูเพื่อปรับ
โครงสรางหนี้ หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้
5.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินสดและเงินฝากระหวางทาง
เงินฝากธนาคาร
รวม

29,841
66,841
96,682

35,261
66,967
102,228

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
7,988
12,046
20,034

8,750
7,770
16,520

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 – 0.62 ตอป (2557 : รอยละ 0.40 – 0.70 ตอ
ป)
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6.

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดกรุงศรีตราสาร
เพิ่มทรัพย
รวม

ราคาทุน

2558
มูลคา
ยุติธรรม

ราคาทุน

2557
มูลคา
ยุติธรรม

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

57,909

47,137

(10,772)

-

-

-

90,916
148,825

90,992
138,129

76
(10,696)

-

-

-

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดกรุงศรีตราสาร
เพิ่มทรัพย
รวม

ราคาทุน

2558
มูลคา
ยุติธรรม

ราคาทุน

2557
มูลคา
ยุติธรรม

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

57,909

47,137

(10,772)

-

-

-

335
58,244

336
47,473

1
(10,771)

-

-

-

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

รายการเคลือ่ นไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดซือ้ หลักทรัพยเพิ่ม
ยอดขายหลักทรัพย
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,230,358
(1,081,533)
(10,696)
138,129

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

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
531,558
(473,314)
(10,771)
47,473

28,143
5,985
(34,128)
-
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7.

รายการบัญชีกบั บริษทั ที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินนี้ไดรวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันตามมูลฐานที่พิจารณารวมกันระหวางบริษัทกับ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานที่ใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานที่ใชสําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม
เกี่ยวของกัน
ชื่อบริษัท
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา แอด จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหินจํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อจํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด
บริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด
บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)” )
บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ เวเคชั่น คลับ จํากัด
บริษัท เซ็น โฮเตล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น
จํากัด
บริษัท ทริปซบอกซ จํากัด
บริษัท บานแสนสุข นครปฐม จํากัด
บริษัท เอสดับบลิว เฮลทคลับกรุป จํากัด
บริษัท ฐาโนดม จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ใชแลวและบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโรงแรม
ใหเชาปายโฆษณา
ธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย ซื้ออสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย ซื้ออสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย ซื้ออสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย ซื้ออสังหาริมทรัพย
ใหเชา ขาย ซื้ออสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจโรงแรม
บริการสินเชื่อเชาซื้อ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโรงแรม
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงาน
กิจกรรม
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอย
คุณภาพของสถาบันการเงิน
ผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และสื่อพิมพตางๆ
ใหบริการเชาโครงปายเพื่อติดตั้งโฆษณา
ใหบริการเชาโครงปายเพื่อติดตั้งโฆษณา
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
ใหบริการเชาโครงปายเพื่อติดตั้งโฆษณา

บริษัทยอย

บริการสินเชื่อเชาซื้อและลงทุน
ใหบริการหองพัก
ธุรกิจโรงแรม
ประกอบกิจการดานการผลิตเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล
ประกอบกิจการดานการทองเที่ยวทุกประเภท
ประกอบกิจการประเภทเกสตเฮาส
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอรทและหองชุด
ประกอบกิจการขายสงแร ถานหิน

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอยทางออม
บริษัทยอยทางออม
บริษัทยอยทางออม
บริษัทยอยทางออม
ผูถือหุนรวมกัน
ผูถือหุนรวมกัน
กรรมการรวมกัน
ผูถือหุนรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
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ชื่อบริษัท
บริษัท ภูเก็ต เบียร (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เจเคอาร พลังงาน จํากัด
บริษัท โรงพิมพ ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จํากัด
บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ปโก กรีน พาวเวอร พลัส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

ขายสงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ประกอบกิจการประเภทการผลิตและการสงไฟฟา
ผลิตสื่อพิมพตางๆ
ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ผลิตและจําหนายพลังงาน
ผลิตไฟฟา
ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการมีดังตอไปนี้
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษทั ยอย
ดอกเบี้ยรับ
คาบริการรับ
ตนทุนทางการเงิน

อัตรารอยละ 5.00 – 12.00 ตอป (2557 : รอยละ 5.75 – 12.00 ตอป)
ราคาตามสัญญา
อัตรารอยละ 4.00 – 8.00 ตอป

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาซื้อสินคาสําหรับสงเสริมการขาย

ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก

รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษทั และบริษทั ยอย
คาเชาอาคาร
ราคาตามสัญญา
คาใชจายอืน่
ตามราคาที่ตกลงกัน
ตนทุนทางการเงิน
อัตรารอยละ 5.00 – 8.00 ตอป
รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันที่เปนสาระสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษทั ยอย
ดอกเบี้ยรับ
คาบริการรับ
เงินปนผลรับ
ตนทุนทางการเงิน

-

-

35.48
24.40
23.73
8.97

37.60
13.10
2.66
10.55
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(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายอืน่

0.12

0.41

-

-

รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษทั
และบริษัทยอย
คาเชาอาคาร
ตนทุนทางการเงิน

0.72
0.13

0.72
6.92

0.72
-

0.72
0.17

29.06
0.34
29.40

27.28
0.43
27.71

13.83
0.22
14.05

12.88
0.32
13.20

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนปจจุบันของพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

ยอดคงเหลือกับบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- บุคคลและบริษทั ทีเ่ กี่ยวของ
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด

-

-

72
709
106
1
62
23
291
29
244
1
173

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

บุคคลที่เกีย่ วของ
กรรมการบริษัท
รวม

785
785

650
650

782
2,493

650
2,804
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งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
และดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

-

25,500
230

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

617,300
10,035

362,500
3,467

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

56,135
404

21,135
100

-

-

10,090
43

25,250
123

บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

3,220
105

2,720
152

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

-

377

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

99,200
1,022

496,550
51,438

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

70,280
662

6,930
67

บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

3,610
118

3,150
172

บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

16,000
134

-

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
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งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

5,300
54

2,300
21

บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

-

-

3,900
32
897,644

2,100
16
1,004,298

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

41
248
50
174
56
20

858
1
69
-

1,333
979
182
2,494

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

100
271
960

101
181
1,210

เงินรับลวงหนาตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย
บุคคลที่เกี่ยวของ
บุคคลที่เกี่ยวของของบริษัท

1,233

10,000

-

-

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ
และดอกเบี้ยคางจาย
บุคคลที่เกี่ยวของ
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

4,000
17

79,961
15,256

-

-

-

-

48,500
433

-

บุคคลที่เกี่ยวของ
บุคคลที่เกี่ยวของของบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการของบริษัทยอย
รวม

บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

43
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งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

48,520
159

147,120
2,153

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

18,400
78

-

บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

14,000
95

-

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

44,800
305

-

4,017

95,217

24,500
108
199,898

149,568

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

252

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของและดอกเบี้ยคางรับในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)

2557
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง

25,500
230

-

362,500
3,467

2558

293

(25,500)
(523)

-

280,300
26,280

(25,500)
(19,712)

617,300
10,035

(หนวย : พันบาท)
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2557

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2558

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

21,135
100

35,000
1,846

(1,542)

56,135
404

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

25,250
123

3,140
757

(18,300)
(837)

10,090
43

2,720
152

500
242

(289)

3,220
105

บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

377

-

(377)

-

496,550
51,438

333,454
1,499

(730,804)
(51,915)

99,200
1,022

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

6,930
67

84,650
2,185

(21,300)
(1,590)

70,280
662

บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ

3,150
172

460
276

(330)

3,610
118

-

27,350
530

(11,350)
(396)

16,000
134

2,300
21

3,000
480

(447)

5,300
54

2,100
16
1,004,298

49,800
1,093
853,135

(48,000)
(1,077)
(959,789)

3,900
32
897,644

บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
เงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทเกี่ยวของและดอกเบี้ยคางจายระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2557
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย
บุคคลที่เกี่ยวของ
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

79,961
15,256
95,217

4,000
125
4,125

(79,961)
(15,364)
(95,325)

2558

4,000
17
4,017
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2557
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

43

359,000
1,609

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ดอกเบี้ยคางจาย

252

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

147,120
2,153

(310,500)
(1,219)

(252)

2558

48,500
433

-

36,500
3,716

(135,100)
(5,710)

48,520
159

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

34,800
902

(16,400)
(824)

18,400
78

บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

23,900
735

(9,900)
(640)

14,000
95

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

59,000
1,887

(14,200)
(1,582)

44,800
305

24,500
124
546,673

(16)
(496,343)

24,500
108
199,898

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

149,568
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8.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

10,444
(1,219)
9,225

13,489
(1,219)
12,270

807
807

2,429
2,429

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
รวม

24,089
48,811
11,527
84,427

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

724
4,695
5,248
10,667

685
10,526
6,328
17,539

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

93,652

90,862

11,474

19,968

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดจําแนกตามอายุหนีไ้ ดดังนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การคา
เกินกําหนดชําระเปนเวลา:
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
ระหวาง 3 เดือนถึง 6 เดือน
ระหวาง 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การคา – บริษัททีเ่ กี่ยวของ
เกินกําหนดชําระเปนเวลา:
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
รวม

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2558
2557

9,214
430
800
10,444
(1,219)
9,225

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

807
807
807

2,429
2,429
2,429

785
785

650
650

2,493
2,493

2,804
2,804
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ตั้งคาเผื่อเพิ่มในระหวางป
กลับรายการและตัดบัญชีในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
9.

1,219
1,219

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ
(หนวย : พันบาท)

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
2557
2558
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปน
รายได
คงเหลือ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหนึ่งป
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
แตไมเกินหาป
เกินกวาหาป
2558
2557
2558
2557

รวม
2558

2557

2,292,606 2,238,324 2,398,413 2,260,368

924

1,368

4,691,943

4,500,060

(783,565) (775,188) (488,585) (456,480)
1,509,041 1,463,136 1,909,828 1,803,888
(86,993) (83,190) (39,213) (32,479)
1,422,048 1,379,946 1,870,615 1,771,409

(45)
879
(11)
868

(66) (1,272,195) (1,231,734)
1,302 3,419,748 3,268,326
(15) (126,217) (115,684)
1,287 3,293,531 3,152,642
(หนวย : พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปน
รายได
คงเหลือ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
2557
2558

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหนึ่งป
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหาป
แตไมเกินหาป
2558
2557
2558
2557

2558

2557

725,140

718,812

232,805

204,809

-

-

957,945

923,621

(352,769)
372,371
(42,692)
329,679

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

(76,358)
156,447
(2,740)
153,707

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

-

-

(429,127)
528,818
(45,432)
483,386

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

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (สุทธิจากดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได) และคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อโดยสรุปตามสัญญาซื้อ มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
2557
2558
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
บริษัทใหญ
บริษัทยอย
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
10 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม

528,817

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
2558
2557

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
2558
2557

507,325

45,432

49,537

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
2558
2557
483,385

457,788

1,865,245 1,809,615

1

1

18,822

18,174

1,846,423 1,791,441

911,657
860,184
50,696
46,094
36,235
26,725
16,877
11,611
4,379
3,925
2,847
5,842
3,419,748 3,268,326

2, 25
20, 25
25
50, 75
50, 100
100

2, 25
20, 25
25
50, 75
50, 100
100

20,722
10,333
9,089
12,128
3,849
5,842
126,217

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

890,935
841,487
40,363
36,780
27,146
20,044
4,749
4,184
530
918
3,293,531 3,152,642
(หนวย : พันบาท)

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
2557
2558
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
2558
2557
2558
2557

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
2558
2557

336,164

295,167

1

1

3,366

2,957

332,798

292,210

95,797
60,117
23,238
13,502
528,818

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

2
25
50
100

2
25
50
100

1,916
15,029
11,619
13,502
45,432

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

93,881
45,088
11,619
483,386

103,149
49,464
12,965
457,788
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ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2558 และ 2557 ผลรวมของลู กหนี้ ขั้ นต นตามสั ญญาเช าซื้ อและมู ลค าป จจุ บั นของจํ านวนเงิ นขั้ นต่ํ า
ที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชาซื้อแสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
ผลรวมของ
ลูกหนี้ขั้นตน
ตามสัญญาเชาซื้อ
ภายในหนึ่งป
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
เกินหาป
รวม
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได
ผลรวมของเงินลูกหนี้ขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อสุทธิ

2557
มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญาเชาซื้อ
1,509,040
1,909,828
880
3,419,748

2,292,606
2,398,413
924
4,691,943
(1,272,195)
3,419,748

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

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญาเชาซื้อ
1,463,136
1,803,888
1,302
3,268,326

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
ผลรวมของ
ลูกหนี้ขั้นตน
ตามสัญญาเชาซื้อ
ภายในหนึ่งป
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
เกินหาป
รวม
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได
ผลรวมของลูกหนี้ขั้นตนตามสัญญาเชาซื้อสุทธิ

725,140
232,805
957,945
(429,127)
528,818

2557
มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญาเชาซื้อ
372,371
156,447
528,818

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

มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญาเชาซื้อ
378,002
129,323
507,325

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหบันทึก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และพิจารณาบันทึกสํารอง
ทั่วไปสําหรับลูกหนี้ที่ไมคางชําระคาปหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หากกลุมบริษัทตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดย
ไมพิจารณาถึงสํารองทั่วไปนั้น บริษัทและบริษัทยอยตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงินประมาณ 61.61 ลานบาท และ 54.49 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 28.30 ลานบาท
และ 31.43 ลานบาท ตามลําดับ) และตองรับรูรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 16.39
ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 6.01 ลานบาท)
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อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไมเปนไปตามแนวปฏิบัติ
ดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน มีนโยบายในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้เชาซื้อ
ที่คางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด กลุมบริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะหนี้ที่คางรับ ความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไดตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อโดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 8.59 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาวโดยไมหักหลักประกัน
ซึ่งสูงกวาอัตรารอยละ 4.34 ซึ่งเปนอัตราเฉลี่ยหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงยอนหลัง 3 ป (2555 – 2557) สวนบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อในอัตรารอยละ 4.03 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกันซึ่งสูง
กวาอัตราหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปที่ผานมา (2555 - 2557) ของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชําระเกินกวา 3 งวด ที่กลุมบริษัทยังคง
รับรูรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 67.42 ลานบาท และ 64.25 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 16.72 ลาน
บาท และ 18.16 ลานบาท ตามลําดับ)
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา ซึ่งกําหนดใหบริษัทรับรูรายไดทางการเงินจากสัญญาเชาซื้อในแตละปซึ่งได
สุทธิกับตนทุนทางตรงเริ่มแรกตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาซื้อทุกประเภทที่มีวันเริ่มตนของ
สัญญาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สําหรับสัญญาเชาเดิม ที่ทํากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 กลุมบริษัทเลือกรับรู
รายไดตามวิธีเดิมคือวิธีผลรวมจํานวนตัวเลขจนสัญญานั้นสิ้นสุดลง โดยมีรายละเอียดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 ดังนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซือ้ ที่ยังไมถือเปนรายได
สุทธิ

5,341
(644)
4,697

5,514
(650)
4,864

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
5,034
(644)
4,390

5,044
(650)
4,394

ในระหวางป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ตั้งคาเผื่อเพิ่มในระหวางป
กลับรายการและตัดบัญชีในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

115,684
61,270
(50,737)
126,217

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
49,537
1,723
(5,828)
45,432
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10. เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ - บุคคลและบริษัทอื่น
10.1 ระยะสัน้

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินใหกยู ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม

30,000
375
30,375

15,723
9,374
25,097

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
30,000
375
30,375

15,723
9,374
25,097

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นในระหวางงวด มีดังนี้

งบการเงินรวม
ดอกเบี้ย
เงินใหกยู ืม
ระยะสัน้
คางรับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จัดประเภทไปเปนระยะยาว
เพิ่มระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

15,723
(15,723)
30,000
30,000

9,374
(9,374)
375
375

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินใหกยู ืม
ดอกเบี้ย
ระยะสัน้
คางรับ
15,723
(15,723)
30,000
30,000

9,374
(9,374)
375
375

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น จํานวน 30.00 ลานบาท ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน ซึ่ง
บริษัทจะไดรับผลตอบแทนเปนกําไรรอยละ 30 ของโครงการคอนโดมิเนียมแหงหนึ่งในป 2560 อยางไรก็ตาม ผูกูไม
สามารถปฏิบัติตามสัญญาไดภายใน 6 เดือน ดังนั้น ผูกูจะตองจายคืนเงินกูดังกลาวภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
พรอมจายชําระดอกเบี้ยรายเดือนในอัตรารอยละ 15 ตอปนับตั้งแตวันที่ไดรับเงินกู
10.2 ระยะยาว

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินใหกยู ืมระยะยาว
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

224,659
24,063
248,722
(127,616)
121,106
(25,525)
95,581

122,211
32,016
154,227
(127,616)
26,611
(5,127)
21,484

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
102,792
23,503
126,295
(115,895)
10,400
10,400

92,627
23,268
115,895
(115,895)
-
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะยาวในระหวางป มีดังนี้
งบการเงินรวม
ดอกเบี้ย
เงินใหกยู ืม
ระยะยาว
คางรับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รับโอนมาจากระยะสัน้
เพิ่มระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

122,211
15,723
157,502
(70,777)
224,659

32,016
9,374
6,336
(23,663)
24,063

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินใหกยู ืม
ดอกเบี้ย
ระยะยาว
คางรับ
92,627
15,723
269
(5,827)
102,792

23,268
9,374
910
(10,049)
23,503

ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินใหกูยืมระยะยาว จํานวน 132.05 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ถึง
24 ตอป ซึ่งค้ําประกันโดยการจํานําสมุดทะเบียนรถยนต โฉนดที่ดิน ใบหุนนิติบุคคล โอนสิทธิการรับเงินคาจางตาม
สัญญากอสรางอาคารแหงหนึ่ง โอนสิทธิ์ในสัญญาการเชาพื้นที่อาคาร 3 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย และค้ําประกันโดยบุคคล
เปนตน
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินใหกูยืมระยะยาว จํานวน 21.52 ลาน
บาท เปนเงินกูยืมใหแกบุคคลอื่น มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป กําหนดชําระคืนเงินตนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งบริษัทไดรับเงินค้ําประกันเปนจํานวนเงิน 50.68 ลานบาท
11. ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน – สุทธิ
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินจายลวงหนาใหพนักงานขาย
เงินทดรองจายพนักงาน
ลูกหนี้พนักงานทุจริต
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

48,238
607
26,260
75,105
(69,806)
5,299

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

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
46,960
607
26,260
73,827
(69,806)
4,021

45,392
792
26,436
72,620
(69,452)
3,168
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12. สินคาคงเหลือ – สุทธิ
งบการเงินรวม
2558
2557
อุปกรณและเครือ่ งใชไฟฟา
รถจักรยานยนต
วัสดุกอสราง
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัยและลดมูลคา
สุทธิ
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บนั ทึกเปนคาใชจาย
และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
- ตนทุนขาย
- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิทคี่ าดวา
จะไดรับ
- กลับรายการการปรับลดมูลคา
สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

42,098
385
24,601
16,743
83,827
(2,617)
81,210

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

42,098
385
8,311
50,794
(2,617)
48,177

42,083
613
6,373
49,069
(2,597)
46,472

274,743

278,600

295,809

278,600

733
(713)
274,763

1,272
(920)
278,952

733
(713)
295,829

1,272
(920)
278,952

ในระหวางป บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อสินคาลาสมัยและการลดมูลคาสินคาคงเหลือ ดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตั้งคาเผื่อเพิ่มขึ้นจากสินคาลาสมัยและลดมูลคา
หัก กลับรายการคาเผื่อ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,597
733
(713)
2,617

2,245
1,272
(920)
2,597
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13. ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

งบการเงินรวม
2558
2557
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่พัฒนาแลว
บานสรางเสร็จเพื่อขาย
หองชุดเพื่อขาย
รวม

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

4,569
323,462
328,031

4,569
43,193
47,762

-

-

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูร ะหวางพัฒนา
ที่ดิน
คาปรับปรุงที่ดิน
คากอสราง
คาสาธารณูปโภค
ตนทุนการกูย ืม
ตนทุนอื่นๆ
รวม

200,120
69,346
657,577
142,734
19,426
8,355
1,097,558

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

-

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

รวม

1,425,589

1,357,983

-

52,638

18,255

15,239

-

-

ตนทุนการกูย ืมทีร่ วมเปนสวนหนึ่งของตนทุน
การพัฒนาระหวางป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยจัดประเภทตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 229.13
ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : จํานวน 53.85 ลานบาท) เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 114.28 ลานบาท
และที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 114.85 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงใน
ระหวางงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการอสังหาริมทรัพยซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน
1,082.62 ลานบาท และ 822.88 ลานบาท ตามลําดับ ติดภาระจํานองเปนหลักประกันการกูเงินไวกับธนาคารตามที่กลาวใน
หมายเหตุ 30
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14. สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ยานพาหนะ
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของยานพาหนะ
สุทธิ

46,645
46,645
(13,240)
33,405

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

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอยจัดประเภทสินทรัพยรอการขาย จํานวน 42.73 ลานบาท เปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เพื่อใหสอดคลองการวัตถุประสงคในการดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงในระหวางป
15. เงินลงทุนในลูกหนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
เงินลงทุนระยะสัน้ ในลูกหนี้
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
รวม

10,087
21,683
31,770

-

-

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2558

ลูกหนี้เชาซื้อ

2557

จํานวนสัญญา

จํานวนเงิน

483

21,683

จํานวนสัญญา

จํานวนเงิน

-

-

ในระหวางป มีรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้ดังนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
บวก ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
หัก รับชําระเงินระหวางงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

46,030
(14,260)
31,770

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
-
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บริษัทยอยแหงหนึ่ง มีสัญญาลดลูกหนี้จากบริษัทอื่น จํานวน 10.09 ลานบาท ระยะเวลาการรับชําระหนี้ไมเกิน 12 เดือน ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงรอยละ 39 – 46 ตอป
เงินลงทุนในลูกหนี้ดอยคุณภาพ จํานวน 21.93 ลานบาท เปนของบริษัทยอยทางออมซึ่งรับซื้อลดจากสถาบันการเงินและบริษัท
ใหบริการสินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ บริษัทยอยทางออมคาดวาจะไดรับชําระจากเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ดอยคุณภาพภายใน 1 ป ในสวนของเงินลงทุนในลูกหนี้ดอยคุณภาพประมาณ 11.25 ลานบาท
16. เงินฝากธนาคารที่มีขอ จํากัดในการใช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินฝากประจําจํานวน 38.32 ลานบาท และ 25.14 ลานบาท
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : จํานวน 4.91 ลานบาท และ 4.90 ลานบาท ตามลําดับ) เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
หนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ออกใหในนามของบริษัทและบริษัทยอย และเงินฝากประจําจํานวน 50.38 ลานบาท และ จํานวน
74.90 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันเนื่องจากเงินค้ําประกันรับจากบุคคลอื่น จํานวน 50.68 ลานบาท
17. เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย : พันบาท)

ชื่อบริษัท
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา แอด จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
รวม

ทุนเรียกชําระแลว
2558
2557

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สัดสวนเงินลงทุน
ราคาทุน
(รอยละ)
2558
2557
2558
2557

เงินปนผล
2558
2557

341,727
513,733
149,988
175,000
296,899
25,500
34,999
8,250
24,750
154,090
32,207
145,000
22,950
108,200

2,299
1,595
4,840
15,000
-

2,664
-

1,400
1,400
10,000
10,000
24,999
2,775,876 2,044,693

23,734

2,664

484,000
500,000
150,000
175,000
300,000
30,000
35,000
15,000
45,000
850,000
53,678
145,000
27,000
210,000

440,000
500,000
150,000
175,000
300,000
30,000
35,000
15,000
45,000
199,000
53,678
145,000
27,000
135,250

46.98
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
99.99
55.00
55.00
99.99
60.00
99.99
85.00
80.00

56.95
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
99.99
55.00
55.00
74.75
60.00
99.99
85.00
80.00

2,000
10,000
25,000

2,000
10,000
-

70.00
99.99
99.99

70.00
99.99
-

281,864
513,733
149,988
175,000
296,899
25,500
34,999
8,250
24,750
860,337
32,207
145,000
22,950
168,000
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้
งบการเงินรวม

รายการ
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาย
ไดรับหุนปนผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิม
นายพริษฐ ทีฆคีรีกุล
นายเดวิด คิง ลอค เซียะ
ลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จํานวนหุน
(ลานหุน)

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)

501.20
(87.80)
41.34
454.74

56.95
(9.97)
46.98

1.49

74.75

0.10
0.40
6.51
8.50

5.24
20.00
99.99

ราคาขาย (ซื้อ)
(ลานบาท)

สวนเกิน (ต่ํา) กวาทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนเงินลงทุน
ในบริษัทยอย
(ลานบาท)

146.47
146.47

269.63
269.63

123.16
123.16

(1.02)
(5.32)
(6.34)

(10.45)
(44.80)
(488.25)
(543.50)

(11.47)
(50.12)
(61.59)

สินทรัพย
(หนี้สิน)สุทธิ
(ลานบาท)

รวม

61.57

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
รายการ
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาย
ไดรับหุนปนผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิม
นายพริษฐ ทีฆคีรีกุล
นายเดวิด คิง ลอค เซียะ
ลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จํานวนหุน
(ลานหุน)

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)

ราคาทุน
(ลานบาท)

501.20
(87.80)
41.34
454.74

56.95
(9.97)
46.98

341.73
(59.87)
281.86

1.49

74.75

154.09

0.10
0.40
6.51
8.50

5.24
20.00
99.99

10.45
44.80
651.00
860.34

21.00
21.00

80.00
80.00

108.20
59.80
168.00

ราคาขาย
(ลานบาท)

269.63
269.63

กําไรจากการขาย
(ลานบาท)

209.76
209.76
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จํานวนหุน
(ลานหุน)

รายการ
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ)

2.50
2.50

99.99
99.99

ราคาทุน
(ลานบาท)

ราคาขาย
(ลานบาท)

กําไรจากการขาย
(ลานบาท)

24.99
24.99

แมสัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จะเหลือเพียงรอยละ 46.98 แตบริษัทยังมีอํานาจควบคุมในบริษัท
ดังกลาวอยูจึงยังรวมในการจัดทํางบการเงินรวม
กลุมบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน ยกเวน
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีราคาปดอยูที่ 1.40 บาท (2557 : 2.07 บาท) และมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเทากับ 636.64 ลานบาท (2557 : 1,037.48
ลานบาท)
18. เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ

บริษัท
บริษัท ฮอท สปริง จํากัด
บริษัท สมุย เพนนินซูลาจํากัด
บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
บริษัท ออราดรีม จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน
บริษัท ฮอท สปริง จํากัด
บริษัท สมุย เพนนินซูลาจํากัด
บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
รวม
สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

(หนวย : พันบาท)
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
2558
2557
96,101
204,897
45,000
345,998

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

98,000
210,000
45,000
353,000

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

(96,101)
(204,897)
(300,998)

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

(98,000)
(210,000)
(308,000)

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

45,000

97,000

45,000

97,000

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ไดมีมติใหเงินลงทุนนีเ้ ปนเงินลงทุนทั่วไปเพื่อรอการขาย เนื่องจากขอพิพาท
ที่ยังไมยุตมิ าตั้งแตป 2550 ระหวางบริษัท กับกรรมการทานหนึ่งของ บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด และเปนกรรมการของ
บริษัท ฮอท สปริง จํากัด และ บริษัท ภูเก็ตเพนนินซูลา จํากัด ทําใหบริษัทไมสามารถใชอํานาจควบคุมบริษัทยอย และไมมี
อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบริษัทรวมอีกตอไป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ความคืบหนาของคดีขอพิพาทไมสามารถไดขอยุติตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
44 ประกอบกับบริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริษัท ฮอท สปริง จํากัด และ บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด มีคดีความ
เกี่ยวกับหนี้สนิ จํานวนมากและบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ยังมีคดีกลาวหาจากราชการเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ จากเรือ่ ง
ดังกลาว ฝายบริหารของบริษัทเห็นวาโอกาสที่จะไดขอยุติทั้งหมดคงใชเวลานานและอาจมีผลเสียหายกับบริษัทที่บริษัทไปลงทุน
จึงมีมติใหบริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ทั้งจํานวน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 11/ 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2558 คณะกรรมการมีมติ ดังนี้
- อนุมัติใหขายเงินลงทุนในบริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด ใหแกบุคคลอื่นในราคา 500,000 บาท เนื่องจากบริษัทคาดวาเงิน
ลงทุนนี้จะไมสามารถกอใหเกิดรายไดแกบริษัทในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาไวแลวทั้งจํานวน จึง
ทําใหบริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุน 500,000 บาท โดยบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- อนุมัติตัดบัญชีเจาหนี้คาหุนกับบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ฮอท สปริง จํากัด จํานวน 52 ลานบาท เนื่องจากขอพิพาทระหวาง
ผูถือหุนของบริษัท ฮอท สปริง จํากัด ทําใหบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุม และปจจุบันบริษัท ฮอท สปริง จํากัด ไมไดเปด
ดําเนินการแตอยางใด ดังนั้น บริษัทจึงไมมีความประสงคจะลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกลาวอีกตอไป
19. สวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม
บริษัทยอยที่มีสวนไดเสียทีไ่ มมอี ํานาจควบคุมที่เปนสาระสําคัญ
(หนวย : พันบาท)

บริษัท
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท
จํากัด
อื่นๆ
รวม

สัดสวนการถือของ
สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
2558
2557

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
จัดสรรใหสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
2558
2557

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมสะสม
2558
2557

53.02
15.00
45.00
45.00
40.00
15.00
20.00

43.05
15.00
45.00
45.00
40.00
15.00
20.00

54,542
(51)
272
936
43,281
(56)
2,603

37,540
(47)
760
1,357
35,228
(52)
(512)

830,278
4,223
6,981
20,941
137,492
3,781
42,096

631,971
4,274
8,014
23,965
104,212
3,837
24,543

30.00

30.00

(1,256)

(646)

(1,223)
(3,045)
1,041,524

63
(8,902)
791,977
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บริษัทยอยจายเงินปนผลใหกับสวนไดเสียทีไ่ มมอี ํานาจควบคุมในระหวางป 2558 ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2,594
1,305
3,960
10,000
17,859

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
รวม
สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทยอยกอนการตัดรายการระหวางกัน มีดังนี้

(หนวย : พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท

สินทรัพย
หมุนเวียน

สินทรัพย
ไมหมุนเวียน

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

1,199,954
177
16,922
49,450
160,179
46
332,938
3,363

1,747,855
31,358
226
441
248,737
29,081
132,066
361

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไมหมุนเวียน

สวนของผูถือ
หุนของบริษัท

สวนไดเสีย
ของที่ไมมี
อํานาจควบคุม

639,847
5
38,062
146,269
-

1,565,971
28,156
15,514
46,534
343,731
25,210
210,479
(4,076)

830,278
4,223
6,981
20,941
137,492
3,781
42,096
(1,223)

741,991
3,379
1,634
3,352
27,123
3,917
108,256
7,800

(หนวย : พันบาท)

บริษัท
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

รายได
513,295
1,067
3,713
126,967
1
161,045
14,359

กําไรสวนที่
เปนของ
ผูถือหุน
ของบริษัท
48,328
(287)
332
1,144
64,921
(315)
10,412
(2,929)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรสวนที่
กําไรขาดทุน
เปนของ
กําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวม
ผูที่ไมอยูใน
กําไร
เบ็ดเสร็จอื่น ของผูถือหุน
อํานาจควบคุม สําหรับป
สําหรับป
ของบริษัท
54,542
(51)
272
936
43,281
(56)
2,603
(1,256)

102,870
(338)
604
2,080
108,202
(371)
13,015
(4,185)

-

48,328
(287)
332
1,144
64,921
(315)
10,412
(2,929)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ของผูที่ไมอยูใน
อํานาจควบคุม

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป

54,542
(51)
272
936
43,281
(56)
2,603
(1,256)

102,870
(338)
604
2,080
108,202
(371)
13,015
(4,185)
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(หนวย : พันบาท)
เงินสดสุทธิไดมา
(ใชไป)
กิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท
จํากัด

20,883
(468)
(308)
(1,552)
(25,061)
(508)
(8,138)
(3,561)

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมา
เงินสดสุทธิไดมา
(ใชไป)
(ใชไป)
กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน
(193,605)
(5,714)
672
(14,128)
78
(109,354)
785

เงินสดสุทธิ

177,872
500
(2,900)
(8,800)
36,055
460
117,716
3,000

5,150
32
(8,922)
(9,680)
(3,134)
30
224
224

20. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย : พันบาท)
ที่ดิน
และสวนปรับ
ปรุงที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ลดลงจากการขายบริษัทยอย
โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน
โอนเขา / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
อาคารและ
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
ติดตั้ง และ
อาคาร
อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

418,300
84,655
502,955
2,322
(960)
-

860,318
1,582
(371)
6,467
867,996
71,839
(2,287)
(251)

410,830
22,648
(7,789)
193
425,882
46,131
(7,301)
(539)

275,571
42,920
(18,688)
299,803
48,319
(57,592)
-

88,732
228,073
(2)
(6,660)
310,143
603,805
(22)
-

2,053,751
379,878
(26,850)
2,406,779
772,416
(68,162)
(790)

(29,402)
474,915

(116,350)
23,585
844,532

(34,356)
11,157
440,974

(11,436)
4
279,098

(34,746)
879,180

(191,544)
2,918,699
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(หนวย : พันบาท)
ที่ดิน
และสวนปรับ
ปรุงที่ดิน
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ขาย
บริษัทยอย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอน
ไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
อาคารและ
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
ติดตั้ง และ
อาคาร
อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

-

196,830
44,714

245,028
44,163

158,111
22,326

-

599,969
111,203

-

(352)
241,192
34,329

(3,399)
285,792
30,580

(17,718)
162,719
28,355

-

(21,469)
689,703
93,270

-

(1,481)

(6,382)

(57,592)

-

(65,455)

-

(41)

(87)

-

-

(128)

6

(35,804)
238,195

(29,838)
280,065

(11,055)
122,427

-

(76,697)
640,693

502,955
474,909

626,804
606,337

140,090
160,909

137,084
156,671

310,143
879,180

1,717,076
2,278,006

6

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2557
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

58,791
52,412
111,203

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2558
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

35,547
57,723
93,270
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(หนวย : พันบาท)
ที่ดิน
และสวนปรับ
ปรุงที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2557
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2558
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
ติดตั้ง และ
อาคาร
อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

165,008
165,008
2,322
(960)
166,370

275,100
287
(185)
275,202
288
(2,240)
273,250

175,499
5,096
(4,443)
176,152
6,335
(3,587)
178,900

220,089
39,696
(16,459)
243,326
39,911
(45,774)
237,463

16,494
18,240
34,734
57,316
92,050

852,190
63,319
(21,087)
894,422
106,172
(52,561)
948,033

-

110,386
15,197

146,446
10,887

118,030
16,973

-

374,862
43,057

6

(169)
125,414
12,683

(1,567)
155,766
5,660

(15,937)
119,066
23,463

-

(17,673)
400,246
41,812

6

(1,435)
136,662

(3,406)
158,020

(45,775)
96,754

-

(50,616)
391,442

165,008
166,364

149,788
136,588

20,386
20,880

124,260
140,709

34,734
92,050

494,176
556,591

-

14,635
28,422
43,057
7,661
34,151
41,812

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 1,289.46 ลานบาท และ 888.69
ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : จํานวน 87.01 ลานบาท และ 93.67 ลานบาท ตามลําดับ) ติดภาระค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคา
แลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 987 ลานบาท และ 556 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 421 ลานบาท
และ 213 ลานบาท ตามลําดับ)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
เปนจํานวนประมาณ 123.88 ลานบาท และ 94.68 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 123.18 ลานบาท และ
93.67 ลานบาท ตามลําดับ)
บริษัทยอยในกลุมธุรกิจโรงแรมเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของอาคารและอุปกรณจาก 20 ป เปน 50 ป เพื่อให
สอดคลองกับอายุการใหประโยชนที่แทจริงของสินทรัพยดังกลาว โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เปนตนไป เปนผลให
บริษัทยอยมีคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเปนจํานวนเงิน
21.98 ลานบาท
21. สินทรัพยไมมตี วั ตน – สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สิทธิการเชา
ปายโฆษณา

คาความนิยม
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนาย
1 มกราคม 2558
คาตัดจําหนายราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
ตัดจําหนายสําหรับป 2558

รวม

111
111

84,766
84,766

84,877
84,877

-

14,880
14,880

14,880
14,880

111

69,886

69,997
14,880

22. สิทธิการใชประโยชนที่ดิน
บัญชีนี้ไดแกตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิการใชประโยชนที่ดินเปนสิทธิเพื่อไดมาซึ่งการครอบครองที่ดินจํานวน 558 ไร ที่บริษัทยอย
แหงหนึ่งไดพัฒนาเปนสนามกอลฟและจัดสรรเพื่อขายที่ดินดังกลาว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทําประโยชน
และไดจายคาธรรมเนียมเปนรายป โดยตัดเปนตนทุนขายเมื่อมีการขายออกไป
ในระหวางป 2558 สิทธิการใชประโยชนที่ดินทั้งจํานวนถูกโอนไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เนื่องจากบริษัทยอยได
เปลี่ยนการดําเนินงานจากธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนใหเชาธุรกิจสนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
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23. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม
2558
2557
อสังหาริมทรัพยใหเชา
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพยใหเชา – สุทธิ
อสังหาริมทรัพยรอการพัฒนา
รวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

291,550
(76,698)
214,852
733,049
947,901

541,832
541,832

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
264,271
264,271

210,425
210,425

รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
รับโอนจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รับโอนจากสินทรัพยรอการขาย
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
รับโอนจากสิทธิการใชประโยชนที่ดิน
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

541,832
33,017
114,279
42,573
114,847
101,353
947,901

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
210,425
53,846
264,271

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทไดแกที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิไดระบุ
วัตถุประสงคของการใชในอนาคต อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงดวยราคาทุน
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคา 1,620.70 ลานบาท ซึ่งประเมินในระหวางป 2558 โดยผูประเมินอิสระ
ซึ่งมีคุ ณสมบั ติของผูเชี่ย วชาญในวิ ชาชีพและมี ประสบการณและราคาประเมิน ทุนทรั พยที่ดิ นจากสํานั กงานที่ดินจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร
บริษัทยอยจดจํานองที่ดินมูลคา 14 ลานบาท เพื่อค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศไทยแหงหนึ่ง ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25
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24. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี / คาใชจายภาษีเงินได
สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวทางภาษี
ระหวางสินทรัพย/หนี้สินตามเกณฑภาษี และสินทรัพย/หนี้สินตามบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
จากคาเผื่อการลดมูลคาของตนทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยคางรับ
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจาย
ลวงหนาพนักงาน
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขาย
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
จากคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนระยะยาว
จากคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
จากการประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา

บันทึกเปนรายได /(รายจาย)ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

32,652
519

786
4

31 ธันวาคม
2558

-

33,438
523

223

-

-

223

25,523

-

-

25,523

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

70
375
542
(58,000)

-

13,961
2,648
2,450
61,600

2,154

-

2,154

รวม

7,559
14,633
218,781

946
9,578
(43,545)

-

8,505
24,211
175,236

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากผลตางคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรระหวาง
อัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี
รวม

(4,407)
(4,407)

4,330
4,330

-

(77)
(77)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ

214,374

(39,215)

-

175,159

-

136 | P a g e

รายงานประจําป 2558 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
จากคาเผื่อการลดมูลคาของตนทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยคางรับ
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจาย
ลวงหนาพนักงาน
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขาย
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
จากคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนระยะยาว
จากการประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากคาเผื่อการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
จากผลตางคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรระหวาง
อัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ

33,016
449

บันทึกเปนรายได /(รายจาย)ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2557

(364)
70

-

32,652
519

-

-

223

30,530

(5,007)

-

25,523

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

304
1,054
332
-

-

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

6,786
9,151
216,137

512
5,482
2,383

261
261

7,559
14,633
218,781

(1,314)

1,314

-

-

(2,036)
(3,350)

(2,371)
(1,057)

-

(4,407)
(4,407)

212,787

1,326

261

214,374

223
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
1 มกราคม
2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยคางรับ
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจาย
ลวงหนาพนักงาน
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
จากคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนระยะยาว
จากการประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
จากคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา

9,908
519

บันทึกเปนรายได /(รายจาย)ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2558

(822)
5

-

9,086
524

23,179

-

-

23,179

13,891
3,445
119,600

70
(25)
(58,000)

-

13,961
3,420
61,600

3,913

426

-

4,339

รวม

174,455

2,155
7,004
(49,187)

-

2,155
7,004
125,268

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากผลตางคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรระหวาง
อัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี
รวม

(4,361)
(4,361)

4,361
4,361

-

-

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ

170,094

(44,826)

-

125,268
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
1 มกราคม
2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยคางรับ
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจาย
ลวงหนาพนักงาน
จากคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
จากคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนระยะยาว
จากการประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากคาเผื่อการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
จากผลตางคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรระหวาง
อัตราทางบัญชีและอัตราทางภาษี
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ

บันทึกเปนรายได /(รายจาย)ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2557

10,477
449

(569)
70

-

9,908
519

29,269

(6,090)

-

23,179

13,587
3,476
119,600

304
(31)
-

-

13,891
3,445
119,600

3,442
180,300

471
(5,845)

-

3,913
174,455

(1,314)

1,314

-

-

(2,015)
(3,329)

(2,346)
(1,032)

-

(4,361)
(4,361)

176,971

(6,877)

-

170,094

ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน

36,303

47,777

-

13,323

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

39,215

(1,848)

44,826

6,877

รวมภาษีเงินได

75,518

45,929

44,826

20,200
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ภาษีเงินไดทรี่ ับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

กําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รวม

กอน
ภาษีเงินได

2557
คาใชจายภาษี
เงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

1,304
1,304

261
261

1,043
1,043

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
กําไรกอนภาษีเงินได
บวก รายการที่ตองบวกกลับตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร
หัก รายไดที่ไมตองนํามาคํานวนภาษีเงินได
หัก รายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
หัก รับรูการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ
18) ซึ่งกอนหนานี้เคยบวกกลับในการคํานวณภาษี
หัก ใชสิทธิขาดทุนยกมาไมเกิน 5 ป
ขาดทุน (กําไร) สุทธิของบริษัทยอย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี

250,756
257,148
(700)
(4,429)

186,931
71,925
(1,191)
(31,997)

267,269
16,219
(24,433)
(4,076)

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

(290,000)
(21,173)
61,191
252,793

(1,170)
91,706
316,204

(290,000)
(35,021)

66,615

(35,021)
178,140
109,674
252,793

66,615
168,580
81,009
316,204

(35,021)
(35,021)

66,615
66,615

ภาษีเงินไดตามประมวลรัษฏากร
- อัตราภาษีรอยละ 20
- ภาษีเงินไดบริษัทยอยในตางประเทศ

35,628
675

47,039
738

-

13,323
-

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบันตามประมวลรัษฎากร

36,303

47,777

-

13,323

14.48

25.56

-

13.36

กําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี
- กําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีของบริษัท
- กําไรสุทธิทางภาษีของบริษัทยอย
- กําไรสุทธิทางภาษีของบริษัทยอยในตางประเทศ

อัตราภาษีที่แทจริง (รอยละ)
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25. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม
หัก ดอกเบี้ยจายลวงหนารอตัดบัญชี
สุทธิ

2558

2557

2558

2557

17,054
665,000
682,054
(4,431)
677,623

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

625,000
625,000
(4,247)
620,753

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 110 ลาน
บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR และ MMR ตอป ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง ของบริษัทตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง
จํานวนเงินรวม 104 ลานบาท และ 0.5 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป MLR + 0.5 ตอป และอัตรา
รอยละ SPRL+1.0 ตอปซึ่งค้ําประกันโดยบริษัท กรรมการของบริษัทและบริษัทยอย อดีตกรรมการของบริษัทยอย และจํานองโดย
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการอสังหาริมทรัพย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดใชจํานวน 20 ลานบาท และ 6 ลานบาท
ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีตั๋วแลกเงินซึ่งออกใหแกบริษัทหลักทรัพยและสถาบันการเงิน 3
เดือน และ 6 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง รอยละ 3.95 – 4.65 ตอป และ รอยละ 4.50 – 5.15 ตอป ตามลําดับ
26. เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รายไดรับลวงหนา
โบนัสคางจาย
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม
คาเบี้ยประกันภัยคางจาย
รวม

2558

2557

74,963
33,984
4,855
42,342
109,490
16,037
11,130
7,916
300,717

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

2558
43,905
11,026
675
22,047
9,148
5,481
2,302
94,584

2557
27,678
9,214
56
29,189
5,384
2,750
3,501
77,772
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27. เงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั อื่นและดอกเบี้ยคางจาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะสั้นครบกําหนดชําระเมื่อทวงถามและไมมี
หลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 - 18 ตอป ตามรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

2558
เงินกูยมื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

-

2557
45,323
927
46,250

2558
-

2557
20,000
535
20,535

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายกับบุคคลและกิจการอื่นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
เงินกูยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยคางจาย
เงินกูยมื
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

45,323
927
46,250

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
86,700
443
87,143

(132,023)
(1,370)
(133,393)

2558
(หนวย : พันบาท)

2557
เงินกูยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยคางจาย
เงินกูยมื
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

20,000
535
20,535

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

(20,000)
(535)
(20,535)

2558
-
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28. หุนกู – สุทธิ
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
หุนกู

อายุหุนกู

วันที่ออกหุน กู

1
1 ป
30 เมษายน 2557
2 1 ป 6 เดือน
30 เมษายน 2557
3
1 ป
30 เมษายน 2558
4
2 ป
27 พฤศจิกายน 2557
5 2 ป 1 เดือน
19 มีนาคม 2558
6
2 ป
24 เมษายน 2558
7
2 ป
23 กรกฎาคม 2558
8
2 ป
11 กันยายน 2558
รวม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู – สุทธิ

วันที่ครบ
กําหนดไถถอน
30 เมษายน 2558
30 ตุลาคม 2558
30 เมษายน 2559
27 พฤศจิกายน 2559
10 เมษายน 2560
24 เมษายน 2560
23 กรกฎาคม 2560
11 กันยายน 2560

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
5.20
5.40
4.90
5.00
5.00
5.00
4.70
4.70

2558
199,842
598,782
199,516
399,035
329,434
299,442
2,026,051
(798,623)
1,227,428

2557
199,652
99,706
597,500
896,858
(299,358)
597,500

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
หุนกู

อายุหุนกู

วันที่ออกหุน กู

1
1 ป
30 เมษายน 2557
2 1 ป 6 เดือน
30 เมษายน 2557
3
1 ป
30 เมษายน 2558
4
2 ป
23 กรกฎาคม 2558
5
2 ป
11 กันยายน 2558
รวม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู – สุทธิ

วันที่ครบ
กําหนดไถถอน
30 เมษายน 2558
30 ตุลาคม 2558
30 เมษายน 2559
23 กรกฎาคม 2560
11 กันยายน 2560

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
5.20
5.40
4.90
4.70
4.70

2558
199,842
329,434
299,442
828,718
(199,842)
628,876

2557
199,652
99,706
299,358
(299,358)
-
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รายการเคลื่อนไหวของหุนกูในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกจําหนายหุนกูชุดใหม
ไถถอนหุนกูครบกําหนด
คาใชจายในการออกหุนกู
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

896,858
1,430,000
(300,000)
(4,234)
3,427
2,026,051

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

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
299,358
830,000
(300,000)
(1,923)
1,283
828,718

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

บริษัทและบริษัทยอยออกหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหกับบุคคลทั่วไป
และสถาบันการเงินโดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน บริษัทไดนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูครั้งนี้ไปใชในการชําระหนี้
เดิม และ/หรือ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวมีขอจํากัดตางๆ เปนการทั่วไป ซึ่งรวมถึง
ขอจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จายเงินปนผลและในการกอภาระหนี้สินของบริษัท
29. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

งบการเงินรวม
2558
2557
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซือ้ รอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

83,341
(5,008)
78,333
(33,592)
44,741

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

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
83,015
(4,999)
78,016
(33,315)
44,701

77,580
(5,117)
72,463
(27,155)
45,308
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินที่ตอง
จายชําระดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินตน
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

36,456
46,885
83,341

2558
ดอกเบี้ยจาย
รอตัดบัญชี

สุทธิ

(2,864)
(2,144)
(5,008)

33,592
44,741
78,333

2557
ดอกเบี้ยจาย
รอตัดบัญชี

เงินตน
30,515
48,056
78,571

(2,942)
(2,367)
(5,309)

สุทธิ
27,573
45,689
73,262

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

เงินตน
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

36,170
46,845
83,015

2558
ดอกเบี้ยจาย
รอตัดบัญชี
(2,855)
(2,144)
(4,999)

สุทธิ
33,315
44,701
78,016

เงินตน

2557
ดอกเบี้ยจาย
รอตัดบัญชี

29,926
47,654
77,580

(2,771)
(2,346)
(5,117)

สุทธิ
27,155
45,308
72,463

30. เงินกูยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินกูยมื ระยะยาว
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

841,308

895,498

-

-

(218,734)
622,574

(574,718)
320,780

-

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
บวก กูเพิ่ม
หัก จายคืนเงินกู
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

895,498
682,260
(735,747)
(703)
841,308

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
-
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เงินกูยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนเงินกูของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้
ลานบาท
งบการเงินรวม
2557
2558

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

การชําระคืนเงินกู

บริษัทยอย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วงเงินที่ 4

-

119.20 อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย ของ สินเชื่อรวมระหวางธนาคาร 2 แหง
ธนาคารพาณิ ช ย 4 แห ง ลบด ว ย ในอัตราสินเชื่อ 68.75 : 31.25 ชําระ
รอยละ 0.25 ตอป
คื น 72 งวดเดื อ น ชํ า ระคื น ให เ สร็ จ
สิ้นภายในเดือนเมษายน 2561

วงเงินที่ 5

-

246.89 อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย ของ สินเชื่อรวมระหวางธนาคาร 2 แหง
ธนาคารพาณิชย 4 แหง ลบดว ย ในอั ต ราสิ น เชื่ อ 68:32 ชํ า ระคื น 72
งวดเดือน ชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายใน
รอยละ 0.25 ตอป
เดือนเมษายน 2561

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อที่ดิน

4.14

วงเงินกูยืมเพื่อซื้อที่ดิน

33.26

5.56 อัตราดอกเบี้ย MRR ตอป

38.25 อัตราดอกเบี้ย MLR-0.50 ตอป

ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน
เดื อ นละไม น อ ยกว า 0.2 ล า นบาท
ชําระคื น ใหเสร็จ สิ้น ภายในวัน ที่ 18
มีนาคม 2561
ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน
ไมนอยกวาเดือนละ 610,000 บาท
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
วงเงินที่ 4

-

7.26 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ ชํ า ระคื น ในอั ต ราร อ ยละ 80 ของ
ราคาซื้อขายตามที่ระบุในสัญญาไม
1.0 ตอป
ต่ํ า กว า 2.5 ล า นบาท สํ า หรั บ บ า น
เดี่ ย ว และไม ต่ํ า กว า 1.2 ล า นบาท
สําหรับทาวนเฮาส

วงเงินที่ 5

-

37.57 อัตราดอกเบี้ย MLR บวกรอยละ ชํ า ระเงิ น ต น พร อ มดอกเบี้ ย ตามที่
ระบุในสัญญา โดยชําระคืนใหเสร็ จ
0.5 ตอป
สิ้นภายใน 72 เดือน

วงเงินที่ 6

55.97

93.38 อัตราดอกเบี้ย MLR บวกรอยละ ชํ า ระเงิ น ต น พร อ มดอกเบี้ ย ตามที่
ระบุในสัญญา โดยชําระคืนใหเสร็ จ
0.5 ตอป
สิ้นภายใน 72 เดือน สําหรับวงเงินกู
และภายใน 96 เดือนสําหรับวงเงิน
หนังสือค้ําประกัน
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ลานบาท
งบการเงินรวม
2557
2558
วงเงินที่ 7

76.18

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

การชําระคืนเงินกู

50.69 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ เมื่ อ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ข องบ า นและ
ปลอดจํานอง โดยชําระคืนในอัตรา
0.25 ตอป
รอยละ 70 ของราคาตามสั ญ ญาจะ
ซื้อจะขายหรือสั ญญาซื้อขายตามที่
ระบุในสัญญา สําหรับบานเดี่ยวแบบ
A ไมต่ํากวา 3.50 ลานบาท บาน
เดี่ ย วแบบ B ไม ต่ํ า กว า 4.57 ล า น
บาท และไมต่ํากวา 2.69 ลานบาท
สําหรับอาคารพานิชย โดยชําระคืน
ใหเสร็จสิ้นภายใน 3 ป 6 เดือน

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
วงเงินที่ 1

-

วงเงินที่ 2

-

วงเงินที่ 3

296.45

- อัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ
1.5 สําหรับปที่ 1-3, อัตรา
ดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 1.25
สํ า หรั บ ป ที่ 4-5
และ อั ต รา
ดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบรอยละ
0.5 สําหรับปที่ 6-12

ชําระคืนงวดที่ 1-12 โดยชําระเฉพาะ
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน, งวดที่ 13 เปน
ต น ไ ป ผ อ น ชํ า ร ะ เ งิ น ต น พ ร อ ม
ดอกเบี้ ย ไม น อ ยกว า เดื อ นละ 3.9
ลานบาท ระยะเวลาเงินกู 10 ป

วงเงินที่ 4

69.95

- อัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ
1.5 สําหรับปที่ 1-3, อัตรา
ดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 1.25
สํ า หรั บ ป ที่ 4-5
และ อั ต รา
ดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบรอยละ
0.5 สําหรับปที่ 6-12

ชําระคืนงวดที่ 1-12 โดยชําระเฉพาะ
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน, งวดที่ 13 เปน
ต น ไ ป ผ อ น ชํ า ร ะ เ งิ น ต น พ ร อ ม
ดอกเบี้ ย ไม น อ ยกว า เดื อ นละ 2.1
ลานบาท ระยะเวลาเงินกู 10 ป

บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด

47.77

- อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 7.5 ตอ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย เดือนละ
ป
30,057 ดอลล า สหรั ฐ อเมริ ก า โดย
ชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป นับ
จากวันที่เริ่มเบิกใช

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
วงเงินที่ 1

86.58

92.95 อัตราดอกเบี้ย SPRL บวกรอยละ ชํ า ร ะ เ งิ น ต น พ ร อ ม ด อ ก เ บี้ ย
ตามที่ระบุในสัญญา โดยชําระคืนให
1.0 ตอป
เสร็ จ สิ้ น ภายใน 12 ป นั บ จากวั น ที่
เริ่มเบิกใช

วงเงินที่ 2

24.73

- อัตราดอกเบี้ย SPRL บวก
รอยละ 1.0 ตอป

เ มื่ อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ห อ ง ชุ ด ใ น
โครงการ ใหชําระคืนในอัตรา 70%
ของราคาตามสั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย
โดยไมต่ํากวาตารางเมตรละ 45,500
บาท

77.44 อัตราดอกเบี้ย SPRL ลบรอยละ ผอนชําระเปนรายเดือนตามอัตราที่
1.0 ตอป สําหรับปที่ 1-5 และ ระบุในสัญญา เปนระยะเวลา 10 ป
อัตราดอกเบี้ย SPRL ลบรอยละ
0.5 ตอป สําหรับปที่ 6-10

- อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4 ตอป

ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน
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ลานบาท
งบการเงินรวม
2557
2558

บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
วงเงินที่ 1

88.18

วงเงินที่ 2

58.09

รวม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)

126.31 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ เ มื่ อ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ห อ ง ชุ ด ใ น
1.50 ตอป
โครงการ ใหชําระคืนในอัตรา 75%
ของราคาตามสั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย
ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
- อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ลบร อ ยละ
1.5 สํ า ห รั บ ป ที่ 1-3 , อั ต ร า
ดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 1.25
สํ า ห รั บ ป ที่ 4-5 แ ล ะ อั ต ร า
ดอกเบี้ ย ร อ ยละ MLR ลบร อ ยละ
0.5 สําหรับปที่ 6-12

841.30

895.50

(218.73)

(574.72)

622.57

320.78

เงินกูระยะยาว – สุทธิ

การชําระคืนเงินกู
ไม น อ ยกว า เดื อ นละ 350,000 บาท
นับจากวันสุดทายที่เริ่มเบิกเงินกูงวด
แรก ระยะเวลาเงินกู 7 ป

ชํ า ระคื น งวดที่ 1-18 ชํ า ระเฉพาะ
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน, งวดที่ 19-143
ผอ นชํ า ระเงิ น ต น พร อ มดอกเบี้ ย ไม
น อ ยกว า เดื อ นละ 0.78 ล า นบาท
และงวดที่ 144 ชําระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยที่เหลือทั้งจํานวน

เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัทและ
บริษัทยอย และโดยกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย
รายละเอียดของสัญญาเงินกูของบริษัทยอยที่สําคัญมีดังนี้
1) บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงิน 209 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางโครงการอาคารชุด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.50 ตอป โดยชําระคืนเงินตนในอัตรารอยละ 75 ของราคาซื้อขายแตละยูนิต เปนเวลา 4 ป
นับจากวันเบิกรับเงินกูปแรก
บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งอีก 1 สัญญาวงเงิน 70 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางอาคาร
โรงแรม อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.50 ตอปสําหรับปที่ 1-3, อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.25 ตอปสําหรับปที่ 4 - 5
และ อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 0.50 ตอปสําหรับปที่ 6-12 โดยจดทะเบียนจํานองดวยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัท และค้ําประกันโดยบริษัทและกรรมการ
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2) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงิน 2 สัญญากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงินรวม 528 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางอาคาร
โรงแรม ตกแตงภูมิสถาปตย ระบบปรับอากาศ และของใชภายในโรงแรม อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.50 ตอปสําหรับป
ที่ 1-3, อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.25 ตอปสําหรับปที่ 4-5 และ อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 0.50 ตอป โดยจด
ทะเบียนจํานองดวยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และค้ําประกันโดยบริษัทและกรรมการ
3) บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงิน 1.5 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย เดือนละ 30,057 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยชําระคืน
ใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป นับจากวันที่เริ่มเบิกใช โดยจดทะเบียนจํานองที่ดินของกรรมการของบริษัทยอย
4) บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงิน 2 สัญญากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงินรวม 123 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางโรงแรม
และซื้อเครื่องตกแตงสํานักงาน อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR – 0.50 ตอป โดยสัญญาแรกกําหนดใหชําระเปนปรายเดือน
อยางนอยเดือนละ 1,040,000 บาท เริ่มตั้งแต 30 กรกฏาคม 2557 และอีกสัญญากําหนดใหชําระตั้งแตเดือนที่ 13 นับจาก
วันที่เริ่มเบิกใชอยางนอยเดือนละ 300,000 บาท โดยจดทะเบียนจํานองที่ดินของบริษัทยอย
บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงิน 3 สัญญากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงินรวม 148 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางโรงแรม
และเครื่องตกแตงสํานักงาน อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR – 0.50 ตอปและอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป โดยจดทะเบียน
จํานองดวยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และค้ําประกันโดยบริษัทและกรรมการ
5) บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัทยอยไดทําสัญญากูเงินกับสถาบันการเงิน 2 แหง วงเงินรวม 425 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางโครงการหมูบาน
จัดสรร อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR – 0.25 และ MLR + 0.50 ตอป โดยบางสวนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามระบุใน
สัญญา และบางสวนชําระคืนในอัตรารอยละ 70 - 80 ของราคาซื้อขายตามที่ระบุในสัญญาเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ เงินกูดังกลาว
จํานองดวยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาบางสวน และค้ําประกันโดยบริษัทและกรรมการ
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31. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ยอดคงเหลือณ วันที่ 1 มกราคม
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ทีร่ ับรูเ พิ่มเติมภายใตสวนของผูถ ือหุน
รวม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ไมไดจัดตั้งเปนกองทุนทัง้ หมด

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

10,729
25,497
3,398
1,328

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

5,821
13,743
1,453
679

3,208
14,004
1,652
700

40,952
(10,729)
30,223

(1,304)
37,797
(11,845)
25,952

21,696
(5,821)
15,875

19,564
(5,821)
13,743

40,952

37,797

21,696

19,564

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2558
2557
ผลกําไรตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงสมมติฐานดาน ประชากรศาสตร
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวมกําไรที่รับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557

-

167

-

-

-

(62)
1,199
1,304

-

-

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการเสียชีวิต
เกษียณอายุ

รอยละ 4.54 - 4.47 ตอป
รอยละ 3.54 - 7.53 ตอป
ตารางมรณะไทยป พ.ศ. 2551
60 ป

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
รอยละ 4.47, 4.54 ตอป
รอยละ 7.53, 3.54 ตอป
ตารางมรณะไทยป พ.ศ. 2551
60 ป
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การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปไดอยาง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวเปน
จํานวนเงินดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
งบการเงินรวม
2558
2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รอยละ 0.5 รอยละ 0.5 รอยละ 0.5 รอยละ 0.5
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(824)

882

(699)

749

อัตราการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

1,123

(1,050)

942

(880)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(1,256)

1,362

(1,053)

1,143

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลประโยชนพนักงานที่คาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังนี้

งบการเงินรวม
ปที่ 1
ปที่ 2 - 5
ปที่ 6 - 10
ปที่ 11 - 15

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

10,729
12,080
16,509
4,082

5,821
3,746
9,314
2,306

32. ทุนเรือนหุน
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ไดมีมติใหพิจารณาอนุมัติดังนี้
1) ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,638,225,685 บาท เปน 1,138,225,685 บาท โดยการ
ตัดหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งยังมิไดออกจําหนายจํานวน 1,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท
2) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,138,225,685 บาท เปน 1,252,048,254 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 227,645,138 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดังนี้
1) อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากมูลคาหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท โดยทุนจด
ทะเบียนยังคงเดิมแตจํานวนหุนสามัญเพิ่มขึ้นจาก 1,034,757,926 หุน เปน 2,069,515,852 หุน
2) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,034,757,926 บาท เปน 1,138,233,718 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 206,951,584 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน และไดจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 11 เมษายน 2557
33. สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษทั เสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่
จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุน สวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
34. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
35. เงินปนผลจาย
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2557 สําหรับหุนสามัญจํานวน 2,276,451,370 หุน โดยจายเปน 2 สวนดังนี้
1) จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 113,822,569 บาท
2) จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00556 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 12,657,070 บาท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2556 สําหรับหุนสามัญจํานวน 2,069,515,852 หุน โดยจายเปน 2 สวนดังนี้
1. จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 103,475,793 บาท
2. จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00555 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 11,485,813 บาท
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผูถือหุน
ไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 สําหรับหุนสามัญจํานวน 879,999,883 หุน โดยจายเปน 2
สวนดังนี้
1. จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 43,999,994บาท
2. จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00556 บาทคิดเปนจํานวนเงิน 4,892,799 บาท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ผูถือหุนได
มีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 สําหรับหุนสามัญจํานวน 800,000,000 หุน โดยจายเปน 2
สวนดังนี้
1. จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรืออัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 40,000,000 บาท
2. จายเปนเงินสดปนผล ในอัตราหุนละ 0.00555 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 4,440,000 บาท
ในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ผู
ถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.93 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น
2,900,000 บาท โดยบริษัทจายเงินปนผลดังกลาวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 4,500,000 หุน ในอัตราหุนละ 1.95 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น
8,800,000 บาท โดยบริษัทจายเงินปนผลดังกลาวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ในการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558
ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลสําหรับหุนสามัญ รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
36. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออก
จากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2558 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เปน
จํานวนเงิน 4.72 ลานบาท (2557 : 3.82 ลานบาท)
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37. รายไดอื่น

งบการเงินรวม
2558
2557
รายไดคาเบีย้ ปรับ
รายไดคาติดตามทวงถาม
รายไดคาโอนทะเบียน
รายไดคานายหนาประกัน
รายไดหนี้สูญรับคืน
รายไดอนื่
รวม

30,230
7,930
12,953
15,246
10,788
56,169
133,316

30,415
8,294
12,756
12,700
9,084
28,663
101,912

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
581
1,511
3,164
8,306
13,562

489
1,789
2,527
9,888
14,693

38. คาใชจายตามลักษณะ
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
การเปลี่ยนแปลงในตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ
ตนทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในระหวางป
ซื้อสินคา
คาใชจายพนักงาน
คานายหนา
คาน้ํามันรถ
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
คาตอบแทนผูบริหาร
คาซอมแซมยานพาหนะ
คาเบี้ยประกันภัย
ขาดทุนจากสินทรัพยรอการขาย
ขาดทุน (กลับรายการคาเผื่อ) จากการลดมูลคาสินคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาเชาสถานที่
คาสาธารณูปโภค
คาโฆษณาและประชาสัมพันธ
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
คาธรรมเนียมอื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ
รวม

(217,705)
(23,438)
673,307
445,225
481,760
168,369
70,056
108,150
30,825
21,317
20,224
53,917
20
72,834
15,074
31,858
28,884
22,039

(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

(2,523)
(1,725)
2,523
309,639
308,539
108,638
57,885
41,812
14,964
12,626
1,962
20
23,980
9,273
11,920
7,068
418

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

10,700
16,114
130,116
2,159,646

20,322
66,007
2,025,515

10,771
5,119
37,894
960,803

4,171
24,629
898,274
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39. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่มีอยูในระหวางป โดย
ไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิม
ตอ 1 หุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 227,645,137 หุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 32 ซึ่งไดปรับปรุงจํานวนหุน
สามัญโดยถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของปแรกที่เสนอรายงานจึงมีผลใหงบการเงินรวมมี
กําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลงจาก 0.037 บาทตอหุน (คํานวณจาก 2,276,451,370 หุน)
เปน 0.034 บาทตอหุน (คํานวณจาก 2,504,093,632 หุน) และมีผลใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลงจาก 0.035 บาทตอหุน (คํานวณจาก 2,276,451,370 หุน) เปน 0.032 บาทตอหุน
(คํานวณจาก 2,504,093,632 หุน)
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40. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 6 สวนงานหลักคือ สวนงานขายและใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ รถจักรยานยนตและรถยนต สวนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย สวนงานธุรกิจโรงแรม สวน
งานธุรกิจสนามกอลฟ สวนงานธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย และดําเนินธุรกิจบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม การดําเนินงานสวนใหญเกิดขึ้นในประเทศไทย ขอมูลทางการ
เงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปนี้
(หนวย : ลานบาท)
ธุรกิจขายและ
ใหเชาซื้อ

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย

ธุรกิจสนามกอลฟ

ธุรกิจบริการจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ
และจัดงานกิจกรรม

การตัดรายการ
บัญชีระหวางกัน

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2558

2557

2,356
1,375

2,235
1,266

ตนทุนทางการเงิน
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย

139
108

141
111

กําไรกอนภาษีเงินได

251

187

2,278
6,773
9,051

1,717
6,134
7,851

รายไดจากภายนอก
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน

1,444
1,148

2557

1,376
1,097

2558

648
180

2557

657
141

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

2558

168
52

2557

151
19

2558

24
12

2557

37
1

2558

14
-

2557

14
1

2558

93
(16)

2557

2558

13
3

(35)
(1)

2557

(13)
4

ลูกคารายใหญ
กลุมบริษัทไมมีลูกคารายใหญจากการดําเนินธุรกิจ จึงไมมีความเสี่ยงเรื่องที่จะเสียลูกคารายใหญ
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41. เครื่องมือทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝาก
ธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช ลูกหนี้การคา ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเงินใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทไมมีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวในบัญชี
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มี
ดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หาก
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา
1 ป
1 ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ บุคคลและบริษัทอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ บุคคลและบริษัทอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุนกู

1,422,048

1,871,483

30,375

-

25,526
65,122

674,768
33,592
798,623

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
63,695
-

ไมมี
อัตรา
ดอกเบี้ย
32,987
-

รวม
96,682
3,293,531

-

-

30,375

95,581
22,038

1,538

-

121,107
88,698

44,741
1,227,428

2,855
841,308
-

-

677,623
78,333
841,308
2,026,051
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(หนวย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา
1 ป
1 ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ บริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ บุคคลและบริษัทอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
หุนกู

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

329,679

153,707

14,307
-

5,727
-

20,034
483,386

897,644

-

-

-

897,644

30,375
-

10,400
4,913

-

-

40,775
4,913

620,753
33,315
199,842

44,701
628,876

-

-

620,753
78,016
828,718

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หาก
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา
1 ป
1 ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ บุคคลและบริษัทอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ บุคคลและบริษัทอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุนกู

1,379,946

1,772,696

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
61,515
-

ไมมี
อัตรา
ดอกเบี้ย
40,713
-

รวม
102,228
3,152,642

25,097

-

-

-

25,097

5,126
78,075

21,484
21,972

-

-

26,610
100,047

746,940
27,573
6,287
299,358

45,689
86,659
597,500

802,553
-

37,105
-

784,045
73,262
895,499
896,858
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(หนวย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกวา
1 ป
1 ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ –
บริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ บุคคลและบริษัทอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

331,317

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย
ไมมี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย

126,471

1,004,298

5,796
-

รวม

10,724
-

16,520
457,788

-

-

-

1,004,298

25,097
-

4,898

-

-

25,097
4,898

674,863
27,155

45,308

-

-

674,863
72,463

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ สรุปได ดังนี้
(หนวย : พันบาท)

จํานวนเงิน
ตราตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ
กีบลาว
ดอลลารสหรัฐ

งบการเงินรวมของบริษัท
31 ธันวาคม 2558
อัตราแลกเปลีย่ นที่ จํานวนเงินเทียบเทา
เงินบาท
บันทึกบัญชี
(อัตราปด)

3

227.27

739

25

35.83

913

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่เปนเงินตราตางประเทศ
ดอลลารสหรัฐ

9,072

35.83

325,038

เงินใหกยู ืมแกกิจการอื่นทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ
ดอลลารสหรัฐ

856

35.83

30,654

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย ืมระยะสั้นทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ
ดอลลารสหรัฐ

392

36.25

14,199

1,318

36.25

47,769

เงินกูยมื ระยะยาวเปนเงินตราตางประเทศ
ดอลลารสหรัฐ
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นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
ในตางประเทศ ซึ่งไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว
มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย มีอัตรา
ดอกเบี้ยอยูในเกณฑเดียวกับตลาด ฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาว
แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ
42. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีสินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยกแสดงตามลําดับชั้น
ของมูลคายุติธรรม ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ระดับ 1
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา

47,137

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3
90,992

-

รวม
138,129
(หนวย : พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา

47,137

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ระดับ 2
ระดับ 3
336

-

รวม
47,473

43. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมี
40.1 ภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดิน อาคารและคาบริการที่เกี่ยวของตามสัญญา คาเชาและคาบริการที่จะตองจายตาม
สัญญาดังกลาวดังนี้

งบการเงินรวม
จายชําระภายใน
1 ป
2 ถึง 5 ป
รวม

38,240
32,937
71,177

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
9,180
6,714
15,894

40.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางระยะยาวคงเหลือจํานวน 276.76 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 83.13
ลานบาท)
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40.3 มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้
และค้ําประกันไฟฟาและอื่นๆ ดังนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
หนังสือค้ําประกัน

103,811

109,962

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2558
2557
5,721

11,721

44. คดีความและขอพิพาท
ในป 2550 1) บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการของบริษัทแหงหนึ่ง (โจทก) เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลายดวยขอความอันฝาฝนตอ
ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทดังกลาวไดใหเงินกูยืมแกกรรมการทานนั้นอันเปนสาเหตุใหกรรมการทานนั้นเสียชื่อเสียง รวม
เรียกรองคาเสียหายเปนจํานวน 3,501 ลานบาท ขณะเดียวกันบริษัท ไดฟองแยงโจทกในวันที่ 25 มกราคม 2551 เกี่ยวกับการให
ขาวแพรหลายตอสื่อมวลชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทและกรรมการของบริษัท โดยทุนทรัพยของการฟอง
แยงของบริษัทเปนจํานวน 1,000 ลานบาทและของกรรมการของบริษัทจํานวน 592 ลานบาท ปจจุบันโจทกไดถอนฟองคดีอาญา
และคดีนี้ศาลไดเสร็จสิ้นแลว ยังไมมีการยื่นคํารองจากฝายโจทก 2) บริษัทไดยื่นฟองกรรมการทานดังกลาวในคดีแพงขอหา
กรรมการกระทําความเสียหายแกบริษัทและเรียกคาสินไหมจํานวนทุนทรัพย 274 ลานบาท คดีนี้ศาลไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว และ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ศาลไดมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 210 ลานบาท ใหแกบริษัท สมุยเพนนินซูลา จํากัด
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนดังกลาวนับจากวันฟอง (12 มิถุนายน 2551) จนกวาชําระเสร็จสิ้นแกบริษัท
สมุยเพนนินซูลา จํากัด เนื่องจากศาลพิพากษาใหจําเลยชําระเงินใหแกบริษัทไมเต็มตามฟอง บริษัทจึงไดยื่นอุทธรณขอใหศาล
อุทธรณพิพากษาใหจําเลยชําระเงินเต็มตามฟอง ขณะเดียวกันจําเลยก็ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษา เพื่อขอใหศาลอุทธรณพิพากษา
ยกฟองโจทก แตจําเลยยื่นคํารองขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา เนื่องจากประสบปญหาดานการเงินจึงไมมีเงินชําระคาธรรมเนียม
ศาล ซึ่งศาลไดยกคํารอง และใหจําเลยนําเงินคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายใน 30 วันนับจากวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัท ภูเก็ต
เพนนินซูลา จํากัด ที่เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกลาวอางวา
การบังคับคดีไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาลสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ศาลพิจารณา
รับคํารอง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ในระหวางป 2555 บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัดไดถูกกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพรรณพืชแจงความเกี่ยวกับคดีบุกรุกที่
สาธารณะ คดีอยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริง สวนบริษัท ฮอท สปริง จํากัดซึ่งถือครองที่ดินติดการจํานองตอเจาหนี้รายเดียวกับ
บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขอพิพาทของคดีดังกลาวขางตนยังไมมีขอยุติ อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทไดหารือกับที่ปรึกษา
กฎหมายแลว เชื่อวาคดีดังกลาวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทแตอยางใด
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45. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
การจัดประเภทรายการบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
ผลกระทบตองบการเงินดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
กอนจัดประเภทและ
หลังจัดประเภทและ
ปรับปรุงใหม
ปรับปรุงใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน
ที่ดินรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินประกันผลงานคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาและกําไร
จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร

3,131
538,701
74,098

1,096
112,560
729,756

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
กอนจัดประเภท
หลังจัดประเภทและ
และปรับปรุงใหม
ปรับปรุงใหม

541,832
29,455
44,643

3,131
207,294
14,510

210,425
457
14,053

-

45,825
-

44,729

1,096
3,526
101,912
722,634

-

1,096
-

46. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1)

ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัทอื่นแหงหนึ่งรอยละ 9 รวมเปนจํานวนเงิน 11.88 ลานบาท จาก
ผูถือหุนเดิม ซึ่งบริษัทไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนแลว

2)

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง
สินทรัพยดอยคุณภาพจากบริษัทแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 180 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนแลว
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