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จุด เด่ น ทางการเงิน

งบการเงิน รวม
2559
2560
2561
ผลการดําเนิน งาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
งบดุล (หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
อัต ราส่ วนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
อัตราหนี้สินตอสวนผูถือหุน (%)
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (%)
หลัก ทรั พ ย์
จํานวนหุน (ลาน)
กําไรตอหุน (บาท)
มูลคาทางบัญชีตอหุน

2,727.99
441.63
184.60

2,732.21
549.24
129.67

งบการเงิน เฉพาะกิจ การ
2559
2560
2561

2,835.48 1,209.03 1,376.89 1,505.92
589.71 222.72 270.91 289.77
141.56
94.07 138.99
77.25

10,226.84 10,392.29 10,887.55 5,896.60 6,240,19 6,431.55
5,354.20 5,431.10 5,832.25 2,329.11 2,534.08 2,648.19
4,872.64 4,961.19 5,055.30 3,567.48 3,706.11 3,783.36
1,565.06 1,565.06 1,565.06 1,565.06 1,565.06 1,565.06
1,252.05 1,252.05 1,252.05 1,252.05 1,252.05 1,252.05

6.77%
30.29%
29.71%
4.36%
1.10%
3.83%

4.75%
37.62%
29.92%
4.90%
1.09%
2.64%

4.99%
7.78% 10.09%
5.13%
38.58% 39.51% 39.10% 38.39%
29.55% 101.17% 102.83% 103.29%
5.27%
5.07%
4.98%
6.45%
1.15%
0.65%
0.68%
0.70%
2.83%
2.67%
3.82%
2.06%

2,504.09
0.074
1.95

2,504.09
0.052
1.98

2,504.09 2,504.09 2,504.09 2,504.09
0.057
0.038
0.056
0.031
2.02
1.42
1.48
1.51
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ข้ อ มูล ทั่วไปของบริษัท และบุค คลอ้ างอิง
ข้ อ มูล บริษัท
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
1,565,058,520.00บาท
1,252,046,816.00 บาท

บุค คลอ้ างอิง
ชื่อนายทะเบียน
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
ลูกคาสัมพันธ
เว็บไซต

:
:
:

ชื่อผูสอบบัญชี

:

สถานที่ต้งั สํานักงานใหญ

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

:
:

บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
+66 2009 9000
+66 2009 9991
+66 2009 9999
www.tsd.co.th
นายนรินทร จูระมงคล
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8593
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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สาส์ น จากท่ านประธานกรรมการ
ในป 2561 ที่ผานมานั้นโดยรวมของประเทศมีแนวโนมขยายตัวจากสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัวและกําลังซื้อภาค
ครัวเรือนปรับดีขึ้นหลังจากภาระหนี้โครงการรถคันแรกทยอยครบกําหนด ตลาดอสังหาริมทรัพยกลับมาคึกคักหลังจากประกาศ
มาตรการปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และสงผลใหมีความตองการเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ซึ่งยัง
ดําเนินธุรกิจใหสินเชื่อทางการเงินแกผูที่ตองการซื้อเครื่องใชไฟฟายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง รวมถึงธุรกิจอื่นที่มีการขยายตัวเชนกัน
อีกทั้งยังมีการวางแผนสําหรับธุรกิจใหมๆ ที่พิจารณาแลววามีศักยภาพในอนาคตเพื่อเพิ่มความยั่งยืนใหกับกลุมบริษัท โดยบริษัทมี
นโยบายในการดําเนินธุรกิจที่จะเนนในเรื่องของคุณภาพ ความทันสมัยของสินคาและเทคโนโลยีในกระบวนการทํางาน และเนน
เขาถึงความตองการของกลุมลูกคาอยางแทจริง ซึ่งเปนหัวใจของการทําธุรกิจในปจจุบัน
สําหรับในป 2561 อุตสาหกรรมเชาซื้อเติบโตเพิ่มมากกวาป 2560 ทั้งเครื่องใชไฟฟาและรถยนต รวมถึงการพัฒนารูปแบบที่
มีความหลากหลายมากขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจที่สงผลยังภาคครัวเรือนและเทคโนโลยีปจจุบันที่มีความกาวหนาขึ้นไป ซึ่งเปนสวน
หนึ่งที่ชวยจูงใจใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการแขงขันทางดานราคาเพื่อเปนกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหเขาถึง
ลูกคา โดยมีการขยายสาขาเชาซื้อเพิ่มขึ้นในป 2561 จํานวน 1 สาขาเพื่อใหคลอบคลุมไดถึง 50 จังหวัดและรองรับกลุมลูกคา
ระดับกลางถึงระดับลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ รวมถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจในกลุมบริษัทยอยที่มีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นเชนกัน
ทายนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการ และคณะกรรมการ รวมถึงผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกทานจะยังคงมีปณิธาน
รวมกันในการดํารงไวซึ่งความมุงมั่น ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในการทํางานเพื่อใหกิจการทุก
ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเติบโตอยางมั่นคง และสรรสรางผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทาน
ผูถือหุน ลูกคาของบริษัท และผูที่เกี่ยวของทุกทาน

(นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล)
ประธานกรรมการ
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษทั ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เปนดังนี้
โครงสร้ างการถือ หุ้น ของกลุ่ม บริษัท
กลุ่ม นายวิส ูต ร

กลุ่ม นายธเนศ

27.54%

กลุ่ม นายนิพ นธ์

กลุ่ม นายนาย
สุวัฒน์ ช ัย

ผู้ถ อื หุ้น รายย่ อ ย

8.73%

5.97%

45.47%

12.29%

บริษัท

46.98%

99.99%

99.99%
99.99%
99.99
99.99%
60.00%
บมจ. ไมดา บจ.ไมดา
บจ.ท็อป
บจ.เดอะ บจ. ไมดา
บจ.ไมดา
บจ.ไมดา
ลิสซิ่ง
พร็อพเพอรตี้ เอลลิเม็นทส
โฮเทล แอนด รีทรีท หัวหิน ( ลาว ) เชา
แอด
สินเชือ่
รีสอรท

99.99%

99.99%

90.00%

บจ.บริหาร
สินทรัพย ไมดา

บจ.รักษาความ
ปลอดภัย ไมดา

บจ.เอ็มดี มีเดีย
โกลบอล

99.99%
70.00%
99.99%
99.99%
99.99%
80.00%
บจ.เอ็มดี
บจ.ไมดา เอ
บจ.แมกซ บจ.ไมดา
บจ.ไมดา
บจ.บริหาร
โฮเทล
ดิเวลลอป ฮอสพิทาลิตี้ อะดรีนาลีน เจนซี่ แอนด ดี สินทรัพย กรุง
(ประเทศไทย) เวลลอปเมนท
เทพจรัญ
เมนท
กรุป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 98 แหงใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 16 บริษัท โดยแบงเปนถือหุนทางตรง 13 บริษัท และถือหุนทางออม 3 บริษัท
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน ชําระแล้ ว สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(พัน บาท)

ถือ หุ้น ทางตรง
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมดา แอด
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ใชแลวและบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม
ใหเชาปายโฆษณา
สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

(ร้ อ ยละ)

532,398

46.98

500,000
150,000
175,000
300,000
850,000

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
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บริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน ชําระแล้ ว สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(พัน บาท)

บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา เอนเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ

บริการใหเชาสินเชื่อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน
บริหารโรงแรม รีสอรท อาคารพาณิชย คอนโดมิเนียม หมูบาน
บริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจ รานสปา และใหบริการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท
เมนท จํากัด)

ถือ หุ้น ทางอ้ อ ม
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด

ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขาย
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
ใหบริการรักษาความปลอดภัย

(ร้ อ ยละ)

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

60.00
99.99
80.00
70.00
99.99
99.99

2,000

99.99

28,200

90.00

25,000
1,000

99.99
99.99
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ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ
ภาพรวมการประกอบธุร กิจ ของกลุ่ม บริษัท
บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและบริษัท
มีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาหลักคือขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.42 และ 98.93 ของรายได
จากการขายทั้งหมดในป 2561 และในป 2560 ตามลําดับ โดยบริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/จัดจําหนายหลากหลายยี่หอ อาทิ ซัมซุง
(Sumsumg) พานาโซนิ ค (Panasonic) ชาร ป (Sharp) ฮาตาริ (Hatari) แอลจี (LG) โตชิ บ า (TOSHIBA) มิ ต ซู ม ารุ เชอร แ มน
(Sherman) และ ทีซีแอล (TCL) เปนตน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกคาเชาซื้อจํานวน 118,226 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 98 แหงใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 1 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
รายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 16 บริษัท โดยแบงเปนถือหุนทางตรง 13 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 2561

บริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน ชําระแล้ ว สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(พัน บาท)

ถือ หุ้น ทางตรง
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมดา แอด
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา เอนเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ใชแลวและบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม
ใหเชาปายโฆษณา
สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
บริการใหเชาสินเชื่อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย

(ร้ อ ยละ)

532,398

49.98

500,000
150,000
175,000
300,000
850,000
53,678
145,000
210,000
2,000

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
60.00
99.99
80.00
70.00
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บริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน ชําระแล้ ว สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(พัน บาท)

บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ

ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน
บริหารโรงแรม รีสอรท อาคารพาณิชย คอนโดมิเนียม หมูบาน
บริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจ รานสปา และใหบริการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท
เมนท จํากัด)

ถือ หุ้น ทางอ้ อ ม
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด

ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขาย
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
ใหบริการรักษาความปลอดภัย

(ร้ อ ยละ)

10,000
25,000

99.99
99.99

2,000

99.99

28,200

90.00

25,000
1,000

99.99
99.99

ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ แ ละบริก าร
บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เฟอรนิเจอรสําหรับบาน และรถจักรยานยนต พรอมใหบริการกอน
และหลังการขายภายใตคําขวัญ “เพิ่มความสุข ทุกครอบครั ว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561
รวม 98 สาขาใน 50 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
ประเภทของสิน ค้ าและบริก าร
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5 กลุม โดยในแตละกลุมธุรกิจประกอบดวย
บริษัทในกลุมดังตอไปนี้
ประเภทสิน ค้ าและบริก าร
ธุรกิจใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา
ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต
กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
กลุมธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจบริการ

2561
1,049.59
560.59
561.95
404.74
81.35

2560
1,010.84
536.92
525.23
357.43
110.02
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(ก) ธุร กิจ เช่ าซือ้ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน ดีวีดี เครื่องปรับอากาศ โฮมเธียเตอร โฮมสเตอริโอ ตูเย็น
เครื่องซักผา พัดลมและอื่นๆ เปนสินคาขายเชาซื้อหลักของบริษัทฯ
ป 2561 บริษั ทฯขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอชั้นนําตางๆดังตอไปนี้คือ ซัมซุง (Sumsung) , พานาโซนิค (Panasonic) , ชารป
(Sharp) , ฮาตาริ(Hatari) , แอลจี (LG) , โตซิบา (Toshiba) , มิตซูมารุ (Misumaru), สหวิทยุพัฒนา, เชอรแมน (Sherman) และ ทีซี
แอล อิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยมีราคาเชาซื้อ 1,200 - 69,720 บาท คางวดผอนชําระ 121 – 7,210 บาท/เดือน และระยะเวลาผอน
ชําระ 3 – 24 เดือน รายไดหลักของบริษัทมาจากการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้
ตอรายไดรวมตั้งแตป 2559 -2561 จะอยูระหวางรอยละ 97.86 ถึง 99.42

(ข)

ธุร กิจ ให้ บ ริก ารเช่ าซือ้ รถยนต์

บริษัทยอย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเชื่อ แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
(2) การใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา สินเชื่อ
Floor Plan
(3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท
(4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย /
พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต
รายได ห ลั ก ของบริษั ท ยอ ย (ML)มาจากการให บ ริก ารสิ น เชื่อ เพื่ อ เชาซื้ อ รถยนต ซึ่งสั ดส วนของรายได จากการเชาซื้อ ในส วนนี้
ตอรายไดรวม ตั้งแตป 2559 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 75.25 ถึง 78.61
บริษัทยอย (ML)ดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพคลองสูงใน
ตลาด ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต ยี่หอ อายุรถยนต สภาพคลองในการ
ปลอยตอ และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเสี่ยงของลูกคาที่ขอเชาซื้อโดยเนนกลุมบุคคลที่มีรายไดประจําหรือเปน
เจาของกิจการและเกษตรกร โดยบริษัท ยอย(ML)จะกระจายพื้ นที่การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อทั้งตลาดในกรุงเทพและเนนการ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อในตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยอย(ML)มีเครือขายสาขาทั้งหมด 17 สาขา จึงสามารถใหบริการลูกคา
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไดถึง 74 จังหวัด โดยในป 2561 ยอดปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมที่เปนรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะใน
พอรตสินเชื่อของ ML มีสัดสวนรอยละ 15.16 และ 84.33 และในป 2561 มีสัดสวนรอยละ 10.34 และรอยละ 89.66 ตามลําดับ
ทั้งนี้ในยอดปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมดังกลาวในป 2561 รถยนตใหมและรถยนตมือสองมีสัดสวนรอยละ 3.21 และ 96.79 และในป
2560 มีสัดสวนรอยละ 0.38 และ 99.62 ตามลําดับ
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(ค)

กลุ่ม ธุร กิจ พัฒนาอสังหาริม ทรั พ ย์
ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยมีโครงการทั้งสิ้น 14 แหง โดยแยกโครงการในแตละบริษทั ดั้งนี้
1. ชื่อโครงการเดอะ ทาวน / ตั้งอยู ตําบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวน
ทั้งหมด 170 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 15,047 ตรว. มูลคาโครงการ 420 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ
80% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
2. บริษัทยอย (บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้มีโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการไดแก
(1)

ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตั้งอยู ตําบลบานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเปนทาวเฮาส 2
ชั้น และ อาคารพาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 92 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,154 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลาน
บาท ป จ จุ บั น บริ ษั ท ขายโครงการได ป ระมาณ 76% ซึ่ ง ได ทํ า การก อ สร า งเสร็ จ แล ว ทั้ ง หมด โดยลู ก ค า
กลุมเปาหมายจะเปนกลุมขาราชการและประชาชนทั่วไป

(2)

ชื่อโครงการแกรนด วิลล (วังสารภี) / ตั้งอยู ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบาน
เดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 133 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 9,270 ตรว. มูลคาโครงการ 293 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 82% ซึ่งโครงการทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป

(3)

ชื่อโครงการกุยบุรีแลนด / ตั้งอยู ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มี
จํานวนทั้ งหมด 22 ยูนิต เนื้อที่ ทั้งหมด 1,501 ตรว. มูลค าโครงการ 36 ลานบาท ซึ่งโครงการนี้กอสรางไป
ทั้งหมด 7 ยูนิต ขายแลว 4 ยูนิต ปจจุบันไดหยุดการกอสราง และไดมีการประกาศขายที่ดินเปลาแทน

(4)

ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนดลําพยา 2) / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นและทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 209 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,694 ตรว. มูลคา
โครงการ 414 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว และโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแลวเสร็จระหวาง
ป 2561 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป

(5)

ชื่อโครงการรอยพฤกษา เลควิลล / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้น
และอาคารพาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 100 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 17,712 ตรว. มูลคาโครงการ 548 ลาน
บาท ป จ จุบั น บริษั ท ขายโครงการได ป ระมาณ 24% อยู ระหวางการก อ สราง โดยลู ก ค ากลุ ม เป าหมายคื อ
ขาราชการและประชาชนทั่วไป

* เปลี่ยนชื่อโครงการจากพฤกษาพรรณ หนองปากโลง

(6)

ชื่อโครงการตรีพฤกษ นครปฐม / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
ทาวนเฮาส 2 ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 246 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 5,548 ตรว. มูลคาโครงการ 347 ลานบาท ปจจุบัน
บริษั ท ขายโครงการไดป ระมาณ 82% ป จจุบั น บริษั ท อยูระหวางการก อสราง โดยลูกค ากลุม เป าหมายคื อ
ขาราชการและประชาชนทั่วไป
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(7)

ชื่อโครงการดิ อิมเพรส / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นมี
จํานวนทั้งหมด 49 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,822 ตรว. มูลคาโครงการ 371 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการ
ไดประมาณ 45% ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการ กลุมแพทยและ
ประชาชนทั่วไป

(8)

ชื่อโครงการเดอะ โคด บางแขม / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบาน
เดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 377 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 28,799 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 1,403 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 10% ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมาย
คือกลุมประชาชนทั่วไปทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด

(9)

ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณแกรนด 3/ ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานทาวนเฮาส 2
ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 219 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 8,936.50 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 447 ลานบาท ปจจุบัน
บริษัทขายโครงการไดประมาณ 34% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชนทั่วไป
ทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด

(10) ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ กระดีเดียว 3/ ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบาน
ทาวนเฮาส 2 ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 227 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 8,800 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 418 ลานบาท
บาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 10% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุม
ประชาชนทั่วไปทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
(11) ชื่อโครงการ The Town (ขอนแกน)/ ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 1 ชั้นมี
จํานวนทั้งหมด 83 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 7,354.60 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 197 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 8% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชนทั่วไปทั้ง
ประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
(12) ชื่อโครงการ The Town 2 / ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 1 ชั้นมีจํานวน
ทั้งหมด 89 ยูนิต และทาวนเฮาสจํานวนทั้งหมด 151 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 15,101 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ
593 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชนทั่วไปทั้งประชาชน
ทองถิ่นและตางจังหวัด
(13) ชื่อโครงการ แกรนด วิลเลจ (กาญจนบุรี)/ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว
1 ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 86 ยูนิต และทาวนเฮาสจํานวนทั้งหมด 229 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 17,312 ตรว. มูลคา
โครงการประมาณ 758 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชน
ทั่วไปทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
กลุ ม พั ฒ นาคอนโดมิ เนี ย มบริ ษั ท ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ทั้ ง สิ้ น 3 โครงการ โดยแยกบริษั ท ในแต ล ะโครงการ
ประกอบดวย
(1)

บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ “สมุทรา เรสซิเดนซ” / ตั้งอยูที่ถนนเพชร
เกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น จํานวน 4 อาคาร มีจํานวน
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ทั้งหมด 123 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 8,066.81 ตรม. มูลคาโครงการ 722 ลานบาท ปจจุบันบริษัทกอสรางแลว
เสร็จและโอนกรรมสิทธิ์แลวสําหรับยูนิตที่จําหนาย โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่พักตาก
อากาศที่ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกซื้อแบบเขา
รวมโปรแกรมลงทุนกับบริษัทได โดยการันตีผลตอบแทนจากการลงทุน ไมต่ํากวา 6% ของมูลคาลงทุนสําหรับ
ชวง 3 ปแรก
(2)

บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 80 พัฒนาโครงการชื่อ เดอะ แมททริกซ นครปฐม / ตั้งอยูที่ถนน
ราชมรรคา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จํานวน 2 อาคาร มี
จํานวนทั้งหมด 325 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 10,329.88 ตรม. มูลคาโครงการ 579 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการได ป ระมาณ 100% โดยลู ก ค า กลุ ม เป า หมายจะเป น ลู ก ค า นั ก ธุ รกิ จ นั ก ลงทุ น และกลุ ม นั ก เรีย น
นักศึกษาในนครปฐม ซึ่งมีความตองการที่อยูอาศัยที่เดินทางสะดวก

(3)

บริษัทยอย (บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ “เดอะ พาโนรา พัทยา” ตั้งอยูที่พระ
ตําหนัก ซอย 5 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 38
ชั้น จํานวน 342 ยูนิ ต เนื้ อขายทั้ งหมด 12,339.52 ตรม. มู ล คาโครงการ 1,743 ล านบาท บริษั ท เป ดขาย
โครงการเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2561 โดยลู ก ค า กลุ ม เป า หมายจะเป น ลู ก ค า นั ก ธุ ร กิ จ นั ก ลงทุ น และกลุ ม
ชาวตางชาติ ซึ่งมีความตองการที่อยูอาศัยในเมืองพัทยา

นอกจากการบริหารงานขายและการกอสรางโครงการพัฒ นาอสังหาริมทรัพยแลว โครงการยังใหความสําคัญตอการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสูงสุด ทั้งการพัฒนารูปแบบของตัวบาน/อาคาร คุณภาพการกอสราง และการใหบริการที่
มุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคาที่เขาเยี่ยมชมโครงการและลูกคาที่พักอาศัยภายในโครงการแลว
(ง)

ธุร กิจ โรงแรม

กลุมธุรกิจโรงแรมปจจุบันบริษัทมีโรงแรมที่ดําเนินการแลวในปจจุบันทั้งสิ้น 7 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
189 หอง เนือ้ ที่ทงั้ หมด 41 ไร มูลคาของทรัพยสิน 476.85 ลานบาท ราคาหองพักเฉลีย่ 1,445.12 บาท จํานวนแขกเขา
พัก 68,588 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาโดยมีหนวยงานราชการเปนหลัก และกลุมลูกคา
ชาวตางชาติ
(2) โรงแรม ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ ( MIDA ) (เดิมชื่อ โรงแรมไมดา แอรพอรต โฮเทล) ตั้งอยูที่ ถ.แจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีจํานวนหองพักทั้งหมด 125 หอง เนื้อที่ทงั้ หมด 3.1 ไร มูลคาของทรัพยสิน
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371.60 ลานบาท ราคาหองพักเฉลีย่ 906.32 บาท จํานวนแขกเขาพัก 76,529 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปน
กลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน
(3) บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมจํานวน 2 แหง ดังนี้
1) โรงแรม ไมดา เดอซี หัวหิน ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 113
หอง มูลคาของทรัพยสิน 396.54 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 2,089.05 บาท จํานวนแขกเขาพัก 40,816 ราย
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศที่ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดย
อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุมสัมมนาและกลุมที่ตองการจัดงานโดยมีพื้นที่รองรับขนาดใหญ
2) โรงแรม เอซออฟ หัวหิน รีสอรท (เดิมชื่อโรงแรม เรดิสัน บลู รีสอรท หัวหิน) ตั้งอยูที่ถนนบอเคี๊ยะ อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 118 หอง มูลคาของทรัพยสิน 1,028.19 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย
3,819.16 บาท บาท กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศติดชายหาดทะเล
สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร
(4) บริษัทยอย (บจ.แมกซ โฮเทล) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ชื่อโรงแรม ไมดา โฮเท็ล งามวงศวาน ตั้งอยูที่งามวงศวาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มี
จํานวนหองพักทั้งหมด 138 หอง มูลคาของทรัพยสิน 420.04 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 1,011.46 บาท จํานวนแขก
เขาพัก 67,053 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน
(5) บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวน
การลงทุนรอยละ 80.00 ชื่อโรงแรม เซน โฮเทล นครปฐม ตั้งอยูที่ถนนราชมรรคคา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม มี
จํานวนหองพักทั้งหมด 134 หอง มูลคาของทรัพยสิน 189.37 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 737.49 บาท จํานวนแขกเขา
พัก 54,946 ราย กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ ชาวตางชาติและบุคคลทั่วไป
(6) โรงแรม อักษรระยอง ( MIDA )ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง มีจํานวนหองพักทั้งหมด 123 หอง พรอมศูนย
สุขภาพ โดยเริ่มเปดใหบริการตั้งแตเดือน กันยายน 2561 นี้ มูลคาของทรัพยสิน 258.40 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย
2,098.76 บาท จํานวนแขกเขาพัก 4,470 ราย กลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมสัมมนาของหนวยงานราชการ,เอกชน และ
กลุมลูกคาที่ตองการพักผอนพรอมฟนฟูสุขภาพ
จ ) ธุร กิจ สนามกอล์ ฟ
บริษัทยอย (บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท ) ประกอบธุรกิจประเภทสนามกอลฟและโรงแรม ( รีสอรท ) ซึ่งบริษัท ไมดา
แอสเซ็ท จํ ากั ด (มหาชน) มี สั ด ส วนการลงทุ น รอ ยละ 99.99 ซึ่งบริษั ท ย อ ยแห งนี้ ตั้งอยู ที่ 123 หมู ที่ 7 ต.ลาดหญ า อ.เมื อ ง จ.
กาญจนบุ รี มี จํ านวนห องพั ก ทั้ งหมด 65 ห อง เนื้ อที่ ทั้ งหมด 1,127 ไร มู ลค าทรัพ ย สิน สุ ท ธิ 337.38 ล านบาท ป จจุบั น บริษั ท
ใหบริการเชาดําเนินการสนามกอลฟ
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โครงสร้ างรายได้
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2559 ถึงป 2561 มีดังนี้

รายการ
รายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริก าร
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากใหคาเชา
รายไดจากธุรกิจโรงแรม
รายไดคาบริการ
รายไดจากการดําเนินงานอื่น(1)
รวมรายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริก าร
หมายเหตุ
(1)

2559
ล้ านบาท
488
641
11
237
80
1,270
2,728

%
18
24
1
9
3
47
100

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2560
ล้ านบาท
%
471
515
13
364
97
1,272
2,732

17
19
1
13
3
47
100

2561
ล้ านบาท
486
552
12
415
64
1,306
2,835

%
17
19
1
15
1
47
100

รายไดจากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบดวยรายไดจากดอกผลเชาซื้อเปนหลัก
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เหตุก ารณ์ ส าํ คัญ
ความเป็ นมาและพัฒนาการที่ส าํ คัญ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอี้ยวศิวิกูล และนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑูร ภายใตชื่อเดิม“บริษทั นครปฐม ไมดา 1991 จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท สํานักงานใหญตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการบริษัทประกอบธุรกิจขายเครื่องใชไฟฟา
ตอมาในป กลุมผูกอตั้งไดเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟาโดยการผอนชําระเงิน บริษัทจึงไดเริ่ม 2540
หันมาดําเนินธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา โดยมีบริการกอนและหลังการขายแบบ“ครบวงจรและถึงที่หมาย” ซึ่งครอบคลุมถึง
บริการสาธิตและการทดลองการใชงานสินคา บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติเชาซื้อภายใน วัน บริการจัดสงสินคา บริการ 1
รับประกันสินคาตลอดระยะเวลาการผอนชําระ บริการสินคาทดแทนขณะสงซอม และบริการหลังการขายอื่นๆ โดยสินคาที่ใหเชาซื้อ
สวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) ยี่หอชั้นนําตางๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง (Audio
Vision หรือ AV) เชน โทรทัศน และสเตอริโอ บริษัทเนนการขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลางถึงลาง ที่อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ในชวง 5 ปที่ผานมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
มิถุนายน 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
สัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 70.00 เปนรอยละ 74.75%

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม
จํานวน 525,000 หุนมูลคา หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 5,250,000 บาท ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 85.00 เปนรอยละ 100.00
บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม จํานวน
675,000 หุนมูลคา หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 6,750,000 บาท ทําใหสัดสวนการ
ลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 85.00 เปนรอยละ 100.00

มิถุนายน 2557

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 214.51
ลานบาท และจากธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 210 ลาน
บาท
บริษั ท ได ลงทุน และจัดตั้งบริษั ท ยอ ยชื่อ บริษั ท เอ็ม ดี อะดรีน าลีน (ประเทศไทย) จํ ากั ด ซึ่ ง
ประกอบธุรกิจใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดงานกิจกรรมตามสถานที่ตางๆ
ใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จํานวนหุน
1,000,000 หุ น มู ล ค าหุ น ละ 10 บาท ทั้ งนี้ บ ริษั ท ไมด า แอสเซ็ ท จํ ากั ด ( มหาชน ) ถื อ หุ น
ทั้งหมด 999,997 หุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 9,999,970 บาทหรือรอยละ 99.99
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พฤศจิกายน 2557

-

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

มกราคม 2558

-

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

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 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 ซึ่ง
มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อ
โฆษณา รับทํ าปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อ โฆษณาทางโทรทัศน 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) มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพือ่ ประกอบกิจการบริหาร
จัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทถือหุนจํานวน
2,499,995 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99

กรกฎาคม 2559

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท
จํากัด จากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 70,000,000
บาท
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กันยายน 2559

ธันวาคม 2560

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด จํานวน 0.05 ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัท
ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด จํานวน 0.15 ลานหุนทั้งจํานวน โดย
บริษัทไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด จํานวน 0.09 ลานหุนทั้งจํานวน โดย
บริษัท ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด จํานวน 0.09 ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัท
ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด จํานวน 0.31 ลานหุนทั้งจํานวน โดย
บริษัท ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99) ขายหุนใน บริษัท เม็มโมรี
มาสเตอร แอลอีดี จํากัด จํานวน 0.02 ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัท ไมดา แอด จํากัด ไมมี
อํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

มกราคม 2561

- บริษั ทลงทุนใน บริษั ท ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป จํากัด (เดิมชื่อ บริษั ท เอ็มดับ บลิว เวลเนส
แมเนจเมนท จํากัด) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (200,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 51.00 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการรับจางบริหารโรงแรม
รีสอรท อาคารพาณิ ชย คอนโดมิเนียม หมูบาน รานสปา และใหบริการนวดเพื่อสุขภาพทุก
ประเภท โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุน จํานวน 98,000 หุน คิด
เปนรอยละ 48.99 ทําใหบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 51.00
เปนรอยละ 99.99

ธันวาคม 2561

- บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด จากเดิมทุน
จดทะเบี ย นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เป น จํานวนเงิน 28,200,000 บาท (จากเดิ มทุ น จด
ทะเบียนจํานวน 10,000 หุน เปนจํานวน 282,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยสัดสวนการ
ถือหุนไมเปลี่ยนแปลง
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ปั จ จัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและราคาหุนของบริษัท อนึ่ง
ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้เปนเพียงปจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งนี้ อาจมีปจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ที่บริษัทไมทราบและอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งปจจัยความเสี่ยงเหลานี้อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุร กิจ
บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่องและถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการกําหนดกลยุทธและแผน
ธุรกิจในแตละป โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเปนไปตามทิศทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนหลักตางๆ ดังนี้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงเปนตน หากมีความเสี่ยงใหมๆ ที่มิไดคาดการณไวอาจจําเปนตองทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหมทั้งหมดหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอยางรุนแรงอาจตองทบทวนแผนธุรกิจใหมทั้งหมด พรอมนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ดังเชนในปที่ผานมามีหลายสาขาประสบปญหามีคูแขงทางการคาเปดเพิ่มมากขึ้นทําใหลูกคาเกิด
การเปรียบเทียบราคา และลูกคาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบางพื้นที่ประสบปญหาผลผลิตตกต่ําทําใหความตองการที่จะซื้อ
ของลูกคาลดลง จึงสงผลตอรายไดและการจัดเก็บหนี้ของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและ
บุคลากรรวมถึงการบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในชวงนั้น
ความเสี่ยงของลูก หนีท้ ่ มี ีปั ญหา
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคางชําระของลูกหนี้การคาสวนที่เกินกวา 12 เดือน จํานวน 8.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.40
ของลูกหนี้การคาทั้งหมด อันเปนผลมาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ลดลง ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระ
หนี้ตามจํานวนดังกลาว แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไวแลวจํานวน 8.36 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 100 และสงใหฝายเรงรัดติดตามหนี้ที่เหลืออยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการที่จะปองกันความเสี่ยงจาก
ปญหาลูกหนี้คางชําระเปนระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกคาที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมีการเก็บและติดตามหนี้เร็ว
ขึ้น โดยจะสงใหฝายเรงรัดหนี้สินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้
ความเสี่ยงจากการเกิด ลูก หนีเ้ ช่ าซือ้ มีปั ญหาในอนาคตเนื่อ งจากการขยายสิน เชื่อ เช่ าซือ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสาขาเปดดําเนินงาน ทั่วประเทศรวม 98 สาขา ทั้งนี้การขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาใหมในพื้นที่การ
ขายใหมอาจกอใหเกิดลูกหนี้เชาซื้อที่มีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวในระยะเวลาหนึ่งได อยางไรก็ตามบริษัทไดใชความ
ระมัดระวังในการขายเชาซื้อแกลูกคารายใหม โดยใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเชาซื้อโดยระบบการพิจารณา
การขายเชาซื้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกคาเชาซื้อและการติดตามหนี้ รวมทั้งบริษัทมีฝายตรวจสอบและฝายเรงรัดหนี้สินที่
ดูแลเรื่องการทุจริตภายในองคกรและการติดตามหนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งมีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี้เชาซื้อไดทุกขณะซึ่งสามารถปองกันความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
ความเสี่ยงจากการพิจ ารณาความสามารถในการชําระหนีข้ องลูก ค้ าโดยไม่ ม ีเ อกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทไมมีหลักฐานทางการเงินที่เปนลายลักษณอกั ษร ดังนั้นในการพิจารณาการขายเชาซื้อนั้น บริษัท
จึงเนนการเขาถึงตัวตนและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากลูกคา รวมถึงการเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและจากบุคคลอางอิงเพื่อ
เปนการสอบทานขอมูลอีกชั้นหนึ่ง เชน ผูค้ําประกัน ญาติ เพื่อนบาน ผูนําในหมูบาน หรือ ลูกคาเกา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
ของบริษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผอนชําระของลูกคา ฉะนั้นหากลูกคาผูขอเชาซื้อรวมมือกับบุคคลอางอิง
และ/หรือผูค้ําประกันแจงขอมูลเท็จอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการพิจารณาลูกคาได ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาหนี้สูญ การผอน
ชําระลาชาหรือการรับคืนสินคา อยางไรก็ตามความเปนไปไดดังกลาวคอนขางต่ําเนื่องจากผูขอเชาซื้อตองเตรียมขอมูลลวงหนาและ
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รวมมือกับบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งการแจงขอมูลเท็จเปนผลประโยชนของผูเชาซื้อฝายเดียว แตเปนผลเสียกับผูเกี่ยวของ ซึ่ง
โดยปกติจะเกรงการรวมรับผิดชอบภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันและการถูกขึ้นบัญชีดําทําใหไมสามารถขอเชาซื้อกับบริษัทไดอีก
ดังนั้นการสอบทานขอมูลจากบุคคลหลายฝายดังกลาวจึงเปนการลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทขายเชาซื้อแก
ลูกคารายยอยโดยมียอดเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเฉลี่ย 14,000 บาทตอราย ดังนั้นผลกระทบจากหนี้เสียตอรายลูกหนี้จึงมีสัดสวนนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อทั้งหมด
ความเสี่ยงที่เ กิด จากการแข่ งขัน ในการประกอบธุร กิจ
บริษัทไดดําเนินการลดความเสี่ยงดานนี้ดวยการมุงเนนการรักษาสวนแบงตลาดไว กลาวคือ บริษัทไดเขาแขงขันและรักษาสวนตาง
ของอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับหนึ่ง ไมแขงขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริษัทไดเนนการใหบริการเปนหลักและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแขงขันดังกลาวเปน
อยางดี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การดําเนิน งานของบริษัท
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
ความเสี่ยงในการจ่ ายค่ าคอมมิช ชั่น การขายล่ วงหน้ า
บริษัทจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามอัตราที่กําหนด โดยจายใหเมื่อพนักงานขายสามารถขายเชาซื้อสินคาพรอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายไดครบถวนแลว โดยบริษั ทพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามยอดจายจริงที่
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 เคลี ย ร คื น 20% ของยอดที่ ได รับ และ เมื่ อ มี ย อดโบนั ส การขาย
ประจําเดือน ใหเคลียรคืน 50% ของยอดที่ไดรับ (แตไมเกินยอดเบิกลวงหนา) เมื่อพนระยะ 2 เดือนแรกใชเงื่อนไขเดียวกับพนักงาน
เกา(ไมใหเบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนั้นพนสภาพการเปนพนักงานและมีเจตนาหรือไมสามารถชําระคืนคาคอมมิชั่นในสวนที่
ไดเบิ ก ลวงหน าไปแล ว อาจทําให บ ริษั ท สูญ เงินค าคอมมิ ชชั่น การขายลวงหน านี้ อยาไรก็ตาม บริษั ทไดจํากั ดความเสี่ยง โดย
พิจารณาการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา เปนจํานวนสูงสุดเทากับคาคอมมิชชั่นการขายสินคาที่พนักงานขายมีสิทธิไดรับแต
ยังไมสามารถเบิกรับไดเนื่องจากยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขการขาย
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ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสิน ค้ าคงคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินคาคงคลังสุทธิจํานวน 84.78 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟาภายในบานประเภท
ภาพและเสียง เชน โทรทัศน วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต ซึ่งเปนสินคาที่มีความลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได
งายและมีแนวโนมการลดลงของราคาสินคาที่รวดเร็ว หากบริษัทมีสินคาคงคลังลาสมัยในปริมาณมากอาจทําใหรายไดจากการขาย
เชาซื้อสินคาลดลงได อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทจะเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอตอการขายและมี
ปริมาณหมุนเวียนอยูเสมอ โดยปจจุบันบริหารสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 45 วัน และดําเนินนโยบายการบริหารสินคาคงคลังใน 2
ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญซึ่งดูแลเรื่องประเภทสินคาที่สั่งซื้อและนโยบายการขายเชาซื้อรวม และโดยสาขาซึ่งจะตองดูแลและ
รับผิดชอบสินคาที่ไดสั่งจากสํานักงานใหญเนื่องจากมีการบริหารงานแบบ Profit Center ทําใหบริษัทสามารถควบคุมสินคาคงคลัง
ทั้งประเภทและระดับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการยึด คืน สิน ค้ า
ปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้นเปนความเสี่ยงตอการ
ลดลงของยอดขายและมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกดานหนึ่งก็ถือเปนการชดเชยตอความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได เพราะบริษัทยังสามารถนําสินคาเหลานั้นมาจําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย อัน
ถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัต ราดอกเบีย้
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเงิน
ใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงด้ านการให้ ส นิ เชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมและลูกหนี้
อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให
สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวน
มากรายดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวในบัญชี
ความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทมียอด
คงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ประกอบกับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทยอย ที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศ ซึ่งไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว
ปจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวมากขึ้นหลังจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก อยางไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังไดรับผลกระทบจากปจจัยลบในประเทศ เชน การชะลอตัวของภาคการผลิต การสงออก และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ปญหาการวางงาน และสถานการณทางการเมือง ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดและ
กําลังซื้อ พฤติกรรมการใชจาย และระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภค
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สภาวะเศรษฐกิจดังกลาวขางตนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่ลูกคาใชบริการที่ลดนอยลง
และผูป ระกอบการตองรับ ความเสี่ ยงมากขึ้นจากการเรียกเก็บ ค างวดสินค า อยางไรก็ตามเครื่องใชไฟฟ าภายในบาน ถือเป น
สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน จึงอาจไดรับผลกระทบนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งบริษัทไดพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดเพื่อกระตุนการใชบริการของลูกคาและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการขายสินคา
รวมทั้งจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดคาใชจาย (Cost Efficiency Program) เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็
ดี บริษัทไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไมไดรับผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกลาวยังคงดําเนินตอไป
3. ความเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรั พ ยากรบุค คล
ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินงาน
ของบริษั ท ได เช น การเกษี ย ณอายุ การลาออก เป น ต น ที่ อ าจจะมี ผ ลที่ ทํ าให เกิ ด การหยุ ด ชะงัก ของธุ รกิ จ ได บริษั ท จึ งได ให
ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส ทุกข สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลใหเหมาะสม
กับหนาที่และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
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การจัด การ
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการยอยอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังนี้
รายชื่อ กรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก (1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล (2) นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล (3) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
(4) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูลและ (5) นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษ ไพฑู รย โดยกรรมการสองในหาทานนี้ลงลายมื อชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวโดยอางอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้
(1)

คณะกรรมการตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน

(3)

จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(4)

ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือ
หุนเปนสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พรอมทั้งหามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยาง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการ
เรื่องตาง ๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินงานดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
(1)

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

21 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

(2)

การทํารายงานที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คะแนน

(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(4)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(5)

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่น
เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

(8)

การควบหรือเลิกบริษัท

(9)

เรื่องอื่นใดตามกฎหมายกําหนด

(10) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ : เปนไปตามขอบังคับของบริษัท
กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปน
กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา
เปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการ ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน และมติของ
คณะกรรมการในการเลือกกรรมการขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอยใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิอนุมัติ

กรรมการอิส ระ
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก (1) นายมงคล สัณฐิติวิฑูร (2) นายพิสูจน สุขแสงทิพยและ (3) นางสาวนุชจรินท รูป
สม
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ
และฝายบริหารของบริษัท และมีคุณ สมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด คือ
(1)

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระดวย

(2)

ไมเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(3)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร (รวมทั้งคูสมรสของบุตร) ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
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(4)

ไม เคยมี ความสั ม พั น ธท างธุรกิจ กับ บริษั ท บริษั ท ใหญ บริษั ท ยอ ย บริษั ท รวม หรือ นิ ติบุ ค คลที่ อ าจมี ความขัดแย งทาง
ผลประโยชน ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเคยเปนหรือเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(5)

ไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(6)

ไมเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(7)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(8)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ กรรมการ
นายมงคล
สัณฐิติวิฑูร
นายพิสูจน
สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไม
เปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวมของบริษัท ทั้งนี้ นายพิสูจน สุขแสงทิพย เปนผูมี
ความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
(1)

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

(2)

สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึง
การควบคุมภายในทางดานการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นโดยผูบริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยผูตรวจสอบภายในและ/หรือผูสอบบัญชีอิสระ

(3)

สอบทานความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหนวยงานตรวจสอบภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหมีทรัพยากรดานตาง ๆ อยางเพียงพอ และหนวยงานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมในองคกร

(4)

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และ
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน
และเงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

(7)

สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนรายป

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุมคา ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูสอบบัญชีของบริษัท

(9)

สอบทานการจัดการใหมีชองทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงิน
หรือเรื่องอื่น ๆ โดยการแจงดังกลาวจะถูกเก็บเปนความลับ รวมถึงการจัดใหมีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจง
อยางเหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผูมีสวนไดเสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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(12)

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

–

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ กรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)

มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ

(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ ยานพาหนะ และ
การอนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ทั้งนี้วงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 300 ลานบาท

(3)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน เชน
การซื้อขายเงิน ลงทุน หรือสินทรัพยถาวร เปนตน ภายในวงเงินสําหรับ แตละรายการไมเกินกวา 1,000 ลานบาท หรือ
จํานวนเทียบเทา

(4)

กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม
การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท

(5)

มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวากรรมการผูจัดการ

(6)

มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุ มัติ งบประมาณสําหรับ ประกอบธุรกิจประจําป แ ละงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป แ ละดํ า เนิ น การตามแผนทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ โดยสอดคล อ งกั บ นโยบายและแนวทางธุ ร กิ จ ที
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว

(8)

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ
ของบริษั ท และกํ าหนดให รายการที่ กรรมการบริห ารหรือบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแยง มี ส วนได เสีย หรือ อาจมี ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมสิทธิอนุมัติการทํารายการนั้น
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เลขานุก ารบริษัท
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญ ชีและการเงิน ดํารงตําแหนง
เลขานุการบริษัท
คณะผู้บ ริห าร
คณะผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน(1) ดังนี้
ชื่อ -นามสกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
หมายเหตุ
(1) ผูบริหารขางตนเปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรก
นับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุ กราย และหมายความรวมถึงผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

การสรรหากรรมการและผู้บ ริห าร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2)

ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซี่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ค าตอบแทนที่ เป น ตั วเงิน สํ าหรับ ประธานกรรมการ กรรมการอิ ส ระและกรรมการที่ ไม เป น ผู บ ริห าร จํ านวน 8 ราย ในป 2561
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
รายชื่อ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายมงคล สัณฐิติวิทูร
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม

เบีย้ ประชุม
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

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

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

ค่ าตอบแทนของผู้บ ริห าร
คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป 2561 คาตอบแทนรวม
ของผูบริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 13,435,281 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทน (บาท)
จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ณ 31 ธัน วาคม 2561
4
11,912,484
1,289, 349
233,448

การใช้ ข้ อ มูล ภายใน
บริษัทไดกําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชน
สวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันมิใหบุคคล
ที่ไมไดรับอนุญาตไดรับขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน และ/หรือปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหุนและตราสารทางการเงินอืน่ ๆ ของบริษัทกอนที่ตลาดหลักทรัพยจะไดรับขอมูลนั้น และเปดเผยขอมูล
ดังกลาวผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอราคา และหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร
หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุนหรือตราสารทางการเงินกอนที่ขอมูลดังกลาวจะเปดเผยตอสาธารณชน หรือในขณะที่ขอมูล
ดังกลาวยังมีผลกระทบตอราคา
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท โดยกําหนดหามมิให
กรรมการและผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา 1 เดือนกอนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตร
มาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทตอสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพยเพื่อการเก็งกําไรในระยะสั้น ทั้งนี้
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบถึงการไดมาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท
(รวมถึงการถือครองหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการไดมาหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
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การควบคุม ภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมเรื่อง
เกี่ยวกับการควบคุมภายในตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงระดับผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปองกันความเสียหายจากการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี
อํานาจ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับผูสอบบัญชีของบริษัทวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอํานาจ และผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและและบริษัทยอย
รายละเอียดของระบบการควบคุม ภายในมีด งั นี ้
(1)

องคกรและสภาพแวดลอม (Organisational Control and Environmental Measure)

บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่เอื้ออํานวยตอการบริหารงานของฝายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมี
การสื่อสารเปาหมายดังกลาวไปยังพนักงานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกํากับดูแลและสงเสริมกิจกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งสงผล
กระทบตอความถูกตองและนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยหนวยงานควบคุมภายในมีหนาที่ในการวางแผน
ชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒ นาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดใหมีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน ติดตามผล และรายงานสถานะของการควบคุมภายในตอฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อปองกันและลดขอผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุนวารายงานทางการ
เงินของบริษัทมีความถูกตองและนาเชื่อถือ
(2)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measurement)

บริษัทมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะหโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อกําหนดมาตรการและกลยุทธตาง ๆ
เพื่อปองกันความเสี่ยง โดยบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเสี่ยง
ของบริษัท และกําหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได รวมถึงติดตามขั้นตอนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่พิจารณาความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงตอบริษัท จัดทําแผนรองรับความเสี่ยง และ
ติดตามผลอยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจไดวาความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติออกจากหนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูล และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสินออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการทําธุรกรรมนั้น ๆ ดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยาง
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สม่ําเสมอ โดยมีการกําหนดนโยบายและทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
ดังกลาวถือปฏิบัติ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measurement)

บริษัทใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหการสื่อสารขอมูลเปนไปอยางถูกตองและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของ โดยบริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับ ธุรกิจของบริษั ท มี การจัด เก็บ บั ญ ชีแ ละเอกสารประกอบการบั นทึ กบั ญ ชีอย างเหมาะสมและสามารถ
ตรวจสอบได มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณากอนการประชุมภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเขาถึงขอมูลของพนักงานในแตละ
ระดับและหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการบังคับใชและตรวจสอบอยางเครงครัด และบริษัทไดจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินใน
กรณีที่เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณที่ไมสามารถคาดเดาได
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว และมี
การปรับปรุงแกไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายดังกลาว
อนึ่ง นอกจากหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit Unit) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ โดย
หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาในการแกไข
ขอบกพรองกับฝายบริหาร และสรุปผลการติดตามการแกไขขอบกพรองและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายป
นอกจากนี้ ฝายบริหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่
ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในรอบป 2561 หนวยงานตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษั ท และจากผลการตรวจสอบไม พบขอบกพรองที่ เป นสาระสําคัญ ของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่ มความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของบริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไมครบถวนในบางหนวยงาน แตผูบริหาร
ซึ่งรับผิดชอบหนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น
วาขอบกพรองดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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การกํากับ ดูแ ลกิจ การ
รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 15 ขอ คือ
(1)

นโยบายด้ านธรรมาภิบ าล

บริษัทฯใหความสําคัญตอธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุน พนักงานและลูกคา รวมทั้งความเปนประโยชนทาง
เศรษฐกิจตอบริษัทในระยะยาว โดยเนนถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลฝาย
บริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(2)

สิท ธิข องผู้ถ อื หุ้น

ผูถือหุนบริษัทฯทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และออกเสียงตามสิทธิ์เทากับจํานวนหุนที่ถือในที่
ประชุมผูถือหุน และบริษั ทฯไดสงหนังสือเชิญ ประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันพรอมทั้งหนังสือมอบอํานาจเพื่อใหผูถือหุนที่ไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบอํานาจใหตัวแทนหรือกรรมการอิสระเขารวมประชุมและใชสิทธิ์ออกเสียงแทน
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลที่สําคัญแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
(3)

การประชุม ผู้ถ อื หุ้น

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

สิท ธิข องผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย

บริษัทฯไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมประกอบดวย พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา เจาหนี้ คูแขง รวมถึงสังคมเนื่องจาก
บริษัทฯตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ให สิ ท ธิของผูมี ส วนได เสี ยดั งกลาวไดรับ การดู แ ลอยางดี ตั วอยางของโครงการเพื่ อสั งคมของบริษั ท ฯ ไดแ กโครงการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนในโรงเรียนตางจังหวัด
(5)

ภาวะผู้น ําและวิส ัยทัศ น์

คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุน โดยมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(6)

ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์

บริษั ท ฯมี ความพยายามที่จะหลีก เลี่ยงการดํ าเนิ นรายการที่ เกี่ยวของกัน หรือรายการใดๆ อัน อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือกรณี ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทฯจะดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการทานใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดๆจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกลาว รายละเอียดเพิ่มเติมมีในสวนโครงสรางการจัดการ
(7)

จริยธรรมธุร กิจ

บริษัทฯไดจัดทําจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรแกกรรมการ และ พนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่สําคัญ เชน ความซื่อสัตย คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ
รวมทั้งยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย
(8)

การถ่ วงดุล ของกรรมการที่ไ ม่ เ ป็ นผู้บ ริห าร

คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งหมด 8 ทาน แบงเปน

(9)



กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน



กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

การรวมหรื อ การแยกตําแหน่ ง

ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนประมาณรอยละ 25
แตอยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนรอยละ 50 ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและ
สอบทานการบริหารงาน
(10)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร

บริษัทฯไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวน
รวมไมเกิน 2 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ ซึ่งเปนระดับ ที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะชักนําและรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯได
(11)

การประชุม คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกรรมการ
ทราบลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มี
การกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแตละ
วาระการประชุม กรรมการที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะตองออกจากการประชุมใน
ระหวางการพิจารณาวาระนั้น ๆ
บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตนฉบับรวมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม
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ในป 2561 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 29 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวิทูร
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม

(12)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม
28
29
29
29
29
12
14
13

คณะอนุก รรมการ

บริษัทฯมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุดตางๆดังนี้
 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ


คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ



คณะกรรมการจัดสรร

อยางไรก็ตามบริษัทฯยังไมมีกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาเบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูใน
อุตสากรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด
(13)

ระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งรายงาน
ตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และกลไก
หลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของฝายปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการ
แบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ บ ริษั ท ฯได ให ความสํ าคั ญ ต อ ข อ เสนอแนะจากผู ต รวจสอบบั ญ ชีเพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(14)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใช
ดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
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(15)

ความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้ล งทุน

บริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง โดยมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธดูแลรับผิดชอบการตอบขอซักถามผูถือหุนและจัดเตรียมขอมูลเผยแพรใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและผูถือหุนบริษัทฯ
ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ใหเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบ
ต อ สั งคมและสิ่ งแวดล อ มอย างยั่ งยื น โดยอาศั ย ทั้ งวิ สั ย ทั ศ น ความสามารถ ควบคู กั บ การมี คุ ณ ธรรมและ จริย ธรรมในการ
ดําเนินงาน ดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม พรอมทั้งคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ โดยมุงหวังใหภาคธุรกิจสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมไดอยางเปนสุข และพัฒนาความ
เจริญกาวหนาของชุมชนไปพรอม ๆ กัน
จากหลักการขางตน บริษัทไดคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดังนี้
1. การประกอบกิจ การด้ วยความเป็ นธรรม
บริษัทประกอบกิจการดวยความสามารถทางธุรกิจ ดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย สุจริต สรางธุรกิจใหเติบโตมั่นคง สราง
มูลคาเพิ่มใหแกบริษัท ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี สุจริตและเปนธรรม ภายใต
กรอบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เคารพสิทธิ
และความเสมอภาคของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูแขง เจาหนี้ ตลอดจนชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม
เชน ไมมีพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขันที่เปนธรรม ไมแขงขันโดยทุมตลาด ลดอัตราดอกเบี้ยและบริการเกินควร ไมทําลายชื่อเสียง
ของคูแขง
2. การต่ อ ต้ านการทุจ ริต คอร์ ร ัป ชั่น
บริษัทมีนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดยมีการกําหนดนโยบายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของ
บริษัทตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม โดยสรุปเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตและการติดตามดังนี้
2.1 จัดทําจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดใหมีการ
สื่อสารอยางทั่วถึงผานทางชองทางตางๆ รวมถึงการวางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเหมาะสม
2.2 ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพื่อความโปรงใส
2.3 ไมกระทําการอันใดที่เกี่ยวของกับการเมืองภายในบริษัท ฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัท ฯ เพื่อดําเนินการ
ดังกลาว บริษัทฯ ยึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงไมมีแนวทางในการชวยเหลือทาง
การเมืองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
2.4 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริตภายในบริษัท และการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย ผานทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับ
หนวยงาน และกลไกการทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหนวยงานควบคุมภายในของบริษัท
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2.5 หนวยงานตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที่กําหนด ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงสัญญาณเตือนภัยตางๆ ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ในการปองกัน ติดตามและตรวจพบ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรับชันโดยรายงานผลการตรวจสอบอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.6 พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมการเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น การกระทํา
ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลมี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้
2.7 บริษั ท ฯ จะให ความเป น ธรรมและคุ ม ครองพนั ก งานที่ ป ฏิ เสธหรือ พนั ก งานที่ แ จงเรื่อ งทุ จริต และคอรรัป ชั่น ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยบริษัท ฯ จะปกปดขื่อ ที่อยู หรือขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือใหขอมูลเปนความลับ โดย
จํากัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
2.8 ผูที่กระทําทุจริตและคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัท ฯ กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากกระทําผิดกฎหมาย
2.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับพนักงานในองคกร
และผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
2.10 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหา การ
เลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุก
ระดับสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงาน
3. การเคารพสิท ธิม นุษยชน
บริษัทไดมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอพนักงานผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และสังคมรอบขาง ดวยความเคารพในคุณคา
ของมนุษย คํานึงถึงชีวิตของกันและกัน ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
เอาใจใสดูแลความทุกขสุข ชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุทุกขภัย อันเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน โดยคํานึงถึงความเสมอ
ภาค และเสรีภาพของบุคคลที่เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.2 การกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางพนักงานที่เหมาะสมและเปนธรรม
3.3 การกําหนดขอปฏิบัติสําหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนใหเหมาะสมกับหนาที่การงาน ไมกลาวราย
ผูอื่นหรือองคกรโดยปราศจากมูลความจริง
3.4 รักษาขอมูลสวนตัวบุคคลทั้งของพนักงาน คูคา ลูกคา โดยถือเปนความลับ ไมสงตอหรือกระจายขอมูลสวนบุคคล
ไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่ไมเกี่ยวของ โดยไมไดรับการยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูลนั้นๆ
3.5 สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดี ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
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4. การปฏิบ ัต ติ ่ อ แรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานเปนองคประกอบที่สําคัญของความสําเร็จของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรมตามหลักบรรทัดฐานที่เปนสากล ดังนี้
4.1 ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
4.2 สงเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงาน ใหมีความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ
4.3 สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแกไขปญหาของบริษัท
4.4 บริษัทมีการดูแลและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต 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. ความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผู้บ ริโภค
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคา ดังนี้
5.1 ในการใหสินเชื่อและบริการหลังการขาย บริษัทเอาใจใสใหบริการที่ดี มุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุด บริการลูกคาดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.2 รักษาความลับของลูกคา โดยไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือ ผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
5.3 บริษัทมีการกําหนดราคาผลิตภัณฑและบริการอยางสมเหตุสมผล ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการที่เปนจริง และครบถวนแกผูซื้ออยางเพียงพอเพื่อประกอบกิจการตัดสินใจของผูซื้อ
5.4 บริษัทมีการขยายสาขาในการใหบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหความสะดวกกับลูกคาในการใชบริการ และการใหบริการ
หลังการขายกับลูกคา
5.5 จัดอบรมใหความรูเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่บริการหลังการขาย เพื่อใหเขาใจบทบาทและหนาที่ที่มี
แกลูกคา เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกลูกคาในทุกดาน
6. การดูแ ลรั ก ษาสิ่งแวดล้ อ ม
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
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6.3 บริษัทสงเสริมใหมีการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7. การร่ วมพัฒนาชุม ชนหรื อ สังคม
บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม บริษัทรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางสรรคชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่บริษัทดําเนินการเอง และรวมมือกับรัฐและชุมชน ตอบสนองอยางรวดเร็ว และอยางมีประสิทธิภาพ
ตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่รวมสรางสรรคสังคมอยูเสมอ ใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญประโยชนแก
สังคม สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนของประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาใหแกเยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการที่เยาวชนเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพ
นั้น จะสงผลใหประเทศไทยจะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงดวย ซึ่งในป 2561 บริษัทไดนําอุปกรณเพื่อใชในการศึกษา
เรียนรู รวมไปถึงอุปกรณการกีฬา และทุนการศึกษาไปมอบใหกับโรงเรียนบานลําพยา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้
เพี่อเสริมสรางความรูและเพื่อใหประชาชน เยาวชน ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยหันมาออกกําลังกายทําใหหางไกลยาเสพติด
และเสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
8. การมีน วัต กรรมและการเผยแพร่ น วัต กรรม ซึ่งได้ จ ากการดําเนิน งานที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมสิ่งแวดล้ อ ม และ
ผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
การประกอบธุรกิจเชาซื้อของบริษัท มีความเกี่ยวของกับการพัฒ นาสังคม โดยมีสวนสงเสริมในการยกระดับคุณ ภาพชีวิตของ
ประชากรในสังคมโดยการสนับสนุนการเงินใหประชากรมีโอกาสไดซื้อเครื่องใชไฟฟา สามารถเขาถึงผลิตภัณฑดวยความสามารถใน
การผอนชําระของตน เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทไดทบทวนกระบวนการ
ทํางาน และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริษัทมีการรวมทํางานกับธนาคาร ลดการใชเช็คโดยใชวิธีโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
นอกจากนี้ สําหรับธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตของบริษัท บริษัทไดรวมทํางานกับบริษัทประกันภัยรถยนตซึ่งเปนคูคา สนับสนุนใหลูกคาที่
เชาซื้อรถยนตทุกคันทําประกันภัยรถ เพื่อคุมครองรถ ซึ่งจะไดรับการซอมแซมหรือเงินทดแทนเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางาน
กับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนคูคา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถทุกราย ทําประกันชีวิต เพื่อเปนการคุมครองสินเชื่อรถยนต โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระหนี้เชาซื้อที่เหลือทั้งหมดแทนลูกคา เมื่อลูกคาเกิดทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งกระบวนการทํางาน
เหลานี้ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปนนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการที่มีคุณคาตอสังคม และเพิ่มมูลคาใหกับบริษัท
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รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกัน ของบริษัท บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ วม และบริษัท ที่เ กี่ยวข้ อ งกัน ในรอบปี บัญชีส นิ ้ สุด ณ 31 ธัน วาคม 2561

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ ง/
ความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษัท

(1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

-เปนกรรมการในบริษัทฯ

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
บัญชีส ิน้ สุด
วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน รวม

มูล ค่ าายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
บัญชีส ิน้ สุด
วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)
งบการเงิน รวม

การเปลี่ย นแปลงในระหว่ างปี

เพิ่ม

-รายไดคาเชา

150.0

-ดอกเบี้ยจาย

-

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-

-ดอกเบี้ยจาย

-

ลด

240.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชา
อาคารสาขาจากคุณวิสูตร
เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปนราคาที่
เหมาะสมกับราคาตลาดที่เชา
ใกลเคียงกับบุคคลทั่วไป

และบริษัทยอย

(2) คุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล

-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ และ
บริษัทยอย

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

65,851.4

เหตุผ ลและความจําเป็ นของ
การทํารายการ

บจ. ไมดา พร็อพเพอรตี้ ซึ่งเปน
บริษัทยอย กูยืมเงินจาก
33,772.6
คุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจาก
เงินทุนหมุนเวียนไมพอซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 8 ตอป
772.6

33,772.6

455,760.8

-

219,645.6

13,760.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท และ บจ.
ไมดา พร็อพเพอรตี้ กูยืมเงินจาก
301,966.6
คุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
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บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ ง/
ความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
บัญชีส ิน้ สุด
วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน รวม

การเปลี่ย นแปลงในระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

มูล ค่ าายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
บัญชีส ิน้ สุด
วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)
งบการเงิน รวม

เหตุผ ลและความจําเป็ นของ
การทํารายการ

ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 8 12 ตอป

(3) คุณทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล

-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ซึ่ง -รายไดคาเชา
เปนกรรมการในบริษัทฯและ
บริษัทยอย

660.0

720.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาที่ดิน
จากคุณทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสมกับราคา
ตลาดที่เชา ใกลเคียงกับบุคคล
ทั่วไป
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บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

(1) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) -เปนบริษัทยอย

- ลูกหนี้อื่น

138.6

938.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

- รายไดคาบริการและคาเชา

122.9

722.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการ

- รายไดขายเชื่อ

123.6

-

44.1

3,019.9

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
46.98

- ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-

133,019.9

53,676.9

342.3
25,556.1

61.6

25,617.7

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ซื้อสินคาจาก
บมจ.ไมดาแอสเซ็ท

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เปนบริษัทยอยที่
79,343.0 บมจ.ไมดาแอสเซ็ท เขาไปลงทุนมี
ความจําเปนที่ตองใหเงินกูยืมแก
บริษัทยอยเพื่อนํามาใชเปนเงินทุน
ในการขยายพอรตสินเชื่อ ซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.5 – 5.75
ตอป
61.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
- บมจ.ไมดา ลิสซิ่งเนื่องจากเงินทุน
หมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย

39 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

MLR บวกรอยละ 0.25 และ 5.75
ตอป
(2) บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
จํากัด
ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต
(3) บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
จํากัด
ประกอบธุรกิจใหบริการสนามกอลฟ
ใหเชาสนามกอลฟ และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

99.6

-ลูกหนี้อื่น

3.8

119.5 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
60.00
-เปนบริษัทยอย
-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

317.6
11,628.0

0.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการ
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
22,535.5 เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.2 –
5.75 ตอป
936.7

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

952.6

5,302.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจโรงแรม

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

-รายไดคาบริการและคาเชา

935.1

3,933.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชีและบริการอื่นๆ
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

-รายไดขายเชื่อ

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

11,721.1
250,220.2
795.8

(5) บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

- เปนบริษัทยอย

ลูกหนี้อื่น

397.4

ประกอบธุรกิจโรงแรม

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

-รายไดคาบริการและคาเชา

212.9

-ดอกเบี้ยรับ

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

163.0 บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส ซื้อสินคา
จาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

166.2

-เจาหนี้อื่น

-รายไดขายเชื่อ

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
216,819.7 ลงทุน มีความจําเปนในการกูเงิน
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
287.8
ดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.2 – 5.75 ตอป
13,007.9

46,107.8

79,508.3

88.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
305.51 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชีและบริการอื่นๆ

-

26.4

5,327.9

6,188.8

บจ.แมกซ โฮเทล ซื้อสินคาจาก
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
บจ.แมกซ โฮเทล เปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

116,266.8

- เจาหนี้อื่น

232.8
33.4

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

-รายไดคาบริการ

329.3

-รายไดขายเชื่อ

42.3

ดานอสังหาริมทรัพย

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

67,778.8

ลด

61,958.5

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

122,087.1 มีความจําเปนในการกูเงินเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.2 – 5.75 ตอป
118.5
40.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
321.4 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชีและบริการอื่น ๆ
54.0

16,638.0
390,950.4

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

96,312.1

3,600.0

บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซื้อสินคา
จาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน เปนบริษัท
22,212.0 ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุน มีความจําเปนในการกูเงิน
483,662.5
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 5.2 – 5.75 ตอป
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

- เจาหนี้อื่น

-

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

34.2

(7) บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

482.5

468.8 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

-รายไดคาบริการ

446.1

625.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี และบริการอื่น

-รายไดขายเชื่อ

2,381.6

2,936.4

29,703.1

37,472.7

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

- เจาหนี้อื่น

666,340.0

140.2

268,622.7

248,625.6

บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้ ซื้อสินคา
จาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

บม. ไมดา พร็อพเพอรตี้ เปน
686,337.1 บริษัทยอยที่ บมจ. ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุน มีความจําเปนในการ
กูเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินงาน ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ย รอยละ 5.2 – 5.75 ตอป
147.8
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

8) บริษัท ไมดา แอด จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

(เดิมชื่อ บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด)

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

-รายไดคาบริการ

ประกอบธุรกิจใหเชาปายโฆษณา

- ดอกเบี้ยรับ
- เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(9) บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด
ดิเวลลอป เมนท จํากัด
ประกิจธุรกิจเปนตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

-

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

0.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

129.4

130.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี และบริการอื่น

4,571.9
81,309.7

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

บจ. ไมดา แอด เปนบริษัทยอยที่
บมจ. ไมดา แอส เขาไปลงทุน มี
35,150.2 ความจําเปนในการกูเงินเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 5.2 – 5.75 ตอป
3,661.7

30,311.7

76,471.2

0.8 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

107.0

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
70.00

-รายไดคาบริการและคาเชา

281.2

280.7 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี และบริการอื่นๆ

-ดอกเบี้ยรับ

684.3

485.8

บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวล
ลอปเมนท เปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

(10) บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท
จํากัด
ประกอบธุรกิจดานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย และใหบริการหองพัก

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

5,195.8 มีความจําเปนในการกูเงินเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 12 ตอป

6,610.0

- เจาหนี้อื่น

1,530.3

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

-

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
80.00

-รายไดคาบริการ

97.7

-รายไดขายเชื่อ

145.1

153.4

4,256.9

5,160.0

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

92,802.4

1,900.0

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-ดอกเบี้ยรับ

485.8

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

682.4
7.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
131.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี และบริการอื่นๆ

14,060.0

11,991.3

บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท ซื้อ
สินคาจาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท เปน
94,871.1 บริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุน มีความจําเปนในการ
กูเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
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บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

ในการดําเนินงาน ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5 - 5.75 ตอป

(11) บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน
(ประเทศไทย) จํากัด
ประกอบธุรกิจจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม

-เปนบริษัทยอย
-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

- เจาหนี้อื่น

198.7

-รายไดคาบริการและคาเชา

361.3

-ดอกเบี้ยรับ

681.5

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

- เจาหนี้อื่น

3,810.7

20.0

240.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี และบริการอื่นๆ
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอส เขาไป
4,207.3 ลงทุน มีความจําเปนในการกูเงิน
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
12 ตอป
1,218.3
20,838.3

20,441.7

20.0
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บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

(12) บริษัท บริหารสินทรัพย
กรุงเทพจรัญ จํากัด

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

-เปนบริษัทยอย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินที่ 99.99
ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน

(13) บริษัท รักษาความปลอดภัย
ไมดา จํากัด

(14) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

ลัก ษณะรายการ

-ลูกหนี้อื่น
-รายไดคาบริการและคาเชา

-ดอกเบี้ยจาย

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

-

-รายไดคาบริการ

-

- บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ ถือหุน
รอยละ 99.99

-เจาหนี้อื่น

-

-เปนกรรมการในบริษัทฯ

-รายไดคาเชา

และบริษัทยอย

1,404.6

1,246.8

-ลูกหนี้อื่น

150.0

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

310.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการทําบัญชี และบริการอื่นๆ

300.0

-

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

3.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

18.8

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-เปนบริษัทยอย ของ บจก.ไมดา
พร็อพเพอรตี้

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

52,404.6

52,404.6

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
- บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25.75 ตอป
2.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
15.5 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการอื่นๆ
115.6
240.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคาร
สาขาจากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนราคาที่เหมาะสมกับราคา
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บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)
งบการเงิน เฉพาะ
กิจ การ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2561
(พัน บาท)

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการ
ทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

ตลาดที่เชา ใกลเคียงกับบุคคล
ทั่วไป

(15) คุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล

(16) คุณทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล

-ดอกเบี้ยจาย

-

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-

-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล -ดอกเบี้ยจาย
ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
และ บริษัทยอย

-

-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล -รายไดคาเชา
ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ
และบริษัทยอย

65,851.4

660.0

33,772.6

455,760.8

-

219,645.6

772.6 บจ. ไมดา พร็อพเพอรตี้ ซึ่งเปน
33,772.6 บริษัทยอย กูยืมเงินจาก คุณวิสูตร
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากเงินทุน
หมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 8 ตอป
13,760.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท และ บจ.
ไมดา พร็อพเพอรตี้ กูยืมเงินจาก
301,966.6
คุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอ
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 8 - 12
ตอป
720.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาที่ดิน
จากคุณทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล ซึ่ง
เปนราคาที่เหมาะสมกับราคา
ตลาดที่เชา ใกลเคียงกับบุคคล
ทั่วไป
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2.2 นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาที่ใชในการเขาทํารายการสรุปดังนี้
รายการ
รายการธุร กิจ กับ บริษัท ย่ อ ย

นโยบายการคิด ราคา

ดอกเบี้ยรับ
คาบริการรับ
คาเชา
ตนทุนทางการเงิน

อัตรารอยละ 5.5 - 12.0 ตอป (2560 : อัตรารอยละ 5.0-12.0 ตอป)
ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก
ราคาใกลเคียงกับผูใหเชาภายนอก
อัตรารอยละ 5.2 – 5.75 ตอป (2560 : อัตรารอยละ 5.0 - 8.0 ตอป)

รายการธุร กิจ กับ กิจ การที่เ กี่ยวข้ อ งกัน
คาเชาอาคาร

ราคาตามสัญญา

12.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุส มผลของรายการ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยรายการดังกลาวลวนเปนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน นอกจากบริษัทจะยึดแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกับการทํารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยจะกําหนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตามวงเงิน และเนื่องจากรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปน
รายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนั้น รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต โดย
บริษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทยอย สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดเปนหลัก
12.4 มาตรการขัน้ ตอนการอนุม ัต กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย
จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได โดยการพิจารณาแตละรายการไดมีการคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปน
หลัก และไดมีการเปรียบเทียบราคาที่จะทําการซื้อขายทรัพยสินตามราคาตลาดทั่วไปหรือราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ นอกจากนี้
บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณารายการและใหความเห็นตอรายการระหวางบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน
และหากรายการระหวางกันอื่นใดที่เขาขายตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยางเครงครัด
ในป 2561 และป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2561 และ 2560 วารายการดังกลาวเปน
รายการคาตามปกติ โดยบริษัทไดคิดราคาซื้อ-ขายสินคา และบริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามราคาที่เทียบเทากับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัทจะวาจางผูประเมินราคาอิสระมืออาชีพ ในกรณีที่เปนการ
ประเมินราคาประเภทอสังหาริมทรัพยจะเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. มาทําการประเมินราคาของรายการระหวาง
กัน เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบกอนที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทาน
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12.5 นโยบายและแนวโน้ ม การทํารายการระหว่ างกัน ในอนาคต
ลักษณะของรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซื้อรถยนตกับทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของ
บริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบ
บัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุน
ตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท
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โครงสร้ างผู้ถ อื หุ้น
หลักทรัพยของบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,565,058,520 บาท และมีทนุ ชําระแลวจํานวน 1,252,046,816 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,504,093,632 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
รายชื่อ ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ 10 รายแรก ณ 23 มีน าคม 2561
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7
8.

9.
10.

ชื่อ
กลุ่ม นาย วิส ูต ร เอีย้ วศิวิก ูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
คุณมนตชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวสุจิตร เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
นางนิภาวัลย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล
กลุ่ม นาย ธเนศ ดิล กศัก ยวิท รู
นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรยุทธ ดิลกศักยวิทูร
กลุ่ม นายนิพ นธ์ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ ณัฐวุฒิ
นางสาวปฐมา ณัฐวุฒิ
กลุ่ม นายสุวัฒน์ ช ัย ปั ญญาจิร วุฒิ
กลุ่ม นายวิร ัญ ใจยิน ดี
กลุ่ม นายชาญชัย พาณิช ยารมณ์
นายชาญชัย พาณิชยารมณ
นางสาวชุติมณฑน พาณิชยารมณ
นายวรากร พาณิชยารมณ
กลุ่ม นางสาวนฤมล แจ่ ม กระจ่ าง
กลุ่ม นายโกวิท ย์ รุ่ งเรื อ งธัญญา
นายโกวิทย รุงเรืองธัญญา
นางธีรารัตน รุงเรืองธัญญา
กลุ่ม นายวิเ ชีย ร เจีย กเจิม
กลุ่ม นายทวี จรัส พรแสงทอง

จํานวนหุ้น
689,745,051
51,297,901
49,850,779
39,847,623
5,906,010
204,524,783
259,908
102,522,332
142,857,965
3,289,000
89,388,750
307,659,720
281,706,358
12,817,750
13,135,612
218,648,958
116,973,658
101,675,300
149,493,306
118,053,928
83,326,100
67,926,100
9,900,000
5,500,000
77,225,215
46,550,000
46,000,000
550,000
30,062,000
23,824,352

ร้ อ ยละ
27.54
2.05
1.99
1.59
0.24
8.17
0.01
4.09
5.70
0.13
3.57
12.29
11.25
0.51
0.52
8.73
4.67
4.06
5.97
4.71
3.33
2.71
0.40
0.22
3.08
1.86
1.84
0.02
1.20
0.95
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โดยผูถือหุนหลักยังเปนกลุมเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการถือหุนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้กลุมนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล กลุมนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑูร และกลุมนายนิพนธ ณัฐวุฒิ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 27.54, 12.29 และ 8.73 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามลําดับ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บ ริห ารและผู้ม อี าํ นาจควบคุม ของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
1.นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ป)

59

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

2.05

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา

พี่ชาย
ม.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล เม.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ
2558 – ปจจุบัน กรรมการ
2558 – ปจจุบัน กรรมการ
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. ไมดา โอสพิทาลิตี้ กรุป (เดิมชื่อ
บจ.เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท )
บจ.รักษาความปลอดภัย ไมดา
บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ.ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด)
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา แอด (เดิมชื่อ“บจ.เทอเทิล พาทิ”)
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
2.นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป)

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

57

ประกาศนียบัตร

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

1.99

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา

นองชาย
เม.ย. 2560 - ปจจุบัน
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
2559 – ปจจุบัน
พี่ชาย
2558 – ปจจุบัน
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ.รักษาความปลอดภัย ไมดา
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ

กรรมการ

บจ.ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา ดีเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น
บจ.ไมดา แอด (เดิมชื่อ“บจ.เทอเทิล พาทิ”)
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

กระทําผิด
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
3.นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป)

54

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

1.59

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา

นองชาย
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

ม.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ

ไมมี

ธ.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการ

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

2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

บจ. ไมดา โอสพิทาลิต้ี กรุป (เดิมชื่อ
บจ.เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท )
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
4.นางสาวรุงระวี เอีย่ มพงษไพฑูรย
กรรมการและเลขานุการบริษัท

51

ปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต
โท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญา บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม
ตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.02

2558 – ปจจุบัน
2558 -ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2556 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจ. ไมดา โอสพิทาลิตี้ กรุป (เดิมชื่อ
บจ.เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท )
บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา แอด(เดิมชื่อ “บจ.เทอเทิล
พาทิ”)
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

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

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP)
(16/2004,143/2017) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – 2560
2555 – 2560
2555 – 2560
2555 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. อีสเทอรน พาวเวอร กรุป
บจ.เจเคอาร พลังงาน
บจ. เอ็บโก กรีนพาวเวอร พลัส
บจ. อะควาติส เอ็นเนอรจี
บจ. ลพบุรี โซลา
บจ. ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บมจ. โรงพิมพตะวันออก
บจ. ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง

ประวัติ ไมมี
การ
กระทํา
ผิด
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
5.นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กรรมการบริหาร

อายุ (ป)

65

คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย สีตบุตรบํารุง
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (50/2006) โดย

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา

0.82

ไมมี

2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท

ไมมี

ไมมี

2553 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
รองผูวาราชการจังหวัด

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
6.นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

65

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

2552 – 2556

จังหวัดตาก
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ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
7.นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระ

อายุ (ป)

51

กรรมการตรวจสอบ

8.นางสาวนุชจรินท รูปสม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

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

ไมมี

ไมมี

57

บูรพา
ปริญญา วิทยาการ
ตรี จัดการ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

2551 – ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝาย

บจ.หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร

ตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (51/2006) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
ปริญญา บริหารธุรกิจ
โท มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ไมมี

ไมมี

2549 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

2560 – ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการบริหาร

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย)
จํากัด
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นโยบายจ่ ายเงิน ปั น ผล
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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บทวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งาน
สําหรับในป 2561 อุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยยังคงมี
แนวโนมขยายตัวจากสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัวและกําลังซื้อภาคครัวเรือนปรับดีขึ้นหลังจากภาระหนี้โครงการรถคันแรกทยอย
ครบกําหนด ตลาดอสังหาริมทรัพยทยอยฟนตัว ทําใหมีความตองการเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น บวกกับสินคาเครื่องใชไฟฟามีการ
พัฒนารูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตามสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน ที่มีความกาวหนาขึ้นไป เปนสวนหนึ่งที่
ชวยจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการแขงขันทางดานราคาเพื่อเปนกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหเขาถึงลูกคาได
ครอบคลุมทุกกลุมชั้น
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2560 โดยในป 2561 มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 141.56 ลาน
บาท (กําไรสุทธิเฉพาะสวนของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน 60.91 ลานบาท) ในขณะที่ป 2560 มีกําไรสุทธิจํานวน 129.67 ลานบาท
ซึ่งกําไรสุทธิป 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอน 11.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.17 สาเหตุหลักมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน
103.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.78 ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปกอน 28.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.08 คาใชจายใน
การขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปกอน 33.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.37 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปกอน 32.64 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 14.24 และคาใชจายภาษีเงินไดลดลงจากปกอน 2.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.64
หากวิเคราะหรายไดจากกิจกรรมดําเนินงานนั้น ในป 2561 บริษัทมีรายไดรวม 2,835.42 ลานบาท กําไรสุทธิ 141.56 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 บริษัทมีรายไดรวม 2,732.21 ลานบาท กําไรสุทธิ 129.67 ลานบาท รายไดเพิ่มขึ้น 103.28 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 3.78 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.17 โดยรายไดจากกิจการโรงแรมมีจํานวน 414.99
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 50.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.99 จากการเปดใหบริการของโรงแรมใหมในจังหวัดระยอง
รองรับการใหบริการกับนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาสัมมนาที่เขามาใชบริการเพิ่มขึ้นกวาปกอน รายไดจากการขายสินคาจํานวน
486.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 14.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.18 เนื่องจากบริษัทขยายสาขาเชาชื้อเครื่องใชไฟฟา
เพิ่มอีก 1 สาขาในป 2561 และรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยจํานวน 551.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 36.83 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 7.15 เนื่องจากในป 2561 บริษัทฯ มียอดโอนอสังหาริมทรัพยเพิ่มเมื่อเทียบกับป 2560

สรุ ป ภาพรวมผลการดําเนิน งานของปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจํานวนลูกคารวมทั้งสิ้น จํานวน 118,226 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 6,993 ราย
จากจํานวน 111,233 ราย และเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2559 จํานวน 10,456 ราย จากจํานวน 107,770 ราย ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.29 และรอยละ 9.70 ตามลําดับ
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การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งานสําหรั บ ปี 2559 ถึงปี 2561
หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559
ล้ านบาท

2560
ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

2561
ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

รายได้
รายไดจากการขายสินคา

487.86

17.88

471.28

17.25

486.27

17.15

1,001.44

36.71

1,073.62

39.29

1,120.58

39.52

641.21

23.50

514.87

18.84

551.70

19.46

11.41

0.42

13.23

0.48

11.64

0.41

236.87

8.68

364.07

13.33

414.99

14.64

รายไดคาบริการ

80.45

2.95

96.68

3.54

64.03

2.26

ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ

28.15

1.03

56.84

2.08

49.46

1.74

0.17

0.01

-

-

-

-

22.52

0.83

-

-

-

-

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

5.14

0.19

0.20

-

-

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

59.39

2.18

-

-

-

รายไดอื่น

153.38

5.62

136.06

4.98

136.81

4.82

รวมรายได้

2,727.99

100.00

2,732.21

100.00

2,835.48

100.00

ตนทุนขายสินคา

299.92

10.99

277.42

10.17

285.78

10.08

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

473.10

17.34

311.43

11.42

389.31

13.73

ตนทุนคาบริการจากกิจการโรงแรม

123.37

4.52

200.97

7.37

222.20

7.84

ตนทุนคาบริการ

119.78

4.39

121.07

4.44

41.63

1.47

คาใชจายในการขาย

355.12

13.02

387.87

14.22

383.35

13.52

คาใชจายในการบริหาร

825.84

30.27

909.26

33.33

923.56

32.57

คาตอบแทนผูบริหาร

30.09

1.10

31.83

1.17

31.87

1.12

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

77.45

2.84

83.46

3.06

107.17

3.78

2,304.67

84.48

2,323.31

85.17

2,384.87

84.11

423.32

15.52

408.90

14.99

450.61

15.89

(177.90)

(6.52)

(229.25)

(8.40)

(261.89)

(9.24)

กําไรก่ อ นภาษีเ งิน ได้

245.42

9.00

179.65

6.59

188.72

6.65

ภาษีเงินได

(60.82 )

(2.23)

(49.98)

(1.83)

(47.16)

(1.66)

กําไรสําหรับ ปี

184.60

6.77

129.67

4.75

141.56

4.99

รายไดดอกผลเชาซื้อ
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการใหเชา
รายไดจากกิจการโรงแรม

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

5.56
-

ค่ าใช่ จ่ าย

รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไรก่ อ นต้ น ทุน ทางการเงิน และภาษีเ งิน ได้
ตนทุนทางการเงิน
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หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559
ล้ านบาท

2560
ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

2561
ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

การแบ่ งปั น กําไรสุท ธิปี
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

79.02

2.90

48.54

1.78

60.91

2.15

105.58

3.87

81.13

2.97

80.65

2.84

184.60

6.77

129.67

4.75

141.56

4.99

การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งานเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2560 และปี 2561
ด้ านรายได้
ในป 2561 รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากปกอน 14.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 3.18 , รายไดดอกผลเชาซื้อ
เพิ่มขึ้นจากปกอน 46.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.37 , รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจากปกอน 36.83 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.15 , รายไดจากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นจากปกอน 50.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 13.99 , รายได
จากการใหเชาลดลงจากปกอน 1.59 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 12.02 , รายไดจากคาบริการลดลงจากปกอน 32.65 ลานบาท
ลดลงคิดเปนรอยละ 33.77 และรายไดอื่นลดลงจากปกอน 12.19 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 6.14
โดยรวมรายไดในป 2561 ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุจากการขยายตัวของกลุมลูกคาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของเครื่องใชไฟฟา
และรถยนต โดยในระหวางป 2561 บริษัทมีการขยายสาขาเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเพื่อใหเขาถึงลูกคาและรองรับกําลังการซื้อที่
เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1 สาขา เพื่อใหครบคลุม 50 จังหวัดอยางไรก็ตามถึงแมวาการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางหลากหลายและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมออกมาอยางสม่ําเสมอ จะยังคงสามารถชวยสรางแรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑ
ใหมๆ ประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง แตในดานของราคายังคงเปนสวนที่ใชเปนเครื่องมือในการแขงขัน ซึ่งในสวนใหญ
ผลิตภัณฑใหมๆ ที่ขายจะมีราคาที่ไมสูงมากนัก เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับชั้น ทางดานอสังหาริมทรัพยบริษัทไดผลตอบรับ
ที่ดีจากลูกคาทําใหมียอดโอนในป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2560 และกลุมโรงแรมในป 2561 บริษัทฯไดเปดใหบริการโรงแรมใหมใน
จังหวัดระยองรองรับการใหบริการกับนักทองเที่ยว รวมทั้งกลุมลูกคาสัมมนาที่เขามาใชบริการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน
สําหรับรายไดรวมของป 2561 จํานวน 2,835.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 103.27 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 มี
จํานวน 2,732.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.78 โดยมีสาเหตุดังนี้
(1)

รายไดจากการขายในป 2561 เทากับ 486.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.18 จาก 471.28 ลานบาทในป 2560 โดย
จะพบวาจํานวนลูกคาในป 2561 เพิ่มขึ้นสุทธิเทากับ 6,993 ราย หรือมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.29
จํานวนลูก ค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2560

2561

+/-

111,233

118,226

6.29%
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(2)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2561 เทากับ 1,120.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.37 จาก 1,073.62 ลานบาทในป
2560 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายใหม การเพิ่มชองทางการใหสินเชื่อกับทาง
ลูกคา โดยในระหวางปมีการเพิ่มสาขาของกลุมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา อีกจํานวน 1 สาขา

(3)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2561 เทากับ 551.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 36.83 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 7.15 จาก 514.87 ลานบาทในป 2560 ยอดการจองและซื้อขายอสังหาริมทรัพยในป 2561 ขยายตัวดี
ขึ้นลูกคาที่มีการชะลอการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในชวงปกอนสามารถที่จะเริ่มซื้อขายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงโครงการ
ขายดําเนินการกอสรางและทยอยสงมอบใหลูกคาไดอยางตอเนื่อง

(4)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2561 เทากับ 414.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 50.92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
13.99 จาก 364.07 ลานบาทในป 2560 สาเหตุเนื่องจากในป 2561 มีการเปดใหบริการโรงแรมแหงใหมในจังหวัด
ระยอง โดยเปนผลใหในป 2561 มีจํานวนหองพักที่สามารถรองรับการบริการไดเพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการ
ทั้งในสวนของการพักผอนทองเที่ยวตามนโยบายตอเนื่องจากทางรัฐบาลที่สนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทยทั้ง
ลูกคาในประเทศและลูกคาตางประเทศ รวมทั้งรองรับการจัดงานประชุมหรือการอบรมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน

(5)

รายไดคาบริการในป 2561 เทากับ 64.03 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 32.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ
33.77 โดยมีสาเหตุมาจากในป 2561 บริษัทยอยไมทําการตอสัญญาดําเนินการประมูลทะเบียนรถกับกรมขนสง
และไดลดพื้นที่การเชาปายโฆษณาเพื่อใหบริการบางสวนลง เนื่องจากสภาวะที่มีการแขงขันสูงทางดานการ
โฆษณา จึงสงผลใหรายไดบริการลดลงเมื่อเทียบกับปกอน

(6)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดจากการใหเชา , ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ ,กําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน และอื่น ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงานอื่นลดลง จํานวน 13.78 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 6.51 จากปกอน

ด้ านต้ นทุน
ตนทุนขายรวมป 2561 จํานวน 938.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.08 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายสินคาเชาซื้อ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.36 โดยมีสาเหตุเนื่องจากในป 2561 สินคาที่ปลอยเชาซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปกอน โดยจะเห็นไดจากการที่มียอดลูกหนี้เชาชื้อที่เพิ่มขึ้นควบคูกับรายไดที่เพิ่มขึ้นเชนกัน อยางไรก็ตามบริษัท
ยังคงสามารถทําการควบคุมราคาตนทุนสินคาไดดี การปรับราคาของสินคายังคงไมเปนประเด็นอยางมีสาระสําคัญ

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นรอยละ 25.01 โดยมีปจจัยจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแตละโครงการสามารถ
ควบคุมงานกอสรางไดดีสงผลใหตนทุนของแตละโครงการยังอยูในอัตราสวนที่ไมตางจากปกอนเมื่อเทียบตนทุนกับ
รายได

(3)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.56 สาเหตุหลักมาจากการเปดใหบริการโรงแรมแหงใหมใน
จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการใหบริการไดอยางเพียงพอกับความตองการของทุกกลุมลูกคาโดยอัตราสวนการเพิ่ม
เปนไปตามรายไดของกลุมโรงแรมที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
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กําไรขั้นต้ น
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 30.29 ในป 2559 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 37.62 ในป 2560 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
38.58 ในป 2561 โดยเปนผลมาจากตนทุนการบริการที่ลดลง จากการที่บริษัทยอยไมทําการตอสัญญาดําเนินการประมูลทะเบียน
รถกับกรมขนสง และไดลดพื้นที่การเชาปายโฆษณาเพื่อใหบริการบางสวนลง จึงทําใหตนทุนการบริการลดลงอยางมีสาระสําคัญ
เมื่อเทียบกับปกอน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2561 เทากับ 1,338.78 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.74 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด ลดลงจํานวน 4.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.17 เนื่องการปกอนบริษัทยอยได
มีการทําการตลาดโดยการแถมเบี้ยประกันภัยที่ทําใหกับลูกคาซึ่งในปปจจุบันไดปรับลดแคมเปญดังกลาวลง

(2) คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจํานวน 14.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.52 โดยสาเหตุหลักมาจากปปจจุบันมีการ
รับรูผลขาดทุนจากทรัพยสินรอการขายของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 17.03 ลานบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2561 เพิ่มขึ้นจํานวน 32.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.24 เนื่องมาจากในระหวางปมีการ
ออกจําหนายหุนกูระยะสั้นและหุนกูเพื่อใชเปนเงินหมุนเวียนในการดําเนินการทางธุรกิจและการหาแหลงเงินกูสินเชื่อจากทาง
ธนาคาร เพื่อการขยายตัวของกลุมธุรกิจทั้งในสวนของเชาซื้อ ที่มีการขยายสาขา, สวนของกลุมอสังหาริมทรัพยที่มีการเปดตัวและ
เริ่มกอสรางในโครงการใหมๆ, สวนของกลุมธุรกิจโรงแรมที่มีการเปดใหบริการและขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกคา
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 141.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.17 จากป 2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การขยายตัวของกลุมธุรกิจในบริษัท สงผลใหรายไดของบริษัทในป 2561 มียอดเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยรายไดดอกผลเชาซื้อเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 4.37 จากป 2560 โดยมีการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อซึ่งมีจํานวนเพิ่มจากปกอนประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนสาขาเชาชื้อเครื่องใชไฟฟาในระหวางปอีกจํานวน 1 สาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุมลูกหนี้
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2559 - 2561 รอยละ 3.83 , รอยละ 2.64 และรอยละ 2.83 ตามลําดับ โดยในป
2561 มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากป 2560 เนื่องจากการที่บริษัทมีสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในสวนของรายไดกลุมเชาซื้อ รายไดกลุมอสังหาริมทรัพยและรายไดกลุมโรงแรม อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป
2559 - 2560 รอยละ 3.83 และรอยละ 2.64 ตามลําดับ โดยในป 2560 มีอัตราที่ลดลงจากปกอน สาเหตุเนื่องจากกําไรที่ลดลงเปน
ผลจากการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นและรายการตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เปนสาเหตุหลักที่สงผลใหอัตรากําไรตอ
ผลตอบแทน มียอดที่ลดลง
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การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งานเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2559 และปี 2560
ด้ านรายได้
ในป 2560 รายไดดอกผลเชาซื้อ และรายไดจากกิจการโรงแรม มียอดเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 72.18 ลานบาท และ
127.20 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุจากการขยายตัวของกลุมลูกคาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของเครื่องใชไฟฟา และ
รถยนต โดยในระหวางป 2560 บริษัท มีการขยายสาขาเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเพื่อใหเขาถึงลูกคาและรองรับกําลังการซื้อที่
เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 6 สาขา เพื่อใหครอบคลุม 50 จังหวัดอยางไรก็ตามถึงแมวาการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางหลากหลายและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมออกมาอยางสม่ําเสมอ จะยังคงสามารถชวยสรางแรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑ
ใหมๆประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง แตในดานของราคายังคงเปนสวนที่ใชเปนเครื่องมื่อในการแขงขั้น ซึ่งในสวนใหญ
ผลิตภัณฑใหมๆ ที่ขายจะมีราคาที่ไมสูงมากนัก เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับชั้น และรายไดจากกลุมโรงแรมเนื่องจากการ
เปดใหบริการเพิ่มขึ้นตั้งแตชวงปลายปกอน สงผลใหในป 2560 บริษัท มีการรองรับลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น
สําหรับรายไดรวมของป 2560 จํานวน 2,732.21 ลานบาทเพิ่มขึ้น จํานวน 4.22 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2559 มีจํานวน
2,727.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.15 โดยมีสาเหตุดังนี้
(1)

รายไดจากการขายในป 2560 เทากับ 441.17 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.40 จาก 487.86 ลานบาทในป 2559 โดย
จะพบวา จํานวนลูกคาในป 2560 เพิ่มขึ้นสุทธิเทากับ 3,463 ราย หรือมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.20 จาก
ป 2559 แตอยางไรก็ตามลูกคาในป 2560 ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนสินคาทั่วไป เชน พัดลม ทีวี วีดีโอ ทีมีราคาไมสูง
จึงสงผลใหยอดขายนอยกวาเมื่อเทียบกับปกอน

จํานวนลูก ค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2559

2560

+/-

107,770

111,233

3.20%

(2)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2560 เทากับ 1,073.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.21 จาก 1,001.44 ลานบาทในป
2559 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายใหม การเพิ่มชองทางการใหสินเชื่อกับทาง
ลูกคา โดยในระหวางปมีการเพิ่มสาขาของกลุมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา อีกจํานวน 6 สาขา

(3)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2560 เทากับ 514.87 ลานบาท ลดลง จํานวน 126.34 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 19.70 จาก 641.21 ลานบาทในป 2559 ยอดการจองและซื้อขายอสังหาริมทรัพยในป 2560 เริ่มมี
แนวโนมขยับตัวที่ดีขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจสงผลใหลูกคาที่มีการชะลอการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในชวงปกอน
สามารถที่จะเริ่มมีการซื้อขายไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามยอดการขายลดลงจากปกอนเนื่องจาก เนื่องจากโครงการ
ขายอยูระหวางการดําเนินการทยอยการกอสราง

(4)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2560 เทากับ 364.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 127.20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
53.70 จาก 236.87 ลานบาทในป 2559 สาเหตุเนื่องจากการเปดใหบริการโรงแรมที่เพิ่มขึ้นจํานวน 2 แหง ในชวง
ปลายปกอนและสวนตอขยายของโรงแรมเดิม โดยเปนผลใหในป 2560 มีจํานวนหองพักที่สามารถรองรับการ
บริการไดเพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการทั้งในสวนของการพักผอนทองเที่ยวตามนโยบายการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งลูกคาในประเทศและลูกคาตางประเทศไดเพิ่มขึ้น หรือรองรับการจัดงานประชุม หรือ
การอบรมสัมนาทั้งภาครัฐและเอกชน และรวมถึงการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น
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(5)

รายไดคาบริการในป 2560 เทากับ 96.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 16.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ
20.18 โดยมีสาเหตุเนื่องจากในป 2560 มีกลุมลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น

(6)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา กําไร
จากการจําหนายทรัพยสิน กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน และอื่น ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงาน
อื่นลดลง จํานวน 40.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 จากปกอน โดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากในปกอนมีกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 22.52 ลานบาท และมีกําไรจากการขายที่ดินของบริษัทยอยจํานวน
42.49 ลานบาท ในขณะที่ป 2560 มีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 29.79 ลานบาท

ด้ านต้ นทุน
ตนทุนขายรวมป 2560 จํานวน 910.87 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.36 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ ลดลงรอยละ 7.50 โดยมีสาเหตุเนื่องจากในป 2560 สินคาที่ปลอยเชาซื้อมีราคาตนทุนที่ไมสูง
มาก โดยจะเห็นไดจากการที่มียอดลูกหนี้เชาชื้อที่เพิ่มขึ้น แตรายไดมียอดที่ลดลงกวาปกอน อยางไรก็ตามบริษัท
ยังคงสามารถทําการควบคุมราคาตนทุนสินคาได แตอยางไรก็ตามการปรับราคาของสินคายังคงไมเปนประเด็น
อยางมีสาระสําคัญ

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ลดลงรอยละ 34.17 โดยมีสาเหตุเดียวกันกับยอดขายที่ลดลง รวมถึงการปรับปรุงตนทุน
งานกอสรางบานที่แลวเสร็จในระหวางป จากการที่สามารถควบคุมงานกอสรางไดดีขึ้น สงผลใหตนทุนของแตละ
โครงการลดลง ถึงแมวาราคาสินคาและวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นก็ตาม

(3)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 62.90 มีสาเหตุจากการเปดใหบริการในสวนของโรงแรมใหมที่
เปดในชวงปลายปกอน จํานวน 2 แหง และสวนตอขยายของโรงแรมเดิมเพื่อรองรับการใหบริการไดอยางเพียงพอ
กับความตองการของทุกกลุมลูกคาโดยเปนการเพิ่มตามกันกับยอดรายไดของกลุมโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

กําไรขั้นต้ น
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 30.84 ในป 2558 และลดลงเปนรอยละ 30.29 ในป 2559 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 37.62
ในป 2560 โดยเปนผลมาจากตนทุนการขายอสังหาริมทรัพยที่ลดลง จากการที่บริษัทสามารถควบคุมการดําเนินการกอสรางได
อยางดีขึ้น ทําใหคาใชจายงานกอนสรางลดลง รวมถึงตนทุนสินคาที่นอยกวาปกอน เนื่องจากในป 2560 สินคาที่ขายสวนใหญเปน
สินคาอุปโภคที่มีตนทุนไมสูง เชน พัดลม เครื่องเสียง เปนตน อยางไรก็ตามจํานวนลูกคามียอดที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มชองทางการ
เขาถึงลูกคา มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขาเพื่อขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และรายไดจากกิจการโรงแรมที่มีการเปดใหบริการ
เพิ่มมากขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2560 เทากับ 1,324.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.40 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นจํานวน 32.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.22 เนื่องการคานายหนาที่
เพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในระหวางป และคาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนเพิ่มขึ้น
จากบริษัทที่เพิ่งเริ่มมีการโอนบานใหกับทางลูกคา
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(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจํานวน 79.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.62 โดยสาเหตุเนื่องจากผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจในประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกิดจากการรับ
ชําระหนี้เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 35.29 ลานบาท และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย(ปายโฆษณา) ของ
บริษัทยอย จํานวน 33.81 ลานบาท รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจากการปรับเงินเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ

ต้ นทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2560 เพิ่มขึ้นจํานวน 51.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.86 เนื่องมาจากในระหวางปมีการ
ออกจําหนายตั๋วเงินระยะสั้นและหุนกูเพื่อใชเปนเงินหมุนเวียนในการดําเนินการทางธุรกิจและการหาแหลงเงินกูสินเชื่อจากทาง
ธนาคาร เพื่อการขยายตัวของกลุมธุรกิจทั้งในสวนของเชาซื้อ ที่มีการขยายสาขา, สวนของกลุมอสังหาริมทรัพยที่มีการเปดตัวและ
เริ่มกอสรางในโครงการใหมๆ, สวนของกลุมธุรกิจโรงแรมที่มีการเปดใหบริการและขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกคา
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 129.67 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 29.75 จากป 2559 โดยมีสาเหตุหลักจาก
คาใชจายในการบริหารที่มากกวาปกอน จากการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ปายโฆษณา) ของบริษัทยอยในระหวาง
ป รวมถึงตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นวงเงินสินเชื่อที่เกิดขึ้นในระหวางป อยางไรก็ตามรายไดของบริษัทในป 2560 มียอดเพิ่มขึ้นจาก
ปกอน โดยรายไดดอกผลเชาซื้อเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.21 จากป 2559 โดยมีการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อซึ่งมีจํานวนเพิ่ม
จากปกอนประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขาเชาชื้อเครื่องใชไฟฟาในระหวางปอีกจํานวน 6 สาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของ
กลุมลูกหนี้
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2558 – 2560 รอยละ 3.83 ,รอยละ 3.83 และรอยละ 2.64 ตามลําดับ โดยในป
2558 และ ป 2559 มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในอัตราที่เทากัน เปนผลเนื่องจากการที่บริษัทมีสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นใน
แนวทางเดียวกันซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในสวนของรายไดกลุมเชาซื้อและรายไดจากการใหบริการประกอบกับรายไดอื่นที่
เพิ่มขึ้นจากกําไรจากการขายทรัพยสิน อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2559 – 2560 รอยละ 3.83 และรอยละ 2.64 ตามลําดับ
โดยในป 2560 มีอัตราที่ลดลงจากปกอน สาเหตุเนื่องจากกําไรที่ลดลงเปนผลจากการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นและ
รายการตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เปนสาเหตุหลักที่สงผลใหอัตรากําไรตอผลตอบแทน มียอดที่ลดลง
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การวิเ คราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิน ทรั พ ย์
ส่ วนประกอบหลัก ของสิน ทรั พ ย์ แ ละคุณภาพของสิน ทรั พ ย์
หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559

2560
ร้ อ ยละ
ของ
สิน ทรั พ ย์
รวม

จํานวน
(ล้ านบาท)

2561
ร้ อ ยละ
ของ
สิน ทรั พ ย์
รวม

จํานวน
(ล้ านบาท)

ร้ อ ยละ
ของ
สิน ทรั พ ย์
รวม

จํานวน
(ล้ านบาท)

สิน ทรัพ ย์
สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

247.83

2.42

139.46

1.34

133.19

1.22

เงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพย

30.07

0.29

-

-

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

154.44

1.51

0.07

0.00

0.07

0.00

1,443.44

14.11

1,457.83

14.03

1,567.63

14.40

0.52

0.01

1.44

0.01

1.16

0.01

202.52

1.98

97.64

0.94

108.04

0.99

-

-

-

-

-

-

44.67

0.44

31.13

0.30

30.90

0.28

คาใชจายจายลวงหนา

14.43

0.14

15.79

0.15

20.27

0.19

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่นสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

96.55

0.94

172.55

1.66

208.68

1.92

4.99

0.05

4.21

0.04

5.18

0.05

156.81

1.53

135.73

1.31

163.72

1.50

1,205.38
2.70
29.10

11.79
0.03
0.28

1,373.31
6.89
33.50

13.21
0.07
0.32

1,526.55
12.03
42.36

14.02
0.11
0.39

เงินลงทุนระยะสัน้ ในลูกหนี้และอื่นๆ

51.67

0.51

-

-

-

-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

34.14

0.33

31.43

0.30

33.08

0.31

3,719.26

36.37

3,500.98

33.69

3,852.86

35.39

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
- บริษัทที่เกี่ยวของ
- ลูกคาทั่วไป
เงินใหกูยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัทยอย
- บุคคลและบริษัทอื่น

ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เงินจายลวงหนาคากอสราง - ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ

รวมสิน ทรัพ ย์ ห มุน เวีย น
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หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559

2560
ร้ อ ยละ
ของ
สิน ทรั พ ย์
รวม

จํานวน
(ล้ านบาท)

จํานวน
(ล้ านบาท)

2561
ร้ อ ยละ
ของ
สิน ทรั พ ย์
รวม

จํานวน
(ล้ านบาท)

ร้ อ ยละ
ของ
สิน ทรั พ ย์
รวม

สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช

86.64

0.85

126.78

1.22

86.03

0.79

2,003.86

19.59

2,270.82

21.85

2,287.39

21.01

171.65

1.68

105.76

1.02

58.31

0.54

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

56.58

0.55

56.58

0.54

56.58

0.52

เงินจายลวงหนาคากอสราง - อาคารและอุปกรณ

17.18

0.17

8.63

0.08

4.95

0.04

2,847.78

27.85

2,952.85

28.41

3,183.35

29.24

36.58

0.36

20.37

0.20

18.07

0.17

894.23

8.74

925.81

8.91

933.40

8.57

-

-

49.58

0.48

49.58

0.45

เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้และอื่นๆ

214.11

2.09

189.26

1.82

185.75

1.71

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี-สุทธิ

169.94

1.66

168.99

1.63

161.60

1.48

9.03

0.09

15.88

0.15

9.68

0.09

6,507.58

63.63

6,891.31

66.31

7,034.69

64.61

10,226.84

100.00

10,392.29

100.00

10,887.55

100.00

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ - บุคคลและบริษัทอื่น - สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
สินทรัพยที่มีขอจํากัดในการขาย

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น
รวมสิน ทรั พ ย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคา รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ซึ่งคิด
เปนรอยละ 36.41 ของสินทรัพยรวม (รอยละ 36.83 และ 35.69 ของสินทรัพยรวมในป 2560 และ 2559 ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวม 10,887.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 495.26 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรา
รอยละ 4.77 จากสิ้นป 2560 มีสาเหตุหลักดังนี้
(1)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 230.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.81 เนื่องจากมีการกอสรางโรงแรมรวมทั้งซื้อ
ทรัพยสินสําหรับโรงแรมที่สรางใหมเพิ่มขึ้น

(2)

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นจํานวน 153.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.16 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ซื้อที่ดินในระหวางปของบริษัทยอย เพื่อขึ้นโครงการใหมซึ่งเริ่มเปดขายโครงการแลวตอนสิ้นป 2561

(3)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นรวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีจํานวนเพิ่มขึ้น จํานวน 136.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ
3.57 โดยมีสาเหตุจากการขยายสาขาเพิ่มในระหวางปจํานวน 1 สาขา ซึ่งรองรับการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อ
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ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปกอนโดยในป 2561 มีจํานวนลูกหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 6,993 รายคิดเปนรอย
ละ 6.29
การเปลี่ยนแปลงของสิน ทรั พ ย์ ม ีร ายการที่ส าํ คัญดังต่ อ ไปนี ้
เงิน สดและรายการเทียบเท่ าเงิน สด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 133.19 ลานบาท ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2560 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 139.46 ลานบาท ซึ่ง
เปนผลมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 279.62 ลานบาท สาเหตุหลักคือจายเงินเพื่อกอสรางโรงแรมใหม
และซื้อทรัพยสินที่ใชดําเนินการภายในโรงแรม , กระแสเงินใชไปในกิจกรรมดําเนินงานและสวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศ รวมจํานวน 62.40 ลานบาท ลดลงจากปกอน 81.28 ลานบาท แตอยางไรก็ตามกระแสเงินสดรับจาก
กิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 335.75 ลานบาท สาเหตุจากระหวางปมีหุนกูที่บริษัทและบริษัทยอยออกจํานวน 1,672.40 ลานบาท
และจายชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดจํานวน 1,420.00 ลานบาท
เงิน ลงทุน ชั่วคราว
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ เ พื่อ ค้ า
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดกรุงศรีตราสาร เพิ่ม
ทรัพย
รวม

ราคาทุน

2561
มูลคา
ยุติธรรม

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

-

-

-

69
69

69
69

-

ราคาทุน

2560
มูลคา
ยุติธรรม

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

-

-

-

69
69

69
69

-

ลูก หนีก้ ารค้ าและลูก หนีอ้ ่ นื – สุท ธิ
ตารางแสดงลูกหนี้การคาและลูกหนี้ – สุทธิ
หนวย: ลานบาท

ลูก หนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2561
25.59
(2.78)
22.81

งบการเงิน รวม
2560
21.84
(0.84)
21.00

2559
47.21
(0.31)
46.90

70 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ลูก หนีอ้ ่ นื
คาเบี้ยปรับคางรับ
คาเบี้ยประกันภัยจายแทนลูกคา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวมลูก หนีก้ ารค้ าและลูก หนีอ้ ่ นื

2561
47.04
1.62
56.38
105.04
(19.81)
85.23

งบการเงิน รวม
2560
40.30
4.17
46.76
91.23
(14.59)
76.64

2559
37.87
2.44
67.94
62.17
170.42
(14.80)
155.62

108.04

97.64

202.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน 108.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ สิ้นป 2560
จํานวน 10.40 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการคาเบี้ยปรับคางรับเพิ่มขึ้นจากปกอน 6.74 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2560 ลดลงจากยอด ณ สิ้นป 2559 จํานวน 104.88 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการไดรับชําระเงินจากการขายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย
ตารางแสดงลูกหนี้การคาจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
หนวย: ลานบาท
อายุห นี ้
ยังไมถึงกําหนดชําระ

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2561

2560

2559

11.92

11.24

23.39

นอยกวา 3 เดือน

9.36

6.80

21.88

3 เดือน ถึง 6 เดือน

0.63

2.70

1.06

6 เดือน ถึง 12 เดือน

0.20

0.26

0.56

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

3.48

0.84

0.32

รวม

25.59

21.84

47.21

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(2.78)

(0.84)

(0.31)

ลูก หนีก้ ารค้ า-สุท ธิ

22.81

21.00

46.90

ลูก หนีก้ ารค้ าเช่ าซือ้
บริ ษั ท มี จํ า นวนลู ก หนี้ ก ารค า เช า ซื้ อ ในป 2559-2561 เป น จํ า นวน 107,770 ราย,จํ า นวน 111,233 รายและจํ า นวน
118,226 รายตามลําดับ โดยมีจํานวนลูกหนี้การคาเชาซื้อเพิ่มขึ้น เปนจํานวน 6,993 รายในป 2561 โดยมีมูลคาทั้งสิ้น 4,054.27
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.15 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2560 เนื่องจากจํานวนลูกคาที่ทําสินเชื่อรายใหมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับป
กอน รวมถึงการปรับชองทางการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา จึงสงผลใหลูกหนี้การคาเชาซื้อ
มีมูลคาเพิ่มขึ้น
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ตารางแสดงลูก หนีเ้ ช่ าซือ้ จําแนกตามอายุห นีท้ ่ คี ้ างชําระ
หนวย: พันบาท
อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
2561

2560

2559

ลูก หนีต้ ามสัญญาเช่ าซือ้
บริษัทใหญ
596,524 568,652 553,601 1 - 100
บริษัทยอย
ยังไมถึงกําหนดชําระ
2,046,900 2,127,908 2,002,682
1
คางชําระ
1 - 3 เดือน
1,177,113 1,019,472 887,993 2 – 25
4 เดือน
76,667 57,247 54,171 20 – 25
5 - 6 เดือน
62,892
54,150 36,830 25
7 - 9 เดือน
49,560
29,263 34,988 50 – 75
10 - 12 เดือน
18,858
16,776 15,859 50 – 100
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
25,759 19,273 10,585 100
รวม

4,054,273 3,892,741 3,596,709

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ

2561

2560

2559

2561

43,575

37,320

41,111

552,949 531,332

20,540

21,340

20,101 2,026,360 2,106,568 1,982,581

24,941
15,334
15,723
34,951
18,424
25,759

23,636
11,449
13,538
21,450
16,079
19,273

19,801 1,152,172 995,836
11,118
61,333 45,798
9,208
47,169 40,612
24,752
14,609
7,813
12,734
434
697
10,585
-

199,247 164,085

2560

2559
512,490

868,192
43,053
27,622
10,236
3,125
-

149,410 3,855,026 3,728,656 3,447,299

ลูก หนีแ้ ละเงิน จ่ ายล่ วงหน้ าพนัก งาน – สุท ธิ
หนวย: ลานบาท
2561
เงินจายลวงหนาใหพนักงานขาย
เงินทดรองจายพนักงาน
ลูกหนี้พนักงานทุจริต
รวม
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

46.50
1.00
26.11
73.61
(68.43)
5.18

งบการเงินรวม
2560
46.53
0.45
25.89
72.87
(68.66)
4.21

2559
47.30
0.62
25.91
73.83
(68.84)
4.99

ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 5.18 ลานบาท มียอดเพิ่มขึ้น จํานวน 0.97 ลาน
บาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 4.21 ลานบาท โดยมียอดลูกหนี้พนักงานทุจริตจํานวน 26.11 ลานบาท และ 25.89 ลาน
บาท ในป 2561 และ 2560 ตามลําดับ โดยเปนลูกหนี้ที่เกิดจากพนักงานทุจริตจากการเก็บเงินจากลูกคา โดยบริษัทไดมีการ
ดําเนินการใหพนักงานที่ทุจริตมาชําระหนี้ดังกลาว ในกรณีที่ไมสามารถเรียกเก็บไดจะดําเนินการตามกฎหมาย โดยในปจจุบันบริษัท
มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยมีการออกนโยบายการแลกเปลี่ยนพื้นที่การเก็บเงินเพื่อ Counter Check ทุก 15 วัน
พนักงานเก็บเงินจะไดรับคาคอมมิชชั่นเก็บเงินเพื่อจูงใจการทํางาน ทั้งนี้ รายงานการเก็บเงินของสาขาจะดูแลโดยผูจัดการเขต และ
ผูอํานวยการฝายขาย ตามลําดับ อยางไรก็ตามทางบริษัทไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อยอดลูกหนี้พนักงานทุจริตแลวทั้งจํานวน
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สิน ค้ าคงเหลือ - สุท ธิ
สินคาคงเหลือของบริษัทในปจจุบันคือ เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา ดีวีดี เครื่องปรับอากาศ
พัดลม เปนตน สวนสินคาคงเหลือบริษัทในเครือ ประกอบดวย รถจักรยานยนต และวัสดุกอสรางตางๆ
ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ
รายการ

หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2561

2560

2559

อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา

60.06

45.79

52.11

รถจักรยานยนต

0.07

0.14

0.25

วัสดุกอสราง

14.89

17.45

21.52

วัสดุตกแตงและอุปกรณ

67.12

53.38

21.90

อื่นๆ

25.36

22.34

64.65

รวม

167.50

139.11

160.43

หัก: คาเผื่อสินคาลาสมัย

(3.78)

(3.38)

(3.62)

สิน ค้ าคงเหลือ – สุท ธิ

163.72

135.73

156.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 163.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 27.99 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 20.62 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2560 โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีสํารองสินคาเพื่อรองรับความตองการของลูกคาตาม
แนวโนมตลาดที่มีความตองการเพิ่มมากขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัวและกําลังซื้อภาคครัวเรือนปรับดีขึ้นหลังจากภาระ
หนี้โครงการรถคันแรกทยอยครบกําหนด ทําใหมีความตองการเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น บวกกับสินคาเครื่องใชไฟฟามีการพัฒนา
รูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตามสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 135.73 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.08 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 13.44 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีสํารองสินคาเพื่อรองรับความตองการของลูกคาไว
ในชวงปลายปกอน ตามการคาดประมาณการยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามแนวโนมของยอดขาย โดยเปนผลใหในระหวางปมีการควบคุม
การสํารองสินคาเพื่อไมใหสินคามีการคางนานและรวมถึงการบริหารตนทุนของกลุมอสังหาริมทรัพยที่มีการควบคุมการสั่งซื้อสําหรับ
โครงการอยูระหวางการกอสรางเปนผลใหยอดคงเหลือนอยกวาปกอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 156.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 75.60 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 93.09 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2558 โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีการสํารองสินคาเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่
เพิ่มขึ้นตามแนวโนมของยอดขาย และในระหวางปบริษัทยอยในกลุมธุรกิจโรงแรมมีการจัดประเภทรายการสินทรัพยถาวร เปน
สินคาคงเหลือ ประกอบกับการซื้อวัสดุตกแตงและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากการเปดใหบริการโรงแรมที่เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 2 แหง
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สิน ทรั พ ย์ ร อการขาย – สุท ธิ
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
2560

2561
ยานพาหนะ
ปายโฆษณา
หัก คาเผือ่ การลดมูลคาของยานพาหนะและปายโฆษณา
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ

46.91
38.78
(43.33)
42.36

2559

32.35
42.63
(41.47)
33.50

38.61
(9.51)
29.10

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทยอยมียอดสินทรัพยรอการขาย จํานวน จํานวน 42.36 ลาน
บาท และจํานวน 33.50 ลานบาทตามลําดับ โดยมียอดเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 8.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.45 และ
มีคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพย จํานวน 43.33 ลานบาท
อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่เขมงวดและระมัดระวัง ทั้งยังปลอยสินเชื่อแกลูกคา
รายเกาผานชองทาง MIDA OK นั้น จึงคาดวาสัดสวนรถยนตที่ถูกยึดตอจํานวนพอรตรถยนตที่เพิ่มขึ้นอาจจะไมเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของพอรตสินเชื่อของบริษัท และบริษัทยอยไดทําการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายในป 2559 - 2561 ไวที่ตั้งแต
25% -30%ของราคาทรัพยสินรอการขายสุทธิ(หลังหักคาดอกผลที่ยังไมไดรับรู) ซึ่งบริษัทไดมีการเก็บขอมูลเปนสถิติในแตละ
ป เพื่อวิเคราะหการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายดังกลาว
เงิน ลงทุน ระยาวอื่น
(หนวย : ลานบาท)

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ธุรกิจโรงแรม
บริษัท ออราดรีม จํากัด
ธุรกิจโรงแรม
บริษัท อินเตอรเอ็กเพิรท คอน
สตรัคชั่น จํากัด
ธุรกิจกอสราง
รวม
หัก คาเผือ่ การลดมูลคาของเงินลงทุน
บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
สุทธิ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย
ไทย

2561
-

ไทย

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
2560

2559

45.00

204.90
45.00

204.90
45.00

11.58
56.58

11.58
261.48

11.58
261.48

56.58

(204.90)
56.58

(204.90)
56.58

-
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ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหขายเงิน
ลงทุนใน บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ใหแกบุคคลอื่นในราคา 200,000 บาท เนื่องจากบริษัทคาดวาเงินลงทุนนี้จะไมสามารถ
กอใหเกิดรายไดแกบริษัทในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาไวแลวทั้งจํานวน จึงทําใหบริษัทมีกําไรจากการขาย
เงินลงทุน 200,000 บาท โดยบันทึกอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ไดมีมติใหเงินลงทุนในบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด เปนเงินลงทุน
ทั่วไปเพื่อรอการขาย เนื่องจากขอพิพาทที่ยังไมยุติมาตั้งแตป 2550 ระหวางบริษัทกับกรรมการทานหนึ่ง ทําใหบริษัทไมสามารถใช
อํานาจควบคุมบริษัทยอย และไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบริษัทรวมอีกตอไป ฝายบริหารของบริษัทจึงเห็นวาโอกาสที่จะได
ขอยุติทั้งหมดคงใชเวลานานและอาจมีผลเสียหายกับบริษัทที่บริษัทไปลงทุน จึงมีมติใหบริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ในบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ทั้งจํานวนแลว
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรเอ็กเพิรท คอนสตรัคชั่น จํากัด รอยละ 9 รวมเปน
จํานวนเงิน 11.58 ลานบาท จากผูถือหุนเดิม ซึ่งบริษัทไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนแลว
สภาพคล่ อ ง
(ก)

อัต ราส่ วนสภาพคล่ อ งและหนีส้ นิ ระยะสัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.12 เทา ลดลง จาก 1.30 เทา ณ
สิ้นป 2560 โดยในปนี้สินทรัพยหมุนเวียนป 2561 มีจํานวน 3,852.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 351.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ
10.05 จากป 2560 มีจํานวน 3,500.98 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนหลักที่เพิ่มขึ้นจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 153.24 ลานบาท จากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมขึ้นโครงการใหมและลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เพิ่มขึ้นจากปกอน 109.80 ลานบาท แตทางดานหนี้สินหมุนเวียนป 2561 มีจํานวน 3,451.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 751.66
ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.84 จากป 2560 มีจํานวน 2,700.23 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากหุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปจํานวน 2,064.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 764.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.85
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.30 เทา ลดลง จาก 1.55 เทา ณ
สิ้นป 2559 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนลดลง จากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมียอดลดลงจํานวน 108.37 ลานบาท เงิน
ลงทุนในหลักทรัพยลดลงจํานวน184.44 ลานบาท ลูกหนี้การคาที่ลดลง 103.96 ลานบาท เปนตน ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน มียอด
เพิ่มขึ้น จากเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 200.33 ลานบาทและหนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจํานวน 186.24 ลานบาทจากการนําเงินมาเปน
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.55 เทา เพิ่มขึ้น จาก 1.48 เทา ณ
สิ้นป 2558 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียนโดยสินทรัพยหมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น 123.30 ลานบาท เงินใหกูยืมแกกิจการอื่นจํานวน 71.03 ลานบาท สินคาคงเหลือที่เพิ่มมากขึ้น 75.60 ลาน
บาท
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(ข)

สภาพคล่ อ ง

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กระแสเงินสดของบริษัทสวนใหญจะถูกใชไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริษัทและชําระคืน
เงินกู โดยมีแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในป 2561 บริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ ลดลงจํานวน 6.27 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2560 โดยสาเหตุ
(1)

เงินสดสุทธิจากการใชไปในกิจกรรมการดําเนินงานในป 2561 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ
71.15 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและตนทุน
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 475.95 ลานบาท , จํานวน 116.15 ลานบาทตามลําดับ และใชไปในการจายชําระดอกเบี้ย
จํานวน 266.34 บาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 21.08 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง 20.66 ลานบาท
และสินทรัพยรอการขายลดลงจํานวน 142.18 ลานบาทและเจาหนี้คากอสรางเพิ่มขึ้น 16.06 ลานบาท และในป 2560
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 143.68 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 594.13 ลานบาท , จํานวน
150.13 ลานบาทตามลําดับ และใชไปในการจายชําระดอกเบี้ย จํานวน 232.51 บาทอยางไรก็ตามลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่นลดลงจํานวน 102.17 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 64.88 ลานบาทและสินทรัพยรอการขายลดลงจํานวน
89.69 ลานบาทและเจาหนี้คากอสรางเพิ่มขึ้น 17.25 ลานบาท

(2)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2561 , ป 2560 และ ป 2559 มีจํานวน 279.62 ลานบาท , จํานวน 71.98 ลาน
บาท , จํานวน 717.97 ลานบาทตามลําดับ ในป 2561 มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนโดยมีเงินฝากธนาคารที่มี
ขอจํากัดในการใชลดลงจํานวน 40.74 ลานบาทและยังคงเปนรายจายจากเงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการอื่นลดลง
จํานวน 6.95 ลานบาท รายจายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 49.33 ลานบาท และรายจายเพื่อการซื้อ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 338.90 ลานบาท แตอยางไรก็ตามในป 2560 มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนโดยมีเงินฝาก
ธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชเพิ่มขึ้นจํานวน 40.08 ลานบาท รายจายจากเงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการอื่น เพิ่มขึ้น
จํานวน 10.77 ลานบาท รายจายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 53.73 ลานบาท รายจายเพื่อการซื้อ
สินทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 205.59 ลานบาทและในการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาจํานวน 248.68 ลานบาท

(3)

เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2561 มีจํานวน 335.75 ลานบาท , ในป 2560 มีจํานวน 107.29 ลานบาท ,
ในป 2559 มีจํานวน 976.33 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอย มีออกหุนกูและเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมียอดเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยในป 2561 มีการออกหุนกูเพิ่มจํานวน 1,672.40
ลานบาทและชําระไปในระหวางปจํานวน 1,420.00 ลานบาท ซึ่งในป 2560 ออกหุนกูจํานวน 1,067.90 ลานบาทและ
ชําระในระหวางป จํานวน 1,230.00 ลานบาท

นอกเหนือจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่บริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะสั้นที่สามารถเบิกใชกับ
สถาบันการเงินไดอีก รวมทั้งยังสามารถออกหุนกูและตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนไดอยางตอเนื่อง จึงจัดไดวาบริษัทมีสภาพคลอง
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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แหล่ งที่ม าของเงิน ทุน
(ก) โครงสร้ างเงิน ทุน

เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนการใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา รายไดหลักของบริษัทจึงมาจากดอกผลเชาซื้อ
ที่บริษัทไดรับในแตละเดือน ซึ่งเปนธุรกิจหลักที่สรางรายไดใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง และรายไดรับจากการบริหารงานของกลุม
ธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทมีแหลงเงินทุนที่สําคัญจากการออกหุนกูและหุนกูระยะสั้น เพื่อใชหมุนเวียนในการดําเนินงาน
ดวยเหตุผลดังกลาวเมื่อพิจารณางบดุลรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุนของ
บริษัทอยูในระดับ 1.15 เทา เพิ่มขึ้นจาก 1.09 เทา ในป 2560 และเพิ่มขึ้นจาก 1.10 เทา ณ สิ้นป 2559
(ข) หนีส้ นิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,832.25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 401.15 ลานบาท จากสิ้นป 2560 ที่มี
จํานวนทั้งสิ้น 5,431.10 ลานบาท ทั้งนี้ยังคงเปนสาเหตุหลักมาจากการออกหุนกูระหวางปเพื่อชําระหนี้เงินกูระยะยาว และ/หรือใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน โดยหนี้สินสวนใหญจะอยูในรูปของหุนกูและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีนโยบายกูเงินระยะ
ยาวใหสอดคลองกับระยะเวลาการใหสินเชื่อ และลงทุนในบริษัทยอย เพี่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการขาดสภาคลองในการ
ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกันกับปกอน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,431.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 76.90 ลาน
บาท จากสิ้นป 2559 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 5,354.20 ลานบาท )
เจาหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนเจาหนี้คาสินคา ซึ่งในป 2561 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 40 วัน ซึ่งลดลงจาก
ป 2560 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 49 วัน เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 38 วัน ในป 2559
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี้สิน จึงใหมีการบริหารตนทุนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู
ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสรางหนี้ของบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคางวดที่จะครบกําหนดชําระในอนาคตของพอรตลูกหนี้ ที่ไมรวมหนี้สนิ คางชําระรวมทั้งสิ้น
3,855.02 ลานบาท แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวงปดังนี้
(หนวย:ลานบาท)
สวนที่รับชําระภายใน 1 ป

1,567.63

สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป

2,287.39

บริษัทมีหุนกูอายุ 1 ป - 3 ป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดที่ถึงกําหนดชําระในป 2562 จํานวน 2,064.31
ลานบาทและสวนที่เกินกวา 1 ป จํานวน 1,410.28 ลานบาท โดยจะเห็นไดวากระแสเงินสดในอนาคตสําหรับการชําระหนี้ที่มีสวน
หนึ่งจากคางวดที่ครบกําหนดชําระของลูกหนี้และบริษัทยังคงตองอาศัยแหลงเงินทุนจากการออกหุนกูเพื่อใชสําหรับหมุนเวียนใน
การดําเนินงานตอเนื่อง
ภาระผูก พัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดิน อาคารและคาบริการที่จะตองจาย
ตามสัญญาดังนี้จายชําระภายใน 1 ป งบการเงินรวม 14.58 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 10.13 ลานบาท จายชําระ ภายใน 2 ถึง 5 ป
งบการเงินรวม 13.79 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 8.34 ลานบาท
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ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางระยะยาวคงเหลือ จํานวน 665.51 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 285.13
ลานบาท) มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้และค้ํา
ประกันไฟฟาและอื่นๆ ในป 2561 งบการเงินรวม 125.52 ลานบาท งบการเงินเฉพาะของบริษัท 10.17 ลานบาท

(ค) ส่ วนของผู้ถ อื หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,565.06 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,252.05
ลานบาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,377.57 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 1,093.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 54.41 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2560 ที่มีจํานวน 1,038.95 ลานบาท การตั้งสํารองทางกฎหมาย
เพิ่มขึ้น จํานวน 6.50 ลานบาท และบริษัทมีผลกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 2561 จํานวน 141.56 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,565.06 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,252.05
ลานบาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,377.57 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 1,038.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 40.85 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2559 ที่มีจํานวน 998.10 ลานบาท การตั้งสํารองทางกฎหมาย
เพิ่มขึ้น จํานวน 4.33 ลานบาท และบริษัทมีผลกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 2560 จํานวน 129.67 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,565.06 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,252.05
ลานบาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,377.57 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 998.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 74.04 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2558 ที่มีจํานวน 924.06 ลานบาท การจายเงินปนผลของสวนได
เสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุมจํานวน 42.44 ลานบาท การตั้งสํารองทางกฎหมายเพิ่มขึ้น จํานวน 4.71 ลานบาท และบริษัทมีผล
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 2559 จํานวน 184.32 ลานบาท

ค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยชําระคาตอบแทนในการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
จํานวนรวมทั้งสิ้น 8,176,000.00 บาท
ผลกระทบจากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดยอมสงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย
ของบริษัท ทั้งนี้ การบริหารเงินของบริษัทเปนปจจัยที่ทําใหบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว
การขยายธุร กิจ ใหม่ ผ่ านบริษัท ย่ อ ยของบริษัท
บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอยของบริษัทเพื่อรองรับโอกาสและเตรียมความพรอมในการทําธุรกิจใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเปนปจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท โดยในป 2558 บริษัทได
ขยายธุรกิจใหมเกี่ยวกับใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม และธุรกิจผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และสื่อ
พิมพตางๆ
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เป้ าหมายการดําเนิน ธุร กิจ
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. นายพิสูจน สุขแสงทิพย
3. นางสาวนุชจรินท รูปสม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยาง
นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2561 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งและไดรายงานผลการ
ประชุมตอคณะกรรมบริษัทฯ ทุกครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง มีผูบริหารระดับสูง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หัวหนา
หนวยงานบริหารความเสี่ยง และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ กรรมการแตละทานไดเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั ง้ ที่เ ข้ าร่ วมประชุม
3
4
4

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายโดยสรุปดังนี้
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินดังกลาวไดจัดขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
 สอบทานความเพียงพอและการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ธุ รกิ จ ของบริษั ท ฯ โดยประชุ ม รว 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
2562 ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
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จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ
มีการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มี ป ระสิท ธิผ ล เพี ยงพอ และไม มีขอ บกพรอ งที่เป น สาระสํ าคัญ มี การปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ยวขอ งกั บ ธุรกิจของบริษั ท ฯ และการทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน มี ความสมเหตุ สมผลและเป น
ประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13 พฤศจิกายน 2561

81 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้ส อบบัญชีรั บ อนุญาต
เสนอ ผู้ถ อื หุ้น ของบริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษัท ไมด า แอสเซ็ ท จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย (“กลุ ม บริ ษั ท ”) ซึ่ ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินซึ่งรวมสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดระบุความรับผิดชอบของขาพเจาไวในรายงานของ
ขาพเจา ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และขาพเจาไดปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาได
รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
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เรื่ อ งสําคัญจากการตรวจสอบ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซื อ้

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้ส อบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทและบริษัทมีลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของริษัท
เปนจํานวนเงิน 3,855.03 ลานบาท และ 552.95 ลานบาท
ตามลําดับ และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะของบริ ษัท จํ า นวน 199.25 ล า นบาท และ
43.58 ลานบาท ตามลําดับ

ขาพเจาไดสอบถามผูบริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
หนี้ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ความเข า ใจระบบการควบคุ ม ภายในที่
เกี่ยวกับการบันทึกรายการ การติดตามหนี้ การรับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้ และหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

ข า พเจ า ได ท ดสอบการปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม ภายในและ
ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช า ซื้ อ หลักเกณฑที่บริษัทออกแบบไว
ประมาณการจากลู ก หนี้ ที่ ค าดว า จะเรี ย กเก็บ เงิน ไม ไ ด โดย
พิจารณาสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ซึ่งในการประมาณ ขาพเจาไดประเมินความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การจํ า เป น ต อ งอาศั ย ข อ สมมติ ห ลายประการ และผู บ ริ ห าร และความเหมาะสมของแหล ง ที่ ม าของข อ มู ล วิ เ คราะห ข อ
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา สมมติฐานที่ผูบริหารใชในการคํานวณ
จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจายชําระหนี้ ซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาหลักเกณฑ ขอกําหนดของหนวยงานที่ควบคุมการทํา ข า พเจ า ได พิ จ ารณาความสม่ํ า เสมอในการประยุ ก ต ใ ช ข อ
ธุ ร กิ จ เงี่ อ นไขเรื่ อ งเวลาที่ ค วรจะรั บ รู ป ระมาณการหนี้ สู ญ สมมติฐานและสุมทดสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลที่
ดั ง กล า ว ซึ่ ง การประมาณค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ถื อ ว า มี นํามาใชในการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และทดสอบการ
นัยสําคัญ ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการตรวจสอบ คํานวณอายุหนี้คงคางและการคํานวณสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะ
ความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สูญ
กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ขาพเจาไดพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของการ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
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เรื่ อ งสําคัญจากการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้จากการให้บริ การทางการเงิ นกิ จการเช่าซื ้อ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้ส อบบัญชี

ในป 2561 กลุมบริษัทและบริษัทมีรายไดจากการใหบริการ
ทางการเงิ น ของกิ จ การเช า ซื้ อ ในงบการเงิ น รวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทจํานวน 1,120.58 ลานบาท และ
559.99 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ถื อ เป น รายได ห ลั ก ของ
กิจการ โดยรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชา
ซื้ อ ดั ง กล า วเกิ ด จากการทํ า สั ญ ญาเช า ซื้ อ กั บ ลู ก ค า เป น
จํานวนมากราย ซึ่งสวนใหญเปนลูกคารายยอยและการรับรู
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้ออาศัยการ
ประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศเปนหลัก
ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสนใจกับการตรวจสอบการรับรู
รายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อวารับรูดวย
มู ล ค า ที่ ถู ก ต อ งตามที่ ค วรจะเป น และในระยะเวลาที่
เหมาะสม

ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่วไป
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของ
กลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับการปลอยสินเชื่อ การรับชําระเงิน การ
คํานวณการรับรูรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชา
ซื้อ โดยการสอบถามผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกรายการ
ขาพเจาไดทําความเขาใจและสุมตัวอยางเพื่อทดสอบการรับรู
ตามการควบคุมที่กลุมบริษัทออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยาง
สัญญาเชาซื้อเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาที่ใชบันทึก
รายการลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และทดสอบการคํานวณการ
รับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาและสอดคลอง
กับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษัท

ข า พเจ า ได วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บข อ มู ล บั ญ ชี ร ายได จ ากการ
กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากการ ใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อที่รับรูตลอดระยะเวลาบัญชี
ใหบริการทางการเงินในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การหยุดรับรูรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อ
ขาพเจาไดสุมตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
บัญชีรายไดจากการใหบริการทางการเงินกิจการเชาซื้อซึ่งถูก
บันทึกผานสมุดรายวันทั่วไป
ขาพเจาไดพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เรื่ อ งสําคัญจากการตรวจสอบ
การด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย
2 บริษัท ที่ดําเนินธุรกิจหลักใหบริการเชาสื่อโฆษณา และ
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย ในสัดสวนการลงทุนรอยละ
99.99 และ ร อ ยละ 70.00 ตามลํ า ดั บ ตามวิ ธี ร าคาทุ น
จํ า นวนเงิ น 175.00 ล า นบาท และ 2.00 ล า นบาท
ตามลําดับ และคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท
ยอยดังกลาว จํานวน 66.00 ลานบาท และ 1.40 ลานบาท
ตามลําดับ
ในการพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน ผูบริหาร
ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ความเหมาะสมของ
ประมาณการ และข อ สมมติ ฐ านที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของบริษัทยอยในการประกอบกิจการใหมี
ผลกํ า ไรในอนาคต กระแสเงิ น สด และอั ต ราคิ ด ลดที่
นํามาใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้ส อบบัญชี

ขาพเจาไดประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติฐานและวิธีการ
ที่ผูบริหารใชในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและจาย
ในอนาคตที่ ค าดว า จะได รั บ ตรวจสอบกับ ผลการดํ า เนินงานใน
ปจจุบันและในอดีต
ขาพเจาไดหารือกับผูบริหารเพื่อใหเขาใจถึงสมมติฐานที่ผูบริหารใช
และแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคตและตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารประกอบ
ขาพเจาไดประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ผูบริหารใช
เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต โดยทดสอบการคํานวณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนจากการลงทุน
ขาพเจาไดทดสอบความถูกตองของวิธีการคํานวณแบบจําลองและ
ตรวจสอบขอมูลกับเอกสารประกอบ

บริษัทไดเปดเผยเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยในหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิน ขอ 17 และนโยบายการบัญชีที่ ขาพเจาไดพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการเปดเผย
สําคัญ
ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เรื่ อ งสําคัญจากการตรวจสอบ
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้ส อบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงิน
ได ร อการตั ด บั ญ ชี จํ า นวน 43.46 ล า นบาท สํ า หรั บ ผล
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา โดยมีสวนที่ยังไมไดรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 349.47 ลาน
บาท จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ซึ่งกลุมบริษัทจะรับรู
สิ น ทรั พ ย ภ าษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี สํ า หรั บ ผลขาดทุ น
สะสมทางภาษีเมื่ อมี ค วามเปน ไปได คอนข างแนว าจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตที่สามารถนําผลขาดทุนทางภาษี
ดังกลาวมาใชประโยชนทางภาษีไดแนนอน

ขาพเจาไดประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของหลักฐาน
การสอบบั ญ ชี โดยประเมิ น วิ ธี ก ารที่ ผู บ ริ ห ารใช ใ นการจั ด ทํ า
ประมาณการรายได คาใชจายและผลการดําเนินงานในอนาคต

ในการคํานวณมูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตั ด
บัญชีที่รับรูจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ผูบริหารตองใช
ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับจัดทําประมาณการกําไร ทางภาษี
ในอนาคตใหมีความนาเชื่อถือ ซึ่งปจจัยดังกลาวสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ
ตลาดในอนาคต

ขาพเจาไดหารือกับผูบริหารเพื่อใหเขาใจถึงแผนการดําเนินธุรกิจ
และสมมติ ฐ านที่ ผู บ ริ ห ารใช ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของ
สมมติ ฐ านที่ ผู บ ริ ห ารใช ใ นการจั ด ทํ า ประมาณการ โดยการ
เปรียบเทียบผลของการจัดทํางบประมาณในอดีต และอัตราการ
เจริญเติบโตของกลุมธุรกิจในสภาวการณปกติ รวมถึงการวิเคราะห
แนวโนมของตลาดและธุรกิจที่อยูในกลุมเดียวกัน
ขาพเจาไดทดสอบความถูกตองของวิธีการคํานวณประมาณการ
ทางธุรกิจ ทดสอบความเหมาะสมในการคํานวณสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี โดยเปรียบเทียบผลประโยชนทางภาษีที่กลุม
บริษัทและบริษัทจะไดรับในอนาคตกับประมาณการดังกลาว

ขาพเจาไดพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการเปดเผย
ข า พเจ า ให ค วามสํ า คั ญ ในประเด็ น นี้ เนื่ อ งจากการ ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตรวจสอบรายการดังกลาวตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา
เปนอยางมากเพราะผลที่จะเกิดขึ้นจริง ขึ้นอยูกับความไม
แนนอนทางเศรษฐกิจและการตลาดในอนาคตอยางมาก
กลุมบริษัทไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 และนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ
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ข้อมูลอื น่
งบการเงินรวมของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นใน
สํานักงานเดียวกันกับขาพเจา โดยแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูก
จัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดให
ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท คือ การอาน
ขอมูลอื่นตามที่ระบุขางตนเมื่อจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับ งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัด
ตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหลานี้โดยถูกตอง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน
เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม
บริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
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ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท ไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธีก าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปน
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทํ า ความเข า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่
อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม
ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวของ หรือ
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ถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมี
การนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุมหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอ
ความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความ
เปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย
เรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือ
ในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา
ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว
นายนริน ทร์ จูร ะมงคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8593
บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ 2562

89 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากเพือ่ ซื้อขายหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกํ าหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ลูกค้าทัว่ ไป
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยค้างรับ
- บริษัทย่อย
- บุคคลและบริษัทอื่น
ค่าใช้จ ่ายจ่ายล่วงหน้ า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกํ าหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ลูกหนี้ และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนั กงาน - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์หมุนเวีย น
สิ นทรัพ ย์ไ ม ห่ มุนเวีย น
เงินฝากธนาคารที่มขี ้อจํากัดในการใช้
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - บุคคลและบริษัทอื่น - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
สินทรัพย์ที่มขี ้อจํากัดในการขาย
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ไ ม ห่ มุนเวีย น
รวมสิ นทรัพ ย์

5

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

(หน่ว ย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

6
9

133,188,729
69,471
1,567,631,454

139,462,565
816
68,786
1,457,832,567

27,914,886
13,789
373,402,907

24,631,909
13,789
357,178,337

7, 8
8

1,163,040
108,036,670

1,442,049
97,638,456

7,290,678
13,169,137

3,673,715
8,225,786

7
10.1

30,900,000
20,266,058
208,678,412
5,176,673
163,717,821
1,526,551,936
12,030,344
42,362,974
33,083,596
3,852,857,178

31,125,000
15,785,686
172,549,584
4,214,575
135,731,986
1,373,309,885
6,884,057
33,501,637
31,432,929
3,500,980,578

1,727,673,649
30,900,000
6,089,549
2,428,668
84,780,452
56,286,371
343,489
6,299,633
2,336,593,208

1,608,310,022
31,125,000
6,124,891
2,745,558
58,517,179
116,011,237
1,234,770
4,888,601
2,222,680,794

86,035,775
2,287,395,069
58,311,456
56,576,700
4,953,945
3,183,346,948
18,069,378
933,395,163
49,575,000
185,752,681
161,597,283
9,679,511
7,034,688,909

126,780,163
2,270,823,458
105,763,246
56,576,700
8,628,809
2,952,847,053
20,372,865
925,810,389
49,575,000
189,255,959
168,991,873
15,882,175
6,891,307,690

10,059,736
179,546,906
12,060,883
2,593,319,563
56,576,700
798,385
899,466,012
259,209,257
77,131,707
6,787,497
4,094,956,646

5,242,236
174,153,374
11,501,801
2,658,027,602
56,576,700
1,800,118
742,511,312
259,209,257
95,948,883
12,539,112
4,017,510,395

10,887,546,087

10,392,288,268

6,431,549,854

6,240,191,189

10.2
11
12
13
14

16
9
10.2
17
18
20
21
22
23
15
24
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บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ )

(หน่ว ย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
หนี้สิ นและส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวีย น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ผูค้ ้าทัว่ ไป
เจ้าหนี้ ค่าก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้ สินระยะยาวส่วนที่ถึงกํ าหนดชําระภายในหนึ่ งปี
- หุ้นกู้
- หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้ สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์ พนั กงาน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

25

176,762,454

544,975,181

107,324,570

503,533,533

7

484,347

463,480

2,156,572

3,353,759

26

314,684,916

301,274,068

119,511,428

102,783,452

7

37,891,432
11,478,787
339,758,723

53,954,507
12,696,959
69,868,427

6,513,705
165,000
324,502,084

39,382,271
2,751,400
103,035,447

27
28
29
30

2,064,306,251
13,464,868
336,873,122
10,229,548

1,299,538,310
24,988,293
245,932,186
9,557,966

595,951,866
12,481,354
12,928,156
-

1,099,628,146
24,053,326
25,131,408
-

17,952,771
73,572,272

19,246,015
72,084,330

23,659,643

16,788,862

54,432,638
3,451,892,129

45,646,562
2,700,226,284

15,858,900
1,221,053,278

13,692,703
1,934,134,307

1,410,275,592
7,534,953
853,470,613
50,705,168
48,434,603
9,934,579
2,380,355,508

1,928,596,807
19,586,269
671,708,362
50,649,778
50,397,507
9,934,579
2,730,873,302

1,251,423,150
6,746,765
144,966,073
23,997,179
1,427,133,167

463,803,901
17,814,567
92,201,107
26,124,103
599,943,678

5,832,247,637

5,431,099,586

2,648,186,445

2,534,077,985

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวีย น
หนี้สิ นไม ห่ มุนเวีย น
หุ้นกู้ - สุทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
เงินรับเพือ่ เป็ นประกันสัญญาคํ้ าประกัน
หนี้ สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์ พนั กงาน - สุทธิ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวีย น
รวมหนี้สิ น

27
28
29
30
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บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ )

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
หนี้สิ นและส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น (ต่อ )
ส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
- ทุนจดทะเบียน 3,130,117,040 หุ้น
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชําระเต็มมูลค่าแล้ว 2,504,093,632 หุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กํ าไรสะสม
- จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ไ ด้จ ัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ว นของผู้ถ ือ หุ้นของบริ ษั ท
ส่วนได้เสียที่ไ ม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
รวมส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น
รวมหนี้สิ นและส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น

31
32
33

19

(หน่ว ย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

1,565,058,520
1,252,046,816
1,377,567,356

1,565,058,520
1,252,046,816
1,377,567,356

1,565,058,520
1,252,046,816
1,377,567,356

1,565,058,520
1,252,046,816
1,377,567,356

131,714,269
1,093,356,035
54,217,082
3,908,901,558
1,146,396,892
5,055,298,450

125,214,269
1,038,951,545
48,967,197
3,842,747,183
1,118,441,499
4,961,188,682

131,714,269
1,022,034,968
3,783,363,409
3,783,363,409

125,214,269
951,284,763
3,706,113,204
3,706,113,204

10,887,546,087

10,392,288,268

6,431,549,854

6,240,191,189
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บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อื่น
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ว ย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จ ากการขายสินค้า
รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
รายได้จ ากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จ ากการให้เช่า
รายได้จ ากกิจการโรงแรม
รายได้ค่าบริการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ ่าย
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนค่าบริการจากกิจการโรงแรม
ต้นทุนค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อ นต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เ งิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อ นภาษี เ งิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ด เสร็จอื่นสําหรับปี
รายการที่ไม จ่ ัด ประเภทรายการเข้าไว้ใ นงบกําไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
รายการที่ต ้อ งจัด ประเภทใหม่เ ข้าไปไว้ใ นงบกําไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง
ส่วนปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ด เสร็จ รวมสําหรับปี

7
7
36

12

37

7
24

30

2561

2560

2561

2560

486,265,951
1,120,581,979
551,700,979
11,645,781
414,988,885
64,031,252
49,461,686
136,805,877
2,835,482,390

471,282,527
1,073,621,320
514,865,495
13,235,859
364,067,579
96,680,857
54,537,341
2,304,000
141,610,805
2,732,205,783

489,599,125
559,987,931
180,558,940
5,344,000
79,293,989
97,652,086
72,110,700
21,375,503
1,505,922,274

474,141,404
536,699,912
157,737,995
2,694,000
58,199,986
78,970,741
54,522,199
13,921,534
1,376,887,771

285,783,548
389,304,061
222,199,873
41,630,458
383,352,376
923,562,505
31,865,859
107,170,173
2,384,868,853

277,423,953
311,432,394
200,964,173
121,069,882
387,864,746
909,261,889
31,827,179
83,462,995
2,323,307,211

289,116,722
134,934,119
40,978,518
241,990,864
528,950,102
14,631,281
26,121,999
1,276,723,605

280,282,830
111,873,984
29,713,229
229,970,032
422,678,814
15,167,242
17,397,654
1,107,083,785

450,613,537
(261,894,105)
188,719,432
(47,161,529)
141,557,903

408,898,572
(229,244,948)
179,653,624
(49,983,779)
129,669,845

229,198,669
(133,131,288)
96,067,381
(18,817,176)
77,250,205

269,803,986
(109,009,799)
160,794,187
(21,802,134)
138,992,053

-

8,749,808
150,307,711

(6,634,651)

123,035,194

-

77,250,205

(360,341)

138,631,712
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อื่น (ต่อ )
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ว ย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย

กําไรต่อ หุ้นขัน้ พื้นฐาน
กํ าไร (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนั ก (หุ้น)

2561

2560

2561

2560

19

60,904,490
80,653,413
141,557,903

48,539,554
81,130,291
129,669,845

77,250,205
77,250,205

138,992,053
138,992,053

19

66,154,375
84,153,336
150,307,711

45,178,413
77,856,781
123,035,194

77,250,205
77,250,205

138,631,712
138,631,712

0.024
2,504,093,632

0.019
2,504,093,632

0.031
2,504,093,632

0.056
2,504,093,632

38
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธ ันวาคม
(หน่ว ย : บาท)
ส่ว นของผู้ถ ือ หุ้นของบริ ษั ท
องค์ประกอบอื่นของส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือ นหุ้นที่อ อก
และรับชําระแล้ว

ส่ว นเกิ น
มูล ค่าหุ้น

จัด สรรเพื่อ
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไม ไ่ ด้
จัด สรร

1,377,567,356
-

120,884,269
-

998,103,132
-

ส่ว นเกิ นกว่าทุนจากการ
เปลี่ย นแปลงสัด ส่ว น
เงิ นลงทุนในบริ ษั ทย่อ ย

ส่ว นปรับปรุ งจากการ
แปลงค่างบการเงิ นที่เ ป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ

รวม
ส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น
ของบริ ษั ท

รวม

ส่ว นได้เ สีย
ที่ไม อ่ ยู ่ใ น
อํานาจควบคุม

รวม
ส่ว นของ
ผู้ถ ือ หุ้น

งบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมลดลง
คืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
คืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
เงินสดปั นผลจ่ายจากบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถ ือ หุ้น

17
34

1,252,046,816
-

กํ าไรสําหรับปี
กํ าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรเบ็ด เสร็จรวมสําหรับปี

30

-

-

จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย

33

-

-

-

46,819,947
2,147,250
2,147,250

-

46,819,947
2,147,250
2,147,250

48,539,554
(3,361,141)
45,178,413

-

-

-

4,330,000

(4,330,000)

-

-

-

3,795,421,520
2,147,250
2,147,250

1,077,216,264
(599,932)
(8,250,500)
(300,000)
(27,481,114)
(36,631,546)

4,872,637,784
(599,932)
(6,103,250)
(300,000)
(27,481,114)
(34,484,296)

48,539,554
(3,361,141)
45,178,413

81,130,291
(3,273,510)
77,856,781

129,669,845
(6,634,651)
123,035,194

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,252,046,816

1,377,567,356

125,214,269

1,038,951,545

48,967,197

-

48,967,197

3,842,747,183

1,118,441,499

4,961,188,682

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รับชําระค่าหุ้นบริษัทย่อย
เพิม่ ทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมลดลง
เงินสดปั นผลจ่ายจากบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถ ือ หุ้น

1,252,046,816
-

1,377,567,356
-

125,214,269
-

1,038,951,545
-

48,967,197
-

-

48,967,197
-

3,842,747,183
-

1,118,441,499
980,020
2,722,700
(271,981)
(59,628,682)
(56,197,943)

4,961,188,682
980,020
2,722,700
(271,981)
(59,628,682)
(56,197,943)

5,249,885
5,249,885

60,904,490
5,249,885
66,154,375

80,653,413
3,499,923
84,153,336

141,557,903
8,749,808
150,307,711

19, 34

กํ าไรสําหรับปี
กํ าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรเบ็ด เสร็จรวมสําหรับปี

30

-

-

จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย

33

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,252,046,816

1,377,567,356

-

60,904,490
60,904,490

-

6,500,000

(6,500,000)

-

131,714,269

1,093,356,035

48,967,197

5,249,885
5,249,885
5,249,885

54,217,082

3,908,901,558

1,146,396,892

5,055,298,450
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ว นของผู้ถ ือ หุ้น (ต่อ )
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ว ย : บาท)
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือ นหุ้นที่อ อก
และรับชําระแล้ว

จัด สรรเพื่อ
สํารองตาม
กฎหมาย

ส่ว นเกิ น
มูล ค่าหุ้น

รวม
ส่ว นของ
ผู้ถ ือ หุ้น

ยังไม่ได้
จัด สรร

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท
1,252,046,816

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

1,377,567,356

120,884,269

รายการกับผู้ถ ือ หุ้น

-

-

-

กํ าไรสําหรับปี
กํ าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรเบ็ด เสร็จรวมสําหรับปี

30

-

-

-

จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย

33

-

-

816,983,051
138,992,053
(360,341)
138,631,712

4,330,000

(4,330,000)

3,567,481,492
138,992,053
(360,341)
138,631,712
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,252,046,816

1,377,567,356

125,214,269

951,284,763

3,706,113,204

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

1,252,046,816

1,377,567,356

125,214,269

951,284,763

3,706,113,204

รายการกับผู้ถ ือ หุ้น

-

-

-

กํ าไรสําหรับปี
กําไรเบ็ด เสร็จรวมสําหรับปี

-

-

-

-

-

จัดสรรเพือ่ สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

33

1,252,046,816

1,377,567,356

77,250,205
77,250,205

6,500,000

(6,500,000)

131,714,269

1,022,034,968

77,250,205
77,250,205
3,783,363,409
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ว ย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

งบการเงิ นรวม
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กํ าไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งกําไรก่อ นภาษี เ งิ นได้เ ป็ นเงิ นสดรับจากกิ จ กรรมดําเนิ นงาน:ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
หนี้ สูญและค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและลดมูลค่า
ค่าเผือ่ ด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ขาดทุน (กํ าไร) จากการตัดจําหน่ ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน (กํ าไร) จากการจําหน่ ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กํ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
กํ าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กํ าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับและเงินปั นผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเผือ่ ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนั กงาน
เงิ นสดได้ม าจากการดําเนิ นงานก่อ นการเปลี่ย นแปลงในสิ นทรัพ ย์แ ละหนี้สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพ ย์ด ําเนิ นงานลดลง (เพิ่ ม ขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - ลูกค้าทัว่ ไป
ค่าใช้จ ่ายจ่ายล่วงหน้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้าง
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนั กงาน
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย
เงินลงทุนในลูกหนี้ และอื่นๆ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิ นดําเนิ นงานเพิ่ ม ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ ่ายค้างจ่าย - ผูค้ ้าทัว่ ไป
เจ้าหนี้ ค่าก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินรับเพือ่ เป็ นประกันสัญญาคํ้ าประกัน
จ่ายผลประโยชน์ พนั กงาน
เงิ นสดได้ม าจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายค่าดอกเบี้ย
จ่ายค่าภาษีเงินได้
เงิ นสดสุ ทธิ ได้ม าจาก (ใช้ไปใน) กิ จ กรรมดําเนิ นงาน

2561

2560

2561

2560

188,719,432

179,653,624

96,067,381

160,794,187

122,611,099
107,170,173
339,192
(2,442,688)
(592,649)
(685)
4,898,649
48,952,614
(200,000)
(49,461,686)
261,894,105
2,603,248
684,490,804

142,403,088
83,462,994
(245,355)
143,231
861,405
2,147,789
9,505,571
(5,555,793)
1,785,186
31,954,090
30,597,847
(3,114,481)
(56,841,341)
229,244,948
4,330,523
650,333,326

35,447,198
26,121,999
339,192
58,664
(2,227,174)
66,000,000
(200,000)
(169,762,786)
133,131,288
519,975
185,495,737

38,522,278
17,397,868
(245,355)
1,056,433
(1,843,395)
(308,269)
337,146
(133,492,940)
109,009,799
1,007,852
192,235,604

279,009
(16,883,833)
(4,480,372)
3,674,864
(475,950,785)
(6,490,957)
20,665,732
(116,153,385)
(5,146,287)
142,185,864
4,038,645
(1,650,667)
6,203,480

(920,079)
104,445,330
(1,357,693)
8,545,434
(594,128,572)
(3,846,606)
64,881,108
(150,125,258)
(4,183,557)
89,693,080
39,414,442
2,698,419
(6,059,600)

(3,616,963)
(4,925,990)
35,342
1,001,733
(91,219,364)
(5,211,969)
22,388,294
59,899,741
891,281
(1,411,032)
5,751,615

1,544,640
4,747,132
696,213
1,513,655
(75,207,370)
(3,782,060)
50,283,721
(33,898,042)
(1,234,770)
(762,729)
(7,405,542)

20,867
13,410,848
(16,063,075)
(1,218,172)
1,487,942
8,786,076
55,390
(5,013,890)
236,248,098
(266,334,407)
(41,060,183)
(71,146,492)

(101,576)
(21,219,561)
(17,254,120)
1,546,915
(14,463,551)
(92,390)
54,890
(171,410)
147,688,971
(232,506,256)
(58,861,976)
(143,679,261)

(1,197,187)
16,727,976
(32,868,566)
(2,586,400)
6,870,781
2,166,197
(3,033,460)
155,157,766
(136,385,823)
18,771,943

1,443,877
12,354,566
16,576,192
(2,439,860)
8,956,339
(3,975,775)
161,645,791
(122,607,705)
(2,445,106)
36,592,980
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รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อ ย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ )
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ว ย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท

งบการเงิ นรวม
2561
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับและเงินปั นผลรับ
เงินฝากธนาคารที่มขี ้อจํากัดในการใช้ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิม่ ขึ้น
รับชําระเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รับชําระเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่บุคคลและบริษัทอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและบริษัทอื่นเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
รับเงินคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่ ขึ้น
จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
จ่ายซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
รับเงินจากการจําหน่ ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
รับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายค่าทรัพย์สินที่มขี ้อจํากัดในการขาย
จ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
เงิ นสดสุ ทธิ ใ ช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัด หาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม
ออกหุ้นกู้เพิม่ ขึ้น
จ่ายชําระหุ้นกู้
บริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัด หาเงิ น
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงิ นสดและรายการเทีย บเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทีย บเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทีย บเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี
ข้อ มูล กระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ่ ม เติ ม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
1. รับโอนสินทรัพย์รอการขายและสินค้าคงเหลือจากลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
2. ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
3. โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
4. โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็ นสินทรัพย์ที่มขี ้อจํากัดในการใช้
5. โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็ นสินทรัพย์ที่มขี ้อจํากัดในการใช้
6. โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
7. รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนจากลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อและดอกเบี้ยค้างรับ
8. โอนจากสินทรัพย์รอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
9. รายการกระทบยอดเงินสดรับ (จ่าย) จากการขายและซื้อธุรกิจ
ราคาขาย (ซื้อ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดที่ได้รับ (จ่าย) จากการขายและซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

2560

2561

2560

47,172,795
40,744,388
211,901,549
(204,953,960)
(49,334,660)
(338,898,790)
13,545,499
200,000
(279,623,179)

49,527,901
(40,085,633)
11,869,815
(22,647,680)
(10,398,289)
3,605,248
(53,733,094)
(205,590,287)
9,162,838
(1,901,809)
(248,675,001)
436,883,527
(71,982,464)

149,525,077
(4,817,500)
(585,110,000)
485,650,000
(1,291,961)
(191,253,133)
5,010,994
200,000
(142,086,523)

107,827,841
(153,531)
(485,015,000)
131,815,000
78,686,540
3,705,927
(117,313,227)
2,675,514
69,545,621
(208,225,315)

(368,212,727)
261,700,000
(26,643,500)
546,809,713
(274,106,527)
3,427,750
1,672,400,000
(1,420,000,000)
(59,628,682)
335,746,027

200,412,808
64,550,000
(29,599,652)
262,579,000
(201,070,524)
1,067,900,000
(1,230,000,000)
(27,481,114)
107,290,518

(396,208,963)
214,050,000
(24,205,193)
88,663,136
(48,101,423)
1,472,400,000
(1,180,000,000)
126,597,557

202,532,567
42,000,000
(28,493,925)
158,570,000
(41,237,485)
467,900,000
(630,000,000)
171,271,157

8,749,808
(6,273,836)
139,462,565
133,188,729

(108,371,207)
247,833,772
139,462,565

3,282,977
24,631,909
27,914,886

(361,178)
24,993,087
24,631,909

48,990,759
1,565,421
-

43,558,024
1,097,842
17,806,072
40,516,041
6,563,440
1,359,705
1,061,064
42,626,048

48,990,759
1,565,421
-

43,558,024
844,492
-

(271,981)
(271,981)

4,444,287
(839,039)
3,605,248

-
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บริ ษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
1. ข้อมูลทัวไป
่
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํ า กัด (มหาชน) (“บริษัท ”) เป็ น นิ ติบุ ค คลที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ในประเทศไทย และมีท่ีอ ยู่ต ามที่
จดทะเบียน เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีสาขาในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดรวม 101 สาขา (2560 : จํานวน 98 สาขา)
บริษทั ได้นําหุน้ เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2546
บริษทั มีบริษทั ย่อยดําเนินธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ขายและให้เช่าซือ้ เครื่องใช้ไฟฟ้ าและรถยนต์ทผ่ี ่านการใช้งานแล้ว
ธุ ร กิ จ พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ ธุ ร กิจ บริก ารและบริห ารโรงแรม ธุ ร กิจ ให้ เ ช่ า สนามกอล์ ฟ ธุ ร กิ จ ตัว แทนขาย
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดงานกิจกรรม ให้บริการสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ และธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ยัง มีเ งิน ลงทุ น ในบริษัท ย่ อ ยซึ่ง ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ที่แ ตกต่ า งกัน ตามที่อ ธิบ ายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน
ข้อ 2.3
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ มีดงั นี้
ร้อยละ
รายชื่อ
กลุม่ นายวิสตู ร เอีย้ วศิวกิ ลู
กลุม่ นายธเนศ ดิลกศักยวิทรู
กลุม่ นายนิพนธ์ ณัฐวุฒ ิ

2561
27.54
12.29
8.73

2560
27.54
12.29
8.73

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า ด้ว ยการจัด ทํา และนํ า เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเป็ นทางการเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ น ภาษาอื่น
ให้ยดึ ถืองบการเงินทีจ่ ดั ทําขึน้ เป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีท่ปี ระกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลีย่ นแปลง
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มผี ลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบตั ทิ างบัญชี ทีม่ ผี ล
บังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป การปรับปรุง
มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีขน้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี
การนํ ามาตรฐานที่ปรับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ ไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทอย่างเป็ นสาระสําคัญ ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 43)
2.2.2 มาตรฐานใหม่ทม่ี ผี ลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง “รายได้จาก
สัญญาที่ทํากับลูกค้า” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีการกําหนดหลักในการรับรูร้ ายได้ใหม่
แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรือ่ ง “รายได้” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 “สัญญาก่อสร้าง”
รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรายได้อีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มกี ารกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการต้องคํานึงถึงภาระที่ต้องปฎิบตั ใิ นการรับรูร้ ายได้และให้แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีเพิม่ เติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีขอ้ จํากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ใน
ปั จจุบนั
ผู้บ ริห ารของกลุ่ ม บริษัท ได้ป ระเมิน ผลกระทบต่ อ งบการเงิน เมื่อ นํ า มาตรฐานมาถือ ปฏิบ ัติว่า ไม่ม ี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อรายได้และรายการทางบัญชีอ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.3 มาตรฐานใหม่ทม่ี ผี ลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ซึ่งประกอบด้วย TFRS 9 “เครื่องมือทางการเงิน” TAS 32 “การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือ ทาง
การเงิน” TFRS 7 “การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” TFRIC 16 “การป้ องกันความเสีย่ ง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การชําระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสาร
ทุน” มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีขอ้ กําหนด
ใหม่เกีย่ วกับนิยาม การรับรูร้ ายการ การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่า และการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน รวมถึงให้แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
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กลุ่มบริษทั จะนํามาตรฐานฉบับใหม่น้ีมาถือปฏิบตั เิ มื่อมีผลบังคับใช้ ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริหารอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดทีเ่ ริม่ ใช้มาตรฐานนี้
2.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยที่บริษทั มีอํานาจ
ควบคุมหรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงซึง่ มีอทิ ธิพลเหนือบริษทั ย่อย ดังต่อไปนี้

บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
ทุนเรียกชําระแล้ว
2561
2560

ถือ หุ้น ทางตรง
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)

ให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ทใ่ี ช้แล้วและ
บริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด
ให้บริการเช่าสือ่ โฆษณา รับทําป้ ายสือ่ โฆษณา
ครบวงจร ขายสือ่ โฆษณา และให้บริการ
สินเชือ่
ธุรกิจสนามกอล์ฟ ให้เช่าสนามกอล์ฟ และ
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม
บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการห้องพัก
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
ธุรกิจโรงแรม
บริษทั ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
ให้บริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัด
งานกิจกรรม
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จํากัด
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน
บริษทั ไมด้า ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป จํากัด
บริหารโรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์
คอนโดมิเนียม หมูบ่ า้ น ร้านสปา และ
(เดิมชือ่ บริษทั เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจ
ให้บริการนวดเพือ่ สุขภาพทุกประเภท
เม้นท์ จํากัด)
ถือ หุ้น ทางอ้อ ม
บริษทั เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด
(ถือโดยบริษทั ไมด้า แอด จํากัด)
บริษทั รักษาความปลอดภัย ไมด้า จํากัด
(ถือโดยบริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด)
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จํากัด
(ถือโดยบริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน))

ให้บริการเช่าสือ่ โฆษณา รับทําป้ ายสือ่ โฆษณา
ครบวงจร ขายสือ่ โฆษณา
ให้บริการรักษาความปลอดภัย

46.98
99.99
99.99

46.98 532,398 532,398
99.99 500,000 500,000
99.99 150,000 150,000

99.99

99.99 175,000 175,000

99.99
99.99
60.00
80.00
99.99
70.00

99.99
99.99
60.00
80.00
99.99
70.00

300,000
850,000
53,678
210,000
145,000
2,000

300,000
850,000
53,678
210,000
145,000
2,000

99.99

99.99

10,000

10,000

99.99

99.99

25,000

25,000

99.99

-

2,000

-

90.00

90.00

28,200

1,000

99.99

99.99

1,000

1,000

99.99

99.99

25,000

25,000

บริหารจัดการสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ

บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นดําเนินกิจการในประเทศไทย ยกเว้นบริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชื่อ จํากัด ดําเนิน
กิจการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ในระหว่างปี 2561 มีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
- บริษทั ลงทุนใน บริษทั ไมด้า ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป จํากัด (เดิมชื่อ บริษทั เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์
จํากัด) ซึง่ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) ในสัดส่วนการลงทุนร้อย
ละ 51.00 โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ประกอบกิ จ การรับ จ้ า งบริห ารโรงแรม รีส อร์ ท อาคารพาณิ ช ย์
คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ร้านสปา และให้บริการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน
2561 บริษทั เพิม่ สัดส่วนการลงทุน จํานวน 98,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 48.99 ทําให้บริษทั มีสดั ส่วนเงิน
ลงทุนในบริษทั ดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 51.00 เป็ นร้อยละ 99.99
- บริษทั ไมด้า แอด จํากัด (บริษทั ย่อย) ลงทุนในบริษทั เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด จากเดิมทุนจดทะเบียน
จํานวนเงิน 1,000,000 บาท เป็ นจํานวนเงิน 28,200,000 บาท (จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 หุน้
เป็ นจํานวน 282,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุน้ ไม่เปลีย่ นแปลง
อัตราส่วนสินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายได้รวมสําหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมสรุปได้ ดังนี้ :
สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
2561
2560
บริษทั ย่อย
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

34
16
4
1
2
12
4
3
3
-

35
15
4
2
3
13
4
4
3
-

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้อยละในรายได้รวม
2561
2560
4
14
3
1
5
4
2
2
1
1

22
13
3
2
5
4
1
2
1
2

รายการบัญชีกบั บริษทั ย่อยทีม่ สี าระสําคัญได้ถกู หักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่เี หมือนกันหรือเหตุการณ์
ทางบัญชีทค่ี ล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษทั
กําไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก จะถูกบันทึกเป็ น
ส่ว นเกิน (ส่ว นตํ่ า ) จากการเปลี่ย นแปลงสัด ส่ว นเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่ อ ย ซึ่ง แสดงในส่ว นของผู้ถือ หุ้น ใน
งบการเงินรวม
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม แสดงด้วยจํานวนกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์สุทธิของบริษทั ย่อยใน
ส่วนทีไ่ ม่ได้ถอื โดยบริษทั
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บริษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษทั เปิ ดรับหรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนัน้
ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงิน
รวม นับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
3. นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
นโยบายการบัญชีทน่ี ําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
การรับรูร้ ายได้
รายได้ทร่ี บั รูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญของความ
เป็ นเจ้าของสินค้าทีม่ นี ยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้ว และจะไม่รบั รูร้ ายได้ถา้ ฝ่ ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้า
ที่ขายแล้วนัน้ หรือมีความไม่แน่ นอนที่มนี ัยสําคัญในการได้รบั ประโยชน์ จากรายการบัญชีนัน้ ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จํานวนรายได้และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนทีจ่ ะต้องรับคืนสินค้า
รายได้จากการให้บริการรับรูเ้ มือ่ มีการให้บริการแล้ว
รายได้ดอกผลจากสัญญาเช่าซื้อ
กลุ่มบริษทั บันทึกรายได้ดอกผลจากการให้บริการทางการเงินกิจการเช่าซือ้ เป็ นดอกผลทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ ณ วันที่
เกิดรายการ และรับรูร้ ายได้ตามจํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริง การบันทึกรายได้จากการ
ผ่อนชําระแต่ละงวดใช้ตามเกณฑ์คงค้าง (บันทึกในวันทีค่ รบกําหนดชําระค่างวดโดยไม่คาํ นึงว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่)
กลุ่มบริษทั หยุดรับรูร้ ายได้เมื่อลูกหนี้ผดิ นัดชําระค่างวดติดต่อกันเกินกว่า 4 งวดขึน้ ไป นับแต่วนั ครบกําหนดชําระ
ตามสัญญา แต่ถา้ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ ลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ได้ บริษทั จะหยุดการรับรูร้ ายได้ทนั ที
รายได้จากเงินลงทุนในลูกหนี้
กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายได้จากเงินลงทุนในลูกหนี้ ตามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ทค่ี าดว่าจะ
ได้รบั ) คูณกับยอดเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือ หากเงินสดทีไ่ ด้รบั จริงสูงกว่ารายได้ทค่ี ํานวณได้ ส่วนทีเ่ หลือจะนําไป
ตัดจําหน่ายมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้แต่ละงวด ในกรณีทเ่ี งินลงทุนในลูกหนี้ถกู ตัดจําหน่ายหมดแล้ว กลุม่ บริษทั จะรับรู้
กระแสเงินสดรับทีไ่ ด้รบั จากการเก็บหนี้ดงั กล่าวเป็ นรายได้ทงั ้ จํานวน และจะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในลูกหนี้ดงั กล่าวทันที เมือ่ มีหลักฐานอย่างน่าเชื่อถือว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมีสาระสําคัญ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษทั รับรูร้ ายได้จากการขายทีด่ นิ บ้านพร้อมที่ดนิ และรายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องาน
ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่มนี ัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผู้ซ้อื
แล้วโดยมีการโอนกรรมสิทธิ ์ให้ผซู้ อ้ื หลังจากได้รบั ชําระจากผูซ้ อ้ื ครบถ้วนแล้ว
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รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้จากกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่น ซึ่ง จะบัน ทึกเป็ น รายได้ตามราคาในใบกํา กับภาษี (โดยไม่ร วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สํา หรับค่า สิน ค้า ที่ไ ด้ขายและ
ค่าบริการทีไ่ ด้ให้บริการแล้วหลังจากหักส่วนลด
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาเช่าซือ้ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้คา่ เช่า
บริษทั รับรูร้ ายได้คา่ เช่าด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
ดอกเบี้ยรับและเงินปั นผลรับ
ดอกเบีย้ รับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปั นผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันทีก่ ลุม่ บริษทั มีสทิ ธิ
ได้รบั เงินปั นผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปั นผลที่จะได้รบั จากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจาก
วันทีม่ กี ารประกาศสิทธิการรับเงินปั นผล
เงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้ สนิ ที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุ ลเงิน ที่ใช้ใ นการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จากการแปลงค่า ให้รบั รูเ้ ป็ นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนนั ้
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ ายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนทีใ่ กล้เคียงกับอัตรา
ณ วันทีเ่ กิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีม่ สี ภาพคล่องสูง (ซึง่ ไม่ม ี
ข้อจํากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่ นอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเสีย่ งในการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าน้อย
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทั ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี้ทค่ี าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูก
ตัดจําหน่ายบัญชีเมือ่ ทราบว่าเป็ นหนี้สญ
ู
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ แสดงตามมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั โดยแสดงด้วยจํานวนหนี้ตามสัญญาหักด้วยดอกผลเช่าซื้อรอ
ตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทั ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึน้
จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัวไปพิ
่
จารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอัตราดังต่อไปนี้
บริษทั และบริษทั ย่อยในประเทศลาว
อายุลกู หนี้
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1
2
25
50
100

บริษทั ย่อยในประเทศไทย
อายุลกู หนี้
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนด
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
มากกว่า 9 เดือนขึน้ ไป

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1
2
20
25
75
100

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า
มู ล ค่ า สุ ท ธิท่ีจ ะได้ร ับ เป็ นการประมาณราคาที่จ ะขายได้จ ากการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ปกติ หัก ด้ ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่จํ า เป็ น
โดยประมาณในการขาย
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สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายเป็ นป้ ายโฆษณา และสินทรัพย์ซ่งึ ได้ยดึ มาจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ลูกหนี้เช่าซื้อส่วนใหญ่
ประกอบด้วยค่างวดที่ค้างชําระสุทธิ) ซึ่งได้แสดงไว้ในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า
บริษทั ย่อยตัง้ ประมาณการผลขาดทุนของสินทรัพย์รอการขายของสินทรัพย์ท่ยี ดึ มาจากลูกหนี้เช่าซื้อ ณ วันสิน้ ปี
ด้วยอัตราร้อยละ 25 - 30 ของราคาทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้ เป็ นเงินลงทุนซึ่งกลุ่มบริษทั รับซื้อลดลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษทั ให้บริการ
สินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ด้อยคุณภาพดังกล่า ว
กลุ่มบริษทั ไม่มสี ทิ ธิไล่เบีย้ จากผูข้ ายหนี้ในกรณีทก่ี ลุ่มบริษทั เรียกเก็บเงินไม่ได้ เงินลงทุนในลูกหนี้ดงั กล่าว แสดงใน
ราคาทุนทีจ่ า่ ยซือ้ สุทธิจากจํานวนทีต่ ดั เป็ นต้นทุนและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุม่ บริษทั จะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบว่า ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดว่าจะได้รบั เมื่อคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ตามวิธรี าคาทุน เงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการ
ลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ทัง้ หมด ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการของบริษทั กรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีว้ ่าเงินลงทุน
ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษทั จะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุน และจะรับรู้
รายได้เงินปั นผลเมือ่ มีการประกาศจ่ายจากบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเป็ น หลักทรัพ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดซึ่งถือ ไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ น สินทรัพ ย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุน
เมื่อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทไ่ี ด้รบั และมูลค่าตามบัญชี รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจาก
การตีราคาหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีทก่ี ลุ่มบริษทั จําหน่ ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ่ อื อยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจ่ าํ หน่ายไปและเงิน
ลงทุนทีย่ งั ถืออยูใ่ ช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า ต้นทุน
ดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุม่ บริษทั บันทึกต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นต้นทุนขายเมือ่ มีการโอนกรรมสิทธิ ์ให้กบั ผูซ้ อ้ื แล้ว
เงินค่างวดทีช่ าํ ระตามสัญญาจะแสดงไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซือ้ จะขาย”
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ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือ่ มราคา
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทเี ่ ป็นกรรมสิทธิข์ องกิจการ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุน รวมถึงต้น ทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ การได้มาของสินทรัพย์ ต้น ทุ น ของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้
สินทรัพย์นัน้ อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย การบูรณะสถาน
ทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยมื ทัง้ นี้ การซื้อซอฟแวร์ทเ่ี ป็ นส่วนควบของอุปกรณ์ซ่งึ ไม่สามารถทํางานได้โดย
ปราศจากซอฟแวร์นนั ้ ให้ถอื ว่า ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ สี าระสําคัญและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน
บันทึกบัญชีแยกจากกันแต่ละส่วนประกอบ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทีเ่ กิดจากผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รับรูส้ ทุ ธิเป็ นรายได้อ่นื ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่กลุ่มบริษัทจะได้รบั ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ จะถือเป็ นค่าใช้จ่ายลงทุนและจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึน้ ในการซ่อมบํารุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ท่เี กิดขึน้ เป็ นประจําจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
เมือ่ เกิดขึน้
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาคํานวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20 - 50
5 - 50
5 - 20
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กลุม่ บริษทั ไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคาสําหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอ่ี ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
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วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ จะถูกทบทวนอย่างน้อยทุกสิน้ รอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
การด้อยค่า
สินทรัพย์ตามบัญชีของกลุม่ บริษทั จะสอบทานทุกวันทีร่ ายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชี้
ว่ามีการด้อยค่า ผูบ้ ริหารจะจัดให้มกี ารประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คืนขึน้ ใหม่
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ตน้ ทุนการได้มาซึง่ เงินลงทุนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของหุน้ ที่
ซือ้ โดยบริษทั ย่อย ค่าความนิยม แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษทั ย่อยทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปี และเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ขี อ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่าเกิดขึน้
รายชือ่ ลูกค้า
รายชื่อลูกค้าเป็ นค่าสิทธิทบ่ี ริษทั ย่อยจ่ายป้ ายโฆษณาและลงโฆษณาตามระยะเวลาทีก่ ําหนดในสัญญา โดยจะถูกตัด
จําหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามอายุสญ
ั ญา จํานวน 10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซง่ึ มีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็ นเวลา 10 ปี
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ณ วันสิ้นปี กลุ่มบริษทั จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า
กลุ่มบริษทั จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าด
ว่าจะได้รบั คืน กลุ่มบริษทั จะปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นัน้ ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน และรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขาย
สุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั ้ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ ค่าถมดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุน
การกูย้ มื และค่าใช้จา่ ยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการคํานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดนิ และหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษทั ได้ทําการแบ่งสรรต้นทุนการ
พัฒนาทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โดยคํานึงถึงต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงด้วย) ตามเกณฑ์พน้ื ทีท่ ข่ี าย
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ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
เมือ่ มีการขาย
สัญญาเช่า - กรณีทบ่ี ริษทั เป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทัง้ หมดได้โอนให้บริษทั แล้วเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน กลุม่ บริษทั จะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ท่ี
เช่าหรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินทีต่ อ้ ง
จ่ายจะแบ่งเป็ นส่วนของหนี้สนิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน เพือ่ ให้จาํ นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายในแต่ละงวดมีจาํ นวนคงที่ ค่าเช่า
ซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคา
ตลอดอายุของการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั ้
การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน การชําระเงินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่
ต้องจ่ายให้ผใู้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารยกเลิกสัญญา
สัญญาเช่า - กรณีทบ่ี ริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ภายใต้หวั ข้อ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน” ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทั คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ในหลักการเดียวกับสินทรัพย์ท่มี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า
หุน้ กู้
หุน้ กู้บนั ทึกเริม่ แรกในมูลค่ายุตธิ รรมหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการบันทึกหุน้ กู้ท่มี ภี าระดอกเบี้ยจะ
บันทึกต่อมาโดยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริม่ แรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง กําไร/ขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนกําหนดรับรู้
ในงบกําไรขาดทุนเมือ่ มีการไถ่ถอน
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
กลุ่มบริษทั และพนักงานของกลุ่มบริษทั ได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินทีก่ ลุ่มบริษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของกลุม่ บริษทั เงินทีก่ ลุม่ บริษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในปี ทเ่ี กิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
กลุม่ บริษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานคํานวณโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ในการคํานวณ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว้ภายใต้กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในหลายหัวข้อ กําหนดให้มกี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรม ทัง้ สินทรัพย์และ
หนี้สนิ ทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถอ้างอิงได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุตธิ รรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมตามข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่าง
เดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ใช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคาอื่น)
สําหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
อ้างอิงได้)

เครือ่ งมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อ เงินให้กู ้ย มื และเงินฝากธนาคารที่มขี อ้ จํากัดในการใช้ หนี้สนิ ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน หุน้ กู้ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ และ
เงิน กู้ยืม ระยะยาว ซึ่งนโยบายการบัญ ชีเ ฉพาะสํา หรับ รายการแต่ ละรายการได้เ ปิ ด เผยแยกไว้ใ นแต่ ละหัว ข้อ ที่
เกีย่ วข้อง
รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผู้มอี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเ่ กิดขึน้ จากส่วนงานดําเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการทีไ่ ด้รบั การปั นส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
บริษทั จะบันทึกเงินรับทีเ่ กินกว่ามูลค่าทีจ่ ดทะเบียนไว้เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน หักด้วยต้นทุนใน
การออกหุน้ และผลประโยชน์ทางภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง
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การจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท
ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รบั รู้โดยตรงในส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีทค่ี าดว่าจะจ่ายชําระ โดยคํานวณจากกําไรประจําปี ทต่ี อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีท่ี
ประกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีท่เี กี่ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สนิ และจํานวนที่ใช้เพื่อการคํานวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยการคูณอัตราภาษีก บั ผล
แตกต่างชัวคราวที
่
่คาดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อตั ราภาษีท่ปี ระกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดั
่
งกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
บริษทั แสดงกําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสําหรับหุน้ สามัญ กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของ
ผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักทีอ่ อกจําหน่ ายระหว่างปี ปรับปรุงด้วยจํานวนหุน้
สามัญทีซ่ อ้ื คืน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี ดว้ ยผลรวมของจํานวนหุน้ สามัญ ณ วันสิน้ ปี กบั
จํานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ทัง้ สิน้ ให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยวิธี
ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก ตามระยะเวลาทีส่ มมติวา่ มีการแปลงหุน้ เกิดขึน้ ณ วันทีอ่ อกหุน้ สามัญเทียบเท่า
ในการคํานวณจํานวนหุน้ สามัญที่เพิม่ ขึน้ หากมีการใช้สทิ ธิ บริษทั คํานวณว่าหากนํ าเงินที่ได้รบั จากการใช้สทิ ธิจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี หลืออยู่ดงั กล่าวมาซื้อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของปี เพื่อกําหนดจํานวนหุ้น
สามัญทีต่ อ้ งออกเพิม่ แล้วนําจํานวนหุน้ สามัญส่วนเพิม่ ดังกล่าวมารวมกับหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่ ทัง้ นี้ไม่มกี ารปรับปรุงใดๆ
ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี
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การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํา งบการเงิน เพื่อ ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผู้บริห ารต้อ งใช้ก ารประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สนิ และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากจํานวนทีไ่ ด้ประมาณ
การไว้
ประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จา่ ย และสินทรัพย์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
กลุ่มบริษทั บันทึกประมาณการหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
เป็ นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่ นอนที่มผี ลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ ในอดีต และจํานวนที่ต้องชดใช้ดงั กล่าวสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุ นว่า
จะได้รบั คืนแน่นอน
4. ประมาณการทางบัญชีทส่ี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
4.1 ประมาณการทางบัญชีทส่ี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้รบั รูถ้ งึ การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า อันอาจเกิดจากการที่
ไม่สามารถเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็ นการประเมินโดยสอบทานอายุของ
ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน และพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย
4.1.2 ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้
กลุ่มบริษทั ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตสําหรับเงินลงทุนในลูกหนี้ขน้ึ อยู่กบั
คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ และอ้างอิงกับสถิตกิ ารเก็บหนี้ในอดีตทัง้ หมด โดยยอดรวมของประมาณ
การกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตทัง้ หมดจะต้องไม่เกินกว่าการประมาณการกระแสเงินสดที่
ผูบ้ ริหารได้คาดคะเนไว้ตงั ้ แต่ประมูลซือ้ โครงการมา โดยคาดว่าจะเรียกเก็บหนี้ได้ในระยะเวลา 4 - 5 ปี
4.1.3 ค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับบ้านและอาคารชุดเคลื่อนไหวช้า และเสือ่ มคุณภาพ
กลุ่มบริษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับบ้านและอาคารชุดเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมคุณภาพ
เพือ่ ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของบ้านและอาคารชุด
4.1.4 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของกลุ่มบริษทั โดยจะทบทวนค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่ายเมื่ออายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ท่ี
เสือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
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4.1.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
กลุ่มบริษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ลดลงอย่า งมีส าระสํา คัญ และเป็ น ระยะเวลานาน ซึ่ง ความมีส าระสํา คัญ และระยะเวลานัน้ ขึ้นอยู่ก บั
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
4.1.6 สัญญาเช่า
ในการพิจ ารณาประเภทของสัญ ญาเช่ า ว่ า เป็ นสัญ ญาเช่ า ดํ า เนิ น งานหรือ สัญ ญาเช่ า ทางการเงิน
ฝ่ ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษทั ได้
โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเ่ี ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
4.1.7 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ กลุ่มบริษทั จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ของสินทรัพย์ ซึง่ การประมาณการดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
4.1.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราการเพิม่ ของ
เงินเดือนที่คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต อัตรามรณะและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ในการ
กําหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริหารได้พจิ ารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจใน
ปั จ จุ บ ัน ส่ ว นอัต รามรณะใช้ ข้อ มู ล ตารางอัต รามรณะที่เ ปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่ า งไรก็ต าม
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้
4.1.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา
กําไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัทที่นํามาหักกับผลแตกต่างชัวคราวที
่
่สามารถใช้ประโยชน์ ได้
นอกจากนัน้ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจํากัดทางด้า น
เศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร
4.1.10 คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริษทั อาจมีหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหาย
ตามปกติธุรกิจ ซึ่งฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีท่ถี ูกฟ้ องร้องแล้ว
และตัง้ ค่าเผื่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในบัญชีในจํานวนทีส่ มเหตุสมผล ณ วันทีใ่ นงบการเงิน อย่างไร
ก็ตาม ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากทีไ่ ด้มกี ารประมาณการไว้
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4.2 การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการบริหารทุนของบริษทั นัน้ เพื่อดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบริษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้
ซึง่ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ออกหุน้ ใหม่หรือออกหุน้ กูเ้ พือ่
ปรับโครงสร้างหนี้ หรือการขายทรัพย์สนิ เพือ่ ลดภาระหนี้
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินสดและเงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากธนาคาร
รวม

42,182
91,007
133,189

42,357
97,106
139,463

11,247
16,668
27,915

9,764
14,868
24,632

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.10 - 0.75 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 0.10 0.63 ต่อปี )
6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

เงิ น ลงทุน ในหล กั ทรัพย์เพื่อ ค้า
กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสาร
เพิม่ ทรัพย์
รวม

ราคาทุน

2561
มูลค่า
ยุตธิ รรม

69
69

69
69

กําไร (ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

-

ราคาทุน

2560
มูลค่า
ยุตธิ รรม

69
69

69
69

กําไร (ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

-
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

เงิ น ลงทุน ในหล กั ทรัพย์เพื่อ ค้า
กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสาร
เพิม่ ทรัพย์
รวม

ราคาทุน

2561
มูลค่า
ยุตธิ รรม

14
14

14
14

กําไร (ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

ราคาทุน

2560
มูลค่า
ยุตธิ รรม

14
14

14
14

-

กําไร (ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2561
2560
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
ยอดซือ้ หลักทรัพย์เพิม่
ยอดขายหลักทรัพย์
กําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ เปลีย่ นแปลง
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

69
69

154,435
248,675
(408,597)
5,556
69

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
14
14

69,588
(69,882)
308
14

7. รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งบการเงินนี้ได้รวมผลของรายการที่เกิดกับบุคคลและบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามมูลฐานที่พจิ ารณาร่วมกันระหว่าง
บริษทั กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ มูลฐานทีใ่ ช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานทีใ่ ช้สาํ หรับรายการทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล
หรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการมีดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายการธุร กิ จ กับ บริ ษทั ย่อ ย
ดอกเบีย้ รับ
ค่าบริการรับ
ต้นทุนทางการเงิน

นโยบายการกําหนดราคา
อัตราร้อยละ 5.50 - 12.00 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 5.20 - 5.75 ต่อปี

115 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายการ
รายการธุร กิ จ กับ กิ จ การที่เกี่ย วข้อ งกัน
ค่าซือ้ สินค้าสําหรับส่งเสริมการขาย
ต้นทุนทางการเงิน

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาใกล้เคียงกับทีข่ ายบุคคลภายนอก
อัตราร้อยละ 8.00 - 12.00 ต่อปี

รายการธุร กิ จ กับ กรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย
ค่าเช่าอาคาร
ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ตามราคาทีต่ กลงกัน
ต้นทุนทางการเงิน
อัตราร้อยละ 5.50 - 8.00 ต่อปี
รายการบัญชีกบั บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
รายการธุร กิ จ กับ บริ ษทั ย่อ ย
ดอกเบีย้ รับ
ค่าบริการรับ
เงินปั นผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ขายสินทรัพย์
รายการธุร กิ จ กับ บุค คลและกิ จ การที่เกี่ยวข้อ งกัน
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
รายการธุร กิ จ กับ กรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย
ค่าเช่าอาคาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่า ตอบแทนผูบ้ ริ หารสํา คัญ
ผลประโยชน์ปัจจุบนั ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

-

-

92.43
9.59
72.11
2.40
2.69

73.63
6.09
54.52
6.25
-

0.08
14.54

0.41
4.76

11.23

4.76

0.96
0.22

0.81
0.15

0.96
-

0.81
-

31.86
0.71
32.57

31.83
0.77
32.60

14.63
0.19
14.82

15.17
0.11
15.28
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ยอดคงเหลือกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ อ ื่น - บุค คลและบริ ษทั ที่เกี่ย วข้อ ง
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
1,163
รวม
1,163

1,442
1,442

เงิ น ให้ก้ยู ืม ระยะสัน้ แก่บ ริ ษทั ย่อ ยและดอกเบีย้ ค้า งรับ
บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวม
-

-

เจ้า หนี้ ก ารค้า และค่า ใช้จ ่า ยค้า งจ่า ย - บุค คลและบริ ษทั ที่เกี่ย วข้อ ง
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
484
รวม
484

463
463

เงิ น กู้ยืม ระยะสัน้ จากบุค คลและบริ ษทั ที่เกี่ย วข้อ งและดอกเบีย้ ค้า งจ่า ย
บริษทั ย่อย
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
รวม
ค่า ตอบแทนผู้บ ริ หารสํา คัญ
ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

6,126
2
1,163
7,291

2,231
1
1,442
3,674

1,662,606
65,068
1,727,674

1,563,145
45,165
1,608,310

1,692
116
349
2,157

2,918
77
359
3,354

22,430
105

37,080
104

330,250
9,509
339,759

68,550
1,318
69,868

293,250
8,717
324,502

64,550
1,301
103,035

10,258

16,583

2,880

9,864
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รายการเคลื่อนไหวของเงิน ให้กู้ยืม ระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างรับ ในระหว่างปี ส้นิ สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
2560
เงิ น ให้ก้ยู ืม ระยะสัน้ แก่บ ริ ษทั ย่อ ยและดอกเบีย้ ค้า งรับ
บริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื
1,563,145
ดอกเบีย้ ค้างรับ
45,165
รวม
1,608,310

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิม่ ขึน้
ลดลง

585,111
92,427
677,538

(485,650)
(72,524)
(558,174)

2561

1,662,606
65,068
1,727,674

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลและบริษทั เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างจ่ายระหว่างปี ส้นิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
2560

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

เงิ น กู้ยืม ระยะสัน้ จากบุค คลและบริ ษทั ที่เกี่ย วข้อ งและดอกเบีย้ ค้า งจ่า ย
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื
68,550
475,000
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
1,318
14,760
รวม
69,868
489,760

2560

64,550
1,301
103,035

330,250
9,509
339,759

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิม่ ขึน้
ลดลง
2561

เงิ น กู้ยืม ระยะสัน้ จากบุค คลและบริ ษทั ที่เกี่ย วข้อ งและดอกเบีย้ ค้า งจ่า ย
บริษทั ย่อย
เงินกูย้ มื
37,080
61,850
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
104
2,403
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินกูย้ มื
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
รวม

(213,300)
(6,569)
(219,869)

2561

342,000
11,229
417,482

(76,500)
(2,402)

22,430
105

(113,300)
(3,813)
(196,015)

293,250
8,717
324,502
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

25,584
(2,777)
22,807

21,836
(832)
21,004

3,437
3,437

2,107
2,107

ลูกหนี้อ่นื
ค่าเบีย้ ปรับค้างรับ
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายแทนลูกค้า
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

47,045
1,617
56,380
105,042
(19,812)
85,230

40,304
4,166
46,757
91,227
(14,593)
76,634

9,732
9,732
9,732

6,119
6,119
6,119

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

108,037

97,638

13,169

8,226

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จัดจําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระเป็ นเวลา:
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

11,918

11,233

1,796

1,704

9,356
635
198
3,477
25,584
(2,777)
22,807

6,803
2,701
260
839
21,836
(832)
21,004

1,641
3,437
3,437

403
2,107
2,107

ลูกหนี้การค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
รวม

1,163
1,163

1,442
1,442

7,291
7,291

3,674
3,674
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การเปลีย่ นแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ในระหว่างปี 2561 และ 2560 มี
ดังนี้

งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตัง้ ค่าเผื่อเพิม่ ในระหว่างปี
กลับรายการและตัดบัญชีในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

832
2,005
(60)
2,777

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

317
515
832

-

-

9. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
2561
2560
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
หัก ดอกผลเช่าซือ้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ น
รายได้
คงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
เกินกว่าหนึ่งปี
เกินกว่าห้าปี
แต่ไม่เกินห้าปี
2561
2560
2561
2560

2,602,129 2,397,950 2,698,060 2,667,295

260,974

(910,112) (836,506) (525,868) (551,674) (70,910)
1,692,017 1,561,444 2,172,192 2,115,621 190,064
(124,386) (103,612) (65,842) (54,025) (9,019)
1,567,631 1,457,832 2,106,350 2,061,596 181,045

306,008

รวม
2561

2560

5,561,163

5,371,253

(90,332) (1,506,890) (1,478,512)
215,676 4,054,273 3,892,741
(6,448) (199,247) (164,085)
209,228 3,855,026 3,728,656
(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
หัก ดอกผลเช่าซือ้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ น
รายได้
คงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
2561
2560

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
เกินกว่าหนึ่งปี
เกินกว่าห้าปี
แต่ไม่เกินห้าปี
2561
2560
2561
2560

847,659

797,386

278,403

266,157

-

-

1,126,062

1,063,543

(434,373)
413,286
(39,883)
373,403

(406,075)
391,311
(34,132)
357,179

(95,165)
183,238
(3,692)
179,546

(88,816)
177,341
(3,188)
174,153

-

-

(529,538)
596,524
(43,575)
552,949

(494,891)
568,652
(37,320)
531,332

รวม
2561

2560
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ (สุทธิจากดอกผลเช่าซือ้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้) และค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ โดยสรุปตามสัญญาซือ้ มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

ลูก หนี้ ต ามสัญ ญาเช่า ซื้อ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 เดือน
5 - 6 เดือน
7 - 9 เดือน
10 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซือ้
2561
2560

อัตราร้อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
2561
2560

596,524

568,652

1 - 100

1 - 100

43,575

37,320

2,046,900 2,127,908

1

1

20,540

21,340

2,026,360 2,106,568

1,177,113 1,019,472
76,667
57,247
62,892
54,150
49,560
29,263
18,858
16,776
19,273
25,759
4,054,273 3,892,741

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

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

24,941
15,334
15,723
34,951
18,424
25,759
199,247

23,636
11,449
13,538
21,450
16,079
19,273
164,085

1,152,172
995,836
61,333
45,798
47,169
40,612
14,609
7,813
434
697
3,855,026 3,728,656

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
2561
2560

สุทธิ
2561

2560

552,949

531,332

(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซือ้
2561
2560
ลูก หนี้ ต ามสัญ ญาเช่า ซื้อ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 2 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราร้อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
2561
2560
2561
2560

สุทธิ
2561

2560

386,075

376,140

1

1

3,863

3,763

382,212

372,377

109,036
69,420
23,633
8,360
596,524

105,763
60,309
20,151
6,289
568,652

2
25
50
100

2
25
50
100

2,181
17,355
11,816
8,360
43,575

2,115
15,077
10,076
6,289
37,320

106,855
52,065
11,817
552,949

103,648
45,232
10,075
531,332
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เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาํ หรับธุรกิจสินเชื่อเพือ่ การอุปโภคบริโภค (Consumer Finance)
โดยให้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูร้ ายได้สาํ หรับลูกหนี้คา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด และ
พิจารณาบันทึกสํารองทัวไปสํ
่ าหรับลูกหนี้ทไ่ี ม่คา้ งชําระค่างวดหรือค้างชําระค่างวดไม่เกินกว่า 3 งวด หากกลุ่มบริษทั
ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวโดยไม่พจิ ารณาถึงสํารองทัวไปนั
่
น้ กลุ่มบริษัทต้องบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 เพิ่ม ขึ้น เป็ น จํา นวนเงิน ประมาณ 107.92 ล้า นบาท และ 74.44 ล้า นบาท
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 29.85 ล้านบาท และ 24.50 ล้านบาท ตามลําดับ) และต้องรับรู้รายได้
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 28.15 ล้านบาท และ 24.42 ล้าน
บาทตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : 16.69 ล้านบาท และ 15.34 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ให้ทางเลือกไว้ว่า หากนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญไม่เป็ นไปตามแนว
ปฏิบตั ดิ งั กล่าว ให้เปิ ดเผยแนวทางที่บริษทั ใช้พร้อมเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน มีนโยบายในการหยุดรับรูร้ ายได้
สําหรับลูกหนี้เช่าซือ้ ทีค่ า้ งชําระค่างวดเกินกว่า 4 งวด กลุ่มบริษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะ
หนี้ ท่คี ้างรับ ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณ์ และข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เช่าซื้อโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 4.91 ของ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ดงั กล่าวโดยไม่หกั หลักประกัน ซึง่ สูงกว่าอัตราร้อยละ 1.60 ซึง่ เป็ นอัตราเฉลีย่ หนี้สญ
ู ทีเ่ กิดขึน้
จริงย้อนหลัง 3 ปี (2559 - 2561) ส่วนบริษทั ย่อยได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อในอัตรา
ร้อยละ 4.50 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดงั กล่าว โดยไม่หกั หลักประกันซึง่ สูงกว่าอัตราหนี้สญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จริงจากข้อมูล
สถิตชิ ว่ งสามปี ทผ่ี า่ นมา (2559 - 2561) ของบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่คา้ งชําระเกินกว่า 3 งวด ทีบ่ ริษทั
และบริษทั ย่อยยังคงรับรูร้ ายได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 103.67 ล้านบาท และ 80.86 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงิน
เฉพาะของบริษทั : 18.74 ล้านบาท และ 16.60 ล้านบาท ตามลําดับ)
การเปลีย่ นแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ ในระหว่างปี 2561 และ 2560 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตัง้ ค่าเผื่อเพิม่ ในระหว่างปี
กลับรายการและตัดบัญชีในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

164,085
76,769
(41,607)
199,247

149,410
57,093
(42,418)
164,085

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
37,320
6,445
(190)
43,575

41,111
1,340
(5,131)
37,320
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10. เงินให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคลและบริษทั อื่น
10.1 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวม

30,000
900
30,900

30,000
1,125
31,125

30,000
900
30,900

30,000
1,125
31,125

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ ในระหว่างปี 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
2560
2561
2560
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

30,000
30,000

44,290
(14,290)
30,000

1,125
4,500
(4,725)
900

375
4,500
(3,750)
1,125

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
ดอกเบีย้ ค้างรับ
2561
2560
2561
2560
30,000
30,000

30,000
30,000

1,125
4,500
(4,725)
900

375
4,500
(3,750)
1,125

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลและบริษทั อื่น มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 ต่อปี
โดยผูก้ ตู้ อ้ งจ่ายเงินกูด้ งั กล่าวเมือ่ ทวงถาม
10.2 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ดอกเบีย้ ค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

358,227
27,245
385,472
(118,483)
266,989
(208,678)
58,311

365,175
29,032
394,207
(115,895)
278,312
(172,549)
105,763

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
102,792
25,164
127,956
(115,895)
12,061
12,061

102,792
24,605
127,397
(115,895)
11,502
11,502
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับในระหว่างปี 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
2560
2561
2560
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ระหว่างปี
รับโอนจากเงินลงทุนในลูกหนี้และอืน่ ๆ
รับชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

365,175
204,953
(211,901)
358,227

359,053
246,711
27,976
(268,565)
365,175

29,032 25,048
4,869 6,572
(6,656) (2,588)
27,245 29,032

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ดอกเบีย้ ค้างรับ
2561
2560
2561 2560
102,792
102,792

102,792 24,605 24,046
559
559
102,792 25,164 24,605

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) มีเงินให้กยู้ มื ระยะยาวในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 12 - 24 ต่อปี
และมียอดคงเหลือทีม่ หี ลักประกันเงินกูย้ มื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินต้น
งบการเงินรวม
2561
2560
1)

141.50

149.34

2)
3)
4)
5)

38.11
2.59
19.84
35.00

29.90
2.68
11.96
15.00

หลักประกัน
โอนลอยสมุดทะเบียนรถยนต์ หุน้ สามัญของบริษทั ในประเทศ
แห่งหนึ่ง และโฉนดทีด่ นิ ไว้เป็ นประกันต่อบริษทั
คํ้าประกันโดยบุคคล
โอนสิทธิการเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร 3 ชัน้
คํ้าประกันโดยสินเชื่อแฟคตอริง่
เช็คลงวันทีล่ ว่ งหน้า

11. ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน - สุทธิ

เงินจ่ายล่วงหน้าให้พนักงานขาย
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ลูกหนี้พนักงานทุจริต
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

46,504
996
26,112
73,612
(68,435)
5,177

44,364
388
26,112
70,864
(68,435)
2,429

46,524
450
25,893
72,867
(68,652)
4,215

45,115
390
25,893
71,398
(68,652)
2,746
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระหว่างปี 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก กลับรายการค่าเผื่อ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

68,652
(217)
68,435

68,844
(192)
68,652

12. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม
2561
2560
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ า
รถจักรยานยนต์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุตกแต่งและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า
สุทธิ

60,063
64
14,891
67,121
25,359
167,498
(3,780)
163,718

45,792
136
17,454
53,382
22,344
139,108
(3,376)
135,732

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
60,063
64
43
18,713
9,612
88,495
(3,715)
84,780

45,792
136
44
5,873
10,048
61,893
(3,376)
58,517

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในระหว่างปี 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ตัง้ ค่าเผื่อเพิม่ ขึน้ จากสินค้าล้าสมัยและ
ลดมูลค่า
หัก กลับรายการค่าเผื่อ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

3,376

3,621

3,376

3,621

1,363
(959)
3,780

1,134
(1,379)
3,376

1,298
(959)
3,715

1,134
(1,379)
3,376
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งบการเงินรวม
2561
2560
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบ่ นั ทึกเป็ น
ค่าใช้จา่ ยและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่า
จะได้รบั
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

285,380

277,669

288,778

280,528

1,363
(959)
285,784

1,134
(1,379)
277,424

1,298
(959)
289,117

1,134
(1,379)
280,283

13. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงินรวม
2561
2560
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ห้องชุดเพือ่ ขาย
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2561
2560

17,165
17,165

51,923
51,923

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีอ่ ยูร่ ะหว่างพัฒนา
ทีด่ นิ
ค่าปรับปรุงทีด่ นิ
ค่าก่อสร้าง
ค่าสาธารณูปโภค
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนอื่นๆ
รวม

600,700
90,103
575,742
193,000
32,192
17,650
1,509,387

385,928
75,262
634,141
189,687
27,019
9,350
1,321,387

6,782
2,572
34,665
11,957
175
135
56,286

20,974
7,954
58,651
27,701
459
272
116,011

รวม

1,526,552

1,373,310

56,286

116,011

8,753

6,791

175

198

ต้นทุนทางการเงินทีร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ บริษทั ซึง่ มีมลู ค่า
สุทธิตามบัญชี จํานวน 652.98 ล้านบาท และ 740.86 ล้านบาท ตามลําดับ ติดภาระจํานองเป็ นหลักประกันการกูเ้ งิน
ไว้กบั ธนาคาร ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 29
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14. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ยานพาหนะ
ป้ ายโฆษณา
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของยานพาหนะ
และป้ ายโฆษณา
สุทธิ

46,908
38,784
85,692

32,348
42,626
74,974

-

-

(43,329)
42,363

(41,472)
33,502

-

-

15. เงินลงทุนในลูกหนี้และอื่นๆ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
จํานวน
สัญญา
ลูกหนี้เช่าซือ้
ลูกหนี้ทม่ี หี ลักประกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้
สุทธิ

389
1
390

2560
จํานวนเงิน
13,600
180,000
193,600
(7,847)
185,753

จํานวนสัญญา
412
1
413

จํานวนเงิน
17,638
180,000
197,638
(8,382)
189,256

บริษัทย่อยทางอ้อมได้รบั โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้จํานวนเงินรวม 180.00 ล้านบาท ซึ่งมีท่ดี ินว่างเปล่าจํานวน
3 แปลง เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระมีมลู ค่ายุตธิ รรมจํานวน 338.60 ล้านบาท
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในลูกหนี้และอื่นๆ ในระหว่างปี 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ลงทุนระหว่างปี
หัก สัดส่วนทีล่ ดลงจากการรับชําระเงิน
โอนไปเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้
สุทธิ

197,638
(4,038)
193,600
(7,847)
185,753

265,776
370
(40,532)
(27,976)
197,638
(8,382)
189,256

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
-

-

บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รบั ชําระจากเงินลงทุนในลูกหนี้ภายใน 1 ปี ในส่วนของเงินลงทุนในลูกหนี้ประมาณ 3.61
ล้านบาท
16. เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 กลุ่ มบริษัทมีเงินฝากประจําจํ านวน 35.33 ล้านบาท และ 76.13 ล้า นบาท
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 10.06 ล้านบาท และ 5.24 ล้านบาท ตามลําดับ) เป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารที่ออกให้ในนามของกลุ่มบริษทั และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
กลุ่มบริษทั มีเงินฝากประจําจํานวน 50.71 ล้านบาท และ 50.65 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นเงินฝากที่ตดิ ภาระคํ้าประกัน
เนื่องจากเงินคํ้าประกันรับจากบุคคลอื่นทัง้ จํานวน
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17. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

ชือ่ บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษทั ไมด้า แอด จํากัด
บริษทั ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
(สิน้ สุดเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
(สิน้ สุดเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จํากัด
บริษทั เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จํากัด
บริษทั ไมด้า ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป จํากัด
(เดิมชือ่ บริษทั เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจ
เม้นท์ จํากัด)
รวม
หัก : ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

ทุนเรียกชําระแล้ว
2561
2560

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
(ร้อยละ)
2561
2560
2561
2560

เงินปั นผล
2561
2560

532,398
500,000
150,000
175,000
300,000

532,398
500,000
150,000
175,000
300,000

46.98
99.99
99.99
99.99
99.99

46.98
99.99
99.99
99.99
99.99

281,864
513,733
149,988
175,000
296,899

281,864
513,733
149,988
175,000
296,899

25,011
-

4,547
-

-

-

-

-

-

-

-

12,105

99.99
60.00
80.00
99.99

99.99
60.00
80.00
99.99

860,337
32,207
168,000
145,000

860,337
32,207
168,000
145,000

47,100
-

10,270
27,600
-

1,400
10,000
25,000

1,400
10,000
25,000

-

-

72,111

54,522

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

2,000
10,000
25,000

70.00
99.99
99.99

70.00
99.99
99.99

2,000

-

99.99

-

1,292
2,660,720 2,659,428
(1,400)
(67,400)
2,593,320 2,658,028

ในระหว่างปี 2561 บริษทั มีรายการเคลื่อนไหวเงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังนี้
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

รายการ

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

บริษทั ไมด้า ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊ จํากัด (เดิมชือ่ บริษทั เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด)
ลงทุนในหุน้ สามัญในวันที่ 23 มีนาคม 2561
102
51
ซือ้ หุน้ สามัญจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
49
98
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
200
100

ราคาทุน
(พันบาท)

1,020
272
1,292
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18. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)

บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ธุรกิจโรงแรม
บริษทั ออร่าดรีม จํากัด
ธุรกิจโรงแรม
บริษทั อินเตอร์เอ็กเพิรท์
คอนสตรัคชัน่ จํากัด
ก่อสร้าง
รวม

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
2561
2560

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

ไทย
ไทย

35.00
9.00

45,000

204,897
45,000

45,000

210,000
45,000

ไทย

9.00

11,577
56,577

11,577
261,474

11,577
56,577

11,577
266,577

-

(204,897)

หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุน บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
สุทธิ

56,577

-

56,577

(210,000)

56,577

56,577

ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครัง้ ที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ใิ ห้ขายเงิน
ลงทุนใน บริษทั ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ให้แก่บุคคลอื่นในราคา 200,000 บาท เนื่องจากบริษทั คาดว่าเงินลงทุนนี้จะไม่
สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่บริษทั ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อการด้อยค่าไว้แล้วทัง้ จํานวน จึงทําให้
บริษทั มีกําไรจากการขายเงินลงทุน 200,000 บาท โดยบันทึกอยู่ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
19. ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม
บริษทั ย่อยทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
(หน่วย : พันบาท)

บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
(สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
(สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
อืน่ ๆ
รวม

สัดส่วนการถือของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ น
อํานาจควบคุม
2561
2560
53.02
40.00
20.00
30.00

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
จัดสรรให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่
อยูใ่ นอํานาจควบคุม
2561
2560

53.02

51,105

-

-

40.00
20.00
30.00

34,017
(510)
552
(1,011)
84,153

56,385
201
183
23,590
(956)
438
(1,984)
77,857

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจ
ควบคุมสะสม
2561
2560
950,667

927,790

-

-

153,888
42,410
(598)
30
1,146,397

151,272
42,920
(1,150)
(2,391)
1,118,441
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บริษทั ย่อยจ่ายเงินปั นผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมในระหว่างปี 2561 และ 2560 ดังนี้
2561
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด (สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด (สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
รวม

(หน่วย : พันบาท)
2560

28,229
31,400
59,629

5,133
2,136
1,812
18,400
27,481

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษทั ย่อยก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หมุนเวียน
บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
(สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
(สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

2561

2560

1,390,540

1,250,358

153,151
16,809
6,274

2,247
2,003
141,401
53,097
6,113

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
2561
2560
2,339,752

2,349,095

หนี้สนิ
หมุนเวียน
2561
1,731,193

-

-

-

246,921
358,935
273

271,977
335,193
114

15,351
111,561
8,466

2560

หนี้สนิ
ไม่หมุนเวียน
2561
2560

352,080

206,064

474
324
20,440
115,272
9,999

1,497,487

ส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั
2561
2560
1,793,035

-

-

-

52,133
73

14,759
58,420
60

384,721
212,050
(1,992)

1,749,886
1,773
1,679
378,179
214,598
(3,832)

ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่อยูใ่ น
อํานาจควบคุม
2561
2560
950,667

927,790

-

-

153,888
42,410
(598)

151,272
42,920
(1,150)
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(หน่วย : พันบาท)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายได้
บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
(สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
(สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จํากัด

2561

2560

601,791

588,776

-

1,707

106,940
45,143

1,613
112,917
37,097

20,098

18,653

กําไรส่วนที่
เป็ นของ
ผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั
2561
2560

กําไรส่วนที่
เป็ นของ
ผูท้ ไ่ี ม่อยูใ่ น
อํานาจควบคุม
2561
2560

กําไร
สําหรับปี
2561
2560

45,283

52,862

51,105

96,388

-

1,136

-

45,775
(2,038)

1,035
35,385
(3,832)

30,517
(510)

1,287

1,023

552

59,658

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปี
2561
2560

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั
2561
2560

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
ของผูท้ ไ่ี ม่อยูใ่ น
อํานาจควบคุม
2561
2560

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี
2561
2560
96,388

112,520

-

(6,173)

45,283

49,961

51,105

-

1,337

-

-

-

1,136

-

183
23,590
(956)

76,292
(2,549)

1,218
58,975
(4,779)

8,750
-

-

51,025
(2,038)

1,035
35,385
(3,823)

34,017
(510)

438

1,840

1,461

-

-

1,287

1,023

552

201

56,385
201

106,347

-

1,337

183
23,590
(956)

85,042
(2,549)

1,218
58,975
(4,779)

438

1,840

1,461

(หน่วย : พันบาท)

บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด (สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด (สิน้ สุดวันที่ 20 ธันวาคม 2560)
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
2561
2560
(77,988)
111,327
(8,577)
2,559

(102,101)
(2,548)
(2,184)
8,791
44
(751)

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมการลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
2561
2560
2561
2560
29,571
(247)
10,802
(248)

60,319
(21,941)
(41,083)
(1,227)
7,880
1

41,240
(100,370)
(4,051)
(1,900)

(11,518)
(56,235)
(5,416)
200

เงินสดสุทธิ
2561

2560

(7,177)
10,710
(1,826)
411

(53,300)
(24,489)
(43,267)
(48,671)
2,508
(550)
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20. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)
ทีด่ นิ
และส่วนปรับ
ปรุงทีด่ นิ
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือ้ เพิม่
ขาย
ลดลงจากการขายบริษทั ย่อย
ตัดจําหน่าย
โอนออกเป็ นสินทรัพย์รอการขาย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ซือ้ เพิม่
ขาย
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่า เสื่อ มราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสําหรับส่วนทีข่ าย
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับส่วนทีข่ ายบริษทั ย่อย
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสําหรับส่วนทีต่ ดั จําหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสําหรับส่วนทีโ่ อนออก
เป็ นสินทรัพย์รอการขาย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสําหรับส่วนทีข่ าย
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสําหรับส่วนทีต่ ดั จําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)

มูล ค่า สุทธิ ต ามบัญ ชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

483,567
2,900
486,467
62,740
549,207

1,809,486
27,539
(2,966)
184,296
2,018,355
17,835
(108)
199,592
2,235,674

685,327
46,682
(21,963)
(757)
(1,348)
(50,550)
11,143
668,534
27,658
(13,985)
(150)
9,379
691,436

304,900
19,790
(10,236)
(43)
20
314,431
3,671
(9,933)
345
308,514

265,709
193,873
(195,459)
264,123
239,356
(209,316)
294,163

3,548,989
290,784
(35,165)
(757)
(1,391)
(50,550)
3,751,910
351,260
(24,026)
(150)
4,078,994

118
112

287,509
41,457
(481)
-

272,828
50,749
(8,199)
(605)
(487)

140,757
28,733
(8,678)
(43)

-

701,212
121,051
(17,358)
(605)
(530)

328,485
45,347
(60)
(114)
373,658

(4,850)
(21)
309,415
44,917
(6,780)
(36)
234
347,750

21
160,790
22,412
(9,184)
(120)
173,898

-

(4,850)
798,920
112,788
(16,024)
(36)
895,648

-

-

-

-

-

143
143
(143)
-

486,237
548,865

1,689,870
1,862,016

358,976
343,686

153,641
134,616

264,123
294,163

230
112
342

31 ธันวาคม 2561
ค่า เผื่อ การด้อ ยค่า ของสิ น ทรัพย์
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึน้
31 ธันวาคม 2560
ลดลง
31 ธันวาคม 2561

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

143
143
(143)
-

2,952,847
3,183,346
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(หน่วย : พันบาท)
ทีด่ นิ
และส่วนปรับ
ปรุงทีด่ นิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ค่า เสื่อ มราคาสํา หรับ ปี 2560
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

48,590
72,461
121,051

ค่า เสื่อ มราคาสํา หรับ ปี 2561
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

43,561
69,227
112,788
(หน่วย : พันบาท)
ทีด่ นิ
และส่วนปรับ
ปรุงทีด่ นิ

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือ้ เพิม่
ขายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ซือ้ เพิม่
ขายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่า เสื่อ มราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสําหรับส่วนทีข่ ายและ
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาสะสมสําหรับส่วนทีข่ ายและ
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูล ค่า สุทธิ ต ามบัญ ชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

166,370
166,370
62,740
229,110

298,691
2,874
153,237
454,802
9,563
52,287
516,652

171,810
6,958
(2,430)
112
176,450
10,392
(3,404)
2,656
186,094

257,491
7,292
(8,263)
(112)
256,408
1,935
(7,645)
250,698

184,467
111,600
(153,237)
142,830
110,614
(54,943)
198,501

1,078,829
128,724
(10,693)
1,196,860
195,244
(11,049)
1,381,055

118
112

159,100
10,928

149,800
4,806

116,669
22,676

-

425,687
38,522

230
112

170,028
13,569

(2,397)
6
152,215
5,248

(7,463)
(6)
131,876
16,518

-

(9,860)
454,349
35,447

342

183,597

(667)
156,796

(7,540)
140,854

-

(8,207)
481,589

166,140
228,768

284,774
333,055

24,235
29,298

124,532
109,844

142,830
198,501

742,511
899,466

-

-
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(หน่วย : พันบาท)
ทีด่ นิ
และส่วนปรับ
ปรุงทีด่ นิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ค่า เสื่อ มราคาสํา หรับ ปี 2560
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

3,613
34,909
38,522

ค่า เสื่อ มราคาสํา หรับ ปี 2561
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

3,933
31,514
35,447

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวนเงินรวม
1,653 ล้านบาท และ 1,192 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 258.16 ล้านบาท และ 80.13
ล้านบาท ตามลําดับ) ติดภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จากสถาบันการเงินและหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดย
ธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนหนึ่งของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ที่คดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่า
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่มรี าคาทุนจํานวน 382.33 ล้านบาท และ 322.26 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของ
บริษทั : จํานวน 321.30 ล้านบาท และ 250.97 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั มียานพาหนะซึง่ ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
จํานวนเงินรวม 63.37 ล้านบาท และ 75.09 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 61.84 ล้านบาท
และ 72.61 ล้านบาท ตามลําดับ)
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21. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ค่าความนิยม
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือ้ เพิม่
ตัดจ่าย
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

111
111
111

สิทธิการเช่า
ป้ ายโฆษณา

รายชือ่ ลูกค้า

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

80,266
(80,266)
-

13,979
(5,000)
8,979
8,979

11,068
3,369
14,437
14,437

105,424
3,369
(85,266)
23,527
23,527

476
721

48,682
14,580
(60,108)
3,154
2,304
5,458

20,158
(20,158)
-

ค่า ตัด จํา หน่ า ยสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายราคาสําหรับปี
ตัดจ่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561

-

47,454
12,654
(60,108)
-

1,197
898
2,095

752
1,205
1,957
1,406
3,363

ค่า เผือ่ การด้อ ยค่า ของสิ น ทรัพย์ไม่ม ีต วั ตน
1 มกราคม 2560
ตัดจ่าย
31 ธันวาคม 2560

-

20,158
(20,158)
-

-

-

มูล ค่า สุทธิ ต ามบัญ ชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ตัด จํา หน่ า ยสําหรับ ปี 2560
ตัด จํา หน่ า ยสําหรับ ปี 2561

111
111

รวม

-

7,782
6,884

12,480
11,074

20,373
18,069
14,580
2,304
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22. อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั

งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือ้ เพิม่
โอนไปเป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รับโอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
31 ธันวาคม 2560
ซือ้ เพิม่
จําหน่าย
โอนไปเป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รับโอนจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
31 ธันวาคม 2561
ค่า เสื่อ มราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560
จําหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561
มูล ค่า สุทธิ ต ามบัญ ชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ค่า เสื่อ มราคาสํา หรับ ปี 2560 - ต้น ทุน ค่า บริ ก าร
ค่า เสื่อ มราคาสํา หรับ ปี 2561 - ต้น ทุน ค่า บริ ก าร

ทีด่ นิ และ
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

อสังหาริมทรัพย์
ให้เช่า

574,966
20,542
(33,479)
562,029
49,326
(66,219)
545,136

399,172
51,285
450,457
9
(2,699)
34,526
482,293

974,138
20,542
(33,479)
51,285
1,012,486
49,335
(2,699)
(66,219)
34,526
1,027,429

79,904
6,772
86,676
(161)
7,519
94,034

79,904
6,772
86,676
(161)
7,519
94,034

-

363,781
388,259

925,810
933,395

259,209
259,209

-

562,029
545,136

รวม

6,772
7,519

ทีด่ นิ และ
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
259,209
259,209
259,209

-

บัญชีน้ีได้แก่ตน้ ทุนการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นสิทธิเพื่อได้มาซึ่งการครอบครองที่ดนิ จํานวน 401 ไร่ ที่
บริษัทย่อยแห่ งหนึ่ งได้พ ฒ
ั นาเป็ นสนามกอล์ฟและจัดสรรเพื่อขายที่ดิน ดังกล่า ว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการ
ครอบครองการทําประโยชน์ และได้จ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี ที่ดนิ และที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้ในการ
ดําเนินงานและยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า เพื่อให้ได้ประโยชน์ จาก
รายได้คา่ เช่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมมีมูลค่ามูลค่ายุตธิ รรมรวม 1,378.81 ล้าน
บาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทั : จํานวน 382.38 ล้านบาท) ซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบาง
รายการประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบาง
รายการประเมินโดยกลุม่ บริษทั โดยใช้วธิ เี ทียบเคียงมูลค่าตลาดของทีด่ นิ ข้างเคียง
บริษทั ย่อยจดจํานองที่ดนิ มูลค่า 14 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 25 และ 29
23. สินทรัพย์ทม่ี ขี อ้ จํากัดในการขาย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีท่ีดิน ที่ไ ด้ร บั โอนจากลูก หนี้ เงิน ให้กู้ยืม รายหนึ่ งเพื่อชํา ระหนี้
จํานวนเงิน 40.52 ล้านบาท โดยบริษทั ย่อยมีขอ้ ตกลงให้สทิ ธิลูกหนี้ซ้อื คืนด้วยมูลค่าตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกัน เป็ น
เงิน 49.58 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี
24. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
สินทรัพย์/หนี้ สนิ ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 เกิด จากผลแตกต่างชัวคราว
่
ทางภาษี ระหว่างสินทรัพย์/หนี้สนิ ตามเกณฑ์ภาษี และสินทรัพย์/หนี้สนิ ตามบัญชี ซึง่ มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบาท)

1 มกราคม
2561
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว
จากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนบริษทั ย่อย
จากการประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
รวม
หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญชี
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทางบัญชี
และอัตราทางภาษี
รวม
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ /(รายจ่าย) ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

31 ธันวาคม
2561

38,252
952
26,711
13,731
8,294
8,466
42,000
280
12,328
18,128
169,142

10,697
99
(3,015)
(44)
372
1,113
(42,000)
146
25,332
(7,300)

-

48,949
1,051
23,696
13,687
8,666
9,579
280
12,474
43,460
161,842

(150)
(150)

(95)
(95)

-

(245)
(245)

168,992

(7,395)

-

161,597
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(หน่ วย : พันบาท)

1 มกราคม
2560
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว
จากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนบริษทั ย่อย
จากการประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
รวม
หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญชี
จากผลต่างค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ถาวรระหว่างอัตราทางบัญชี
และอัตราทางภาษี
รวม
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ /(รายจ่าย) ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

36,985
724
223
26,711
13,931
1,904
2,915
42,000
280
9,469
1,111
33,830
170,083

1,267
228
(223)
(200)
6,390
5,551
1,200
(1,111)
(15,702)
(2,600)

(141)
(141)

(9)
(9)

169,942

(2,609)

1,659
1,659

1,659

31 ธันวาคม
2560
38,252
952
26,711
13,731
8,294
8,466
42,000
280
12,328
18,128
169,142

(150)
(150)
168,992
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(หน่ วย : พันบาท)

1 มกราคม
2561
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว
จากการประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนบริษทั ย่อย
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี - สุทธิ

7,464
674
23,179
13,730
3,397
42,000
5,225
280
95,949

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็ นรายได้ /(รายจ่าย)ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
1,251
68
(43)
(25)
(42,000)
(426)
22,358
(18,817)

-

31 ธันวาคม
2561
8,715
742
23,179
13,687
3,372
4,799
280
22,358
77,132
(หน่ วย : พันบาท)

1 มกราคม
2560
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ
จากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว
จากการประมาณการหนี้สนิ ตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จากค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
จากค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนบริษทั ย่อย
จากขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
สิ น ทรัพย์ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี - สุทธิ

8,222
724
23,179
13,769
3,405
42,000
4,712
62
280
18,863
115,216

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
บันทึกเป็ นรายได้ /(รายจ่าย)ใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
(758)
(50)
(39)
(8)
423
(62)
(18,863)
(19,357)

90
90

31 ธันวาคม
2560
7,464
674
23,179
13,730
3,397
42,000
5,225
280
95,949
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ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2560
2561
ภาษี เงิ น ได้ข องปี ปัจ จุบ นั
สําหรับปี ปัจจุบนั
ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงของผลต่างชัวคราว
่
รวมภาษี เงิ น ได้

39,767

47,375

-

2,445

7,395

2,609

18,817

19,357

47,162

49,984

18,817

21,802

ภาษีเงินได้ทรี ่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ก่อน
ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

-

2561
ค่าใช้จา่ ย
สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

-

-

ก่อน
ภาษีเงินได้

2560
ค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

8,294
8,294

(1,659)
(1,659)

6,635
6,635

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ก่อน
ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

-

2561
ค่าใช้จา่ ย
สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

-

-

ก่อน
ภาษีเงินได้

2560
ค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

451
451

(90)
(90)

361
361
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั มีผลแตกต่างชัวคราวจากขาดทุ
่
นสะสมทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินจํานวน 349.47 ล้านบาท
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแ่ี ท้จริง
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
อัตราภาษี ร้อยละ
ภาษีตามอัตราภาษี
ผลกระทบ :
ปรับปรุงรายการตัดบัญชีระหว่างกัน
จํานวนภาษีของรายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
จํานวนภาษีของรายการทีไ่ ม่ถอื เป็ นค่าใช้จา่ ย
ตามประมวลรัษฎากร
จํานวนภาษีของรายจ่ายทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่
จํานวนภาษีของผลขาดทุนในปี ก่อนหน้าทีน่ ํามาหักภาษี
\อัตราภาษีทเ่ี ปลีย่ นแปลง
จํานวนภาษีของผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไ่ ม่รบั รูเ้ ป็ นสินทรัพย์
สุทธิ
ภาษีเงินได้
- ภาษีเงินได้ของบริษทั
- ภาษีเงินได้ของบริษทั ย่อย
- ภาษีเงินได้ของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
รวม

188,723
20%
37,745

179,654
20%
35,931

96,067
20%
19,213

160,794
20%
32,159

(10,468)
(675)

(11,199)
(821)

(14,422)

(10,904)

18,867
(1,843)
(3,129)
(12,417)
19,082
47,162

8,552
(1,140)
(3,312)
(10,884)
32,857
49,984

14,548
(522)
18,817

1,040
(493)
21,802

18,817
24,794
3,551
47,162

21,802
27,044
1,138
49,984

18,817
18,817

21,802
21,802

25. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
รวม
หัก ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี
สุทธิ

71,805
105,000
176,805
(43)
176,762

63,974
485,000
548,974
(3,999)
544,975

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
22,368
85,000
107,368
(43)
107,325

22,533
485,000
507,533
(3,999)
503,534
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน โดยมี
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MOR และ MRR ต่อปี ซึง่ คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษทั และการจดจํานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้างของบริษทั ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
หลายแห่งโดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 8.00 และอัตราร้อยละ MOR ต่อปี ซึง่ คํ้าประกันโดยบริษทั กรรมการของกลุ่มบริษทั
อดีตกรรมการของบริษัทย่ อย และจํ านองโดยที่ดิน และสิ่งปลู ก สร้า ง และที่ดินพร้อมสิ่งปลู ก สร้ างของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 และ 22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทั มีต ั ๋วแลกเงินอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งออกให้แก่บริษทั หลักทรัพย์และ
สถาบันการเงิน มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่าง ร้อยละ 3.85 - 5.25 ต่อปี ตามลําดับ
26. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

งบการเงินรวม
2560
2561
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
เจ้าหนี้อ่นื
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ค่าเบีย้ ประกันภัยค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
รวม

94,170
85,349
54,046
28,468
23,278
16,243
8,597
4,534
314,685

100,580
80,974
50,309
22,829
19,615
13,175
9,430
4,362
301,274

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
39,338
22,595
25,325
16,541
10,402
4,717
593
119,511

31,606
20,782
24,295
12,186
10,675
3,240
102,784
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27. หุน้ กู้ - สุทธิ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
หุน้ กูช้ ุด
ที่

อายุหนุ้ กู้

วันทีอ่ อกหุน้ กู้

1
2 ปี
26 เมษายน 2559
2
3 ปี 1 วัน
19 พฤษภาคม 2559
3
2 ปี 3 วัน
27 กรกฎาคม 2559
4
2 ปี 1 วัน
29 กันยายน 2559
5
1 ปี 11 เดือน
21 ตุลาคม 2559
6
3 ปี
24 พฤศจิกายน 2559
7
2 ปี 1 เดือน 16 วัน
5 เมษายน 2560
8
2 ปี 1 เดือน
21 เมษายน 2560
9
2 ปี
30 สิงหาคม 2560
10
2 ปี
24 เมษายน 2561
11
2 ปี 6 เดือน
24 กรกฎาคม 2561
12
2 ปี
27 กันยายน 2561
13
270 วัน
19 ตุลาคม 2561
รวม
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุทธิ

วันทีค่ รบกําหนดไถ่ถอน

26 เมษายน 2561
20 พฤษภาคม 2562
30 กรกฎาคม 2561
1 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
24 พฤศจิกายน 2562
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
24 เมษายน 2563
24 มกราคม 2564
27 กันยายน 2563
16 กรกฎาคม 2562

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )
5.10
4.30
4.70
4.50
4.50
5.00
5.10
5.10
5.25
5.55
5.25
5.25
5.50

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

169,974
699,526
199,620
399,234
466,308
608,280
643,143
158,853
129,644
3,474,582
(2,064,306)
1,410,276

699,697
169,906
199,930
199,910
199,907
699,000
198,637
397,250
463,898
3,228,135
(1,299,538)
1,928,597

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
466,308
608,280
643,143
129,644
1,847,375
(595,952)
1,251,423

699,697
199,930
199,907
463,898
1,563,432
(1,099,628)
463,804

144 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รายการเคลื่อนไหวของหุน้ กูใ้ นระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2560
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกจําหน่ายหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กูค้ รบกําหนด
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กู้
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,228,135
1,672,400
(1,420,000)
(16,797)
10,844
3,474,582

3,395,668
1,067,900
(1,230,000)
(11,042)
5,609
3,228,135

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
1,563,432
1,472,400
(1,180,000)
(15,395)
6,938
1,847,375

1,727,900
467,900
(630,000)
(4,822)
2,454
1,563,432

บริษทั และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งออกหุน้ กูป้ ระเภทระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
ให้กบั บุคคลทัวไปและสถาบั
่
นการเงินโดยมีกําหนดจ่ายดอกเบีย้ ทุกๆ 3 เดือน บริษทั ได้นําเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กู้
ครัง้ นี้ไปใช้ในการชําระหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ทัง้ นี้ หุน้ กู้ดงั กล่าวมีขอ้ จํากัด
ต่างๆ เป็ นการทัวไป
่ ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดในการลดทุน ควบรวมกิจการ จ่ายเงินปั นผลและจํากัดในการก่อภาระหนี้สนิ
ใหม่ของบริษทั
28. หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้

งบการเงินรวม
2561
2560
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
หัก ดอกผลเช่าซือ้ รอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

21,907
(907)
21,000
(13,465)
7,535

46,829
(2,255)
44,574
(24,988)
19,586

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
20,049
(821)
19,228
(12,481)
6,747

43,920
(2,052)
41,868
(24,053)
17,815
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั มีหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินที่ต้อง
จ่ายชําระดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
ดอกเบีย้ จ่าย
รอตัดบัญชี

เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

14,117
7,790
21,907

(652)
(255)
(907)

สุทธิ
13,465
7,535
21,000

2560
ดอกเบีย้ จ่าย
รอตัดบัญชี

เงินต้น
26,468
20,361
46,829

(1,480)
(775)
(2,255)

สุทธิ
24,988
19,586
44,574

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
ดอกเบีย้ จ่าย
รอตัดบัญชี

เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

13,065
6,984
20,049

(584)
(237)
(821)

สุทธิ
12,481
6,747
19,228

2560
ดอกเบีย้ จ่าย
รอตัดบัญชี

เงินต้น
25,416
18,504
43,920

(1,363)
(689)
(2,052)

สุทธิ
24,053
17,815
41,868

29. เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

1,190,344

917,640

157,894

117,332

(336,873)
853,471

(245,932)
671,708

(12,928)
144,966

(25,131)
92,201
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การเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
917,640
บวก กูเ้ พิม่
546,810
หัก จ่ายคืนเงินกู้
(273,575)
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากอัตราแลกเปลีย่ น
(531)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1,190,344

859,135
262,579
(201,071)
(3,003)
917,640

117,332
88,663
(48,101)
157,894

155,000
(37,668)
117,332

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นเงินกูข้ องกลุม่ บริษทั ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
บริ ษทั
วงเงินที่ 1

วงเงินที่ 2

วงเงินที่ 3

บริ ษทั ย่อ ย
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
วงเงินที่ 1

วงเงินที่ 2

92.16

-

65.73

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้

100.98 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

ชําระคืนงวดที่ 1 - 119 โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ทุก สิ้น เดือ นไม่น้ อ ยกว่า เดือ นละ 1.15 ล้า นบาท งวดที่
120 ชําระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ
หนี้สนิ อื่นใดทีค่ า้ งชําระ และชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 10
ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ เบิกใช้

16.35 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบ
ร้อยละ 0.75 ต่อปี

เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
คืนในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือสัญญาซื้อขายตามทีร่ ะบุในสัญญา สําหรับบ้านเดีย่ ว
แบบ A ไม่ต่าํ กว่า 1.39 ล้านบาท บ้านเดีย่ วแบบ B ไม่ต่าํ
กว่า 1.75 ล้านบาท และบ้านเดีย่ วแบบ C ไม่ต่าํ กว่า 1.99
ล้านบาท โดยชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 3 ปี

-

อัตราดอกเบีย้ MLR ลบ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

ชําระคืน งวดที่ 1-12 ชําระเฉพาะดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
งวดที่ 13-38 ชํ า ระเงิน ต้น พร้อ มดอกเบี้ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
เดือนละ 1.75 ล้านบาท งวดที่ 39-143 ชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2.05 บ้านบาท งวดที่ 144
(สุดท้าย) ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ทีเ่ หลือทัง้ จํานวน

15.95

22.09 อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ลบ ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ
ร้อยละ 0.50 ต่อปี
610,000 บาท ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

26.95

-

อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ลบ ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
570,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
วงเงินที่ 1

วงเงินที่ 2

17.65

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้

34.22 อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ล บ เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
คืนในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือ สัญ ญาซื้อ ขายตามที่ระบุ ในสัญ ญาไม่ต่ํากว่า 3.50
ล้านบาท โดยชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 3 ปี 6 เดือน
18.33 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
ละ 0.15 ต่อปี
คืนในอัตราร้อยละ 65 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือ สัญ ญาซื้อ ขายตามที่ระบุ ในสัญ ญาไม่ต่ํากว่า 2.40
ล้านบาท โดยชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 5 ปี
-

อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
ละ 2.0 ต่อปี
คืนในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือ สัญ ญาซื้อขายตามที่ระบุ ในสัญ ญาไม่ต่ํ ากว่า 1.39
ล้านบาท โดยชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 5 ปี

วงเงินที่ 3

40.00

วงเงินที่ 4

70.69

วงเงินที่ 5

28.91

-

อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ลบ
ร้ อ ยละ 2.0 สํ า หรั บ ปี 1,
อัตราดอกเบีย้ MLR สําหรับ
ปี ท่ี 2 - 5

วงเงินที่ 6

55.16

-

อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
ละ 2.0 ต่อปี
คืนในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือ สัญ ญาซื้อขายตามที่ระบุ ในสัญ ญาไม่ต่ํ ากว่า 1.35
ล้านบาท สําหรับอาคารพานิชย์ แบบ A ไม่ต่ํากว่า 1.39
ล้านบาทสําหรับอาคารพาณิชย์ แบบ B โดยชําระคืนให้
เสร็จสิน้ ภายใน 54 เดือน

วงเงินที่ 7

47.13

-

อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
ละ 2.0 ต่อปี
คืนในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือ สัญ ญาซื้อ ขายตามที่ระบุ ในสัญ ญาไม่ต่ํากว่า 1.20
ล้านบาท โดยชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 54 เดือน

วงเงินที่ 8

40.00

-

อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
ละ 1.5 ต่อปี
คืนในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือ สัญ ญาซื้อขายตามที่ระบุ ในสัญ ญาไม่ต่ํ ากว่า 1.64
ล้านบาท โดยชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 4 ปี

86.88 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย ผ่อนชําระเป็ นงวดรายเดือน รวมทัง้ หมดจํานวน 60 งวด
ละ 2.0 ต่อปี
โดยชําระทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน โดยในแต่ละงวด
ตกลงจะชําระ งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 59 ชําระงวดละไม่น้อย
กว่า 1.70 ล้านบาท (2) งวดที่ 60 ชําระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่ค้างชําระตามสัญญาทัง้ หมดให้เสร็จสิ้น เริม่
ชํ า ระงวดแรกในวัน ทํา การสุ ด ท้า ยของเดือ นธัน วาคม
2560
ผ่อนชําระเป็ นงวดรายเดือน รวมทัง้ หมดจํานวน 60 งวด
โดยชําระทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน โดยในแต่ละงวด
ตกลงจะชําระ งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 59 ชําระงวดละไม่น้อย
กว่า 0.7 ล้านบาท (2) งวดที่ 60 ชําระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบีย้ ทีค่ า้ งชําระตามสัญญาทัง้ หมดให้เสร็จสิน้
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
บริษทั ท็อป เอลลิเม็นส จํากัด
วงเงินที่ 1

บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
วงเงินที่ 1

วงเงินที่ 2

65.73

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้

อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ลบ ชําระคืน งวดที่ 1-12 ชําระเฉพาะดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
งวดที่ 13-38 ชํ า ระเงิน ต้น พร้อ มดอกเบี้ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
เดือนละ 1.75 ล้านบาท งวดที่ 39-143 ชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2.05 บ้านบาท งวดที่ 144
(สุดท้าย) ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ทีเ่ หลือทัง้ จํานวน

255.07

287.06 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย ชําระคืนงวดที่ 1-12 โดยชําระเฉพาะดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน
ละ 1.50 สํ า หรั บ ปี ที่ 1-3, งวดที่ 13 เป็ นต้นไปผ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่
อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย น้อยกว่าเดือนละ 3.9 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ 10 ปี
ละ 1.75 สําหรับปี ท่ี 4-12

155.37

171.75 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย ชําระคืนงวดที่ 1-12 โดยชําระเฉพาะดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน
ละ 1.50 สํ า หรั บ ปี ที่ 1-3, , งวดที่ 13 เป็ นต้นไปผ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ไม่
อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย น้อยกว่าเดือนละ 2.1 ล้านบาท ระยะเวลาเงินกู้ 10 ปี
ละ 1.75 สําหรับปี ท่ี 4-12

บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชื่อ จํากัด
วงเงินที่ 1
11.20

25.00 อัต ราดอกเบี้ย คงที่ร้อ ยละ ชํ า ระเงิน ต้ น พร้อ มดอกเบี้ย เดือ นละ 30,057 ดอลล่ า
7.50 ต่อปี
สหรัฐอเมริกา โดยชําระคืนให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับ
จากวันทีเ่ ริม่ เบิกใช้

บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
วงเงินที่ 1

58.46

64.58 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย
ละ 1.50 สํ า หรับ ปี ที่ 1-3 ,
อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย
ละ 1.25 สําหรับปี ท่ี 4-5 และ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR
ลบร้อยละ 0.50 สําหรับปี ท่ี
6-12

บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
วงเงินที่ 1

63.59

72.02 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อย ชํ า ระเงิน ต้น พร้อ มดอกเบี้ย ตามที่ร ะบุ ใ นสัญ ญา โดย
ละ 0.50 ต่อปี
ชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 12 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ เบิกใช้

วงเงินที่ 2

14.86

18.38 อัต ราดอกเบี้ย คงที่ร้อ ยละ ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ
350,000 บาท นับจากวันสุดท้ายทีเ่ ริม่ เบิกเงินกู้งวดแรก
4.00 ต่อปี
ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี

วงเงินที่ 3

65.73

รวม

1,190.34

-

ชําระคืนงวดที่ 1-18 ชําระเฉพาะดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน,
งวดที่ 19-143ผ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ไม่น้อยกว่า
เดือ นละ 0.78 ล้ า นบาท และงวดที่ 144 ชํ า ระเงิน ต้ น
พร้อมดอกเบีย้ ทีเ่ หลือทัง้ จํานวน

อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ลบ ชําระคืน งวดที่ 1-12 ชําระเฉพาะดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
งวดที่ 13-38 ชํ า ระเงิน ต้น พร้อ มดอกเบี้ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
เดือนละ 1.75 ล้านบาท งวดที่ 39-143 ชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2.05 บ้านบาท งวดที่ 144
(สุดท้าย) ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ทีเ่ หลือทัง้ จํานวน

917.64
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูร้ ะยะยาว - สุทธิ

(336.87)

(245.93)

853.47

671.71

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั
2560
2561
บริ ษทั
วงเงินที่ 1

92.16

วงเงินที่ 2

-

วงเงินที่ 3

65.73

-

157.89

117.33

(12.92)
144.97

(25.13)
92.20

รวม
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูร้ ะยะยาว - สุทธิ

100.98

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้

อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)

การชําระคืนเงินกู้

อัตราดอกเบีย้ MLR ลบ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

ชําระคืนงวดที่ 1 - 119 โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ทุก สิ้น เดือ นไม่น้ อ ยกว่า เดือ นละ 1.15 ล้า นบาท งวดที่
120 ชําระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ
หนี้สนิ อื่นใดทีค่ า้ งชําระ และชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 10
ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ เบิกใช้

16.35 อัตราดอกเบีย้ MLR ลบ
ร้อยละ 0.75 ต่อปี

เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ของบ้านและปลอดจํานอง โดยชําระ
คืนในอัตราร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
หรือสัญญาซื้อขายตามทีร่ ะบุในสัญญา สําหรับบ้านเดีย่ ว
แบบ A ไม่ต่าํ กว่า 1.39 ล้านบาท บ้านเดีย่ วแบบ B ไม่ต่าํ
กว่า 1.75 ล้านบาท และบ้านเดีย่ วแบบ C ไม่ต่าํ กว่า 1.99
ล้านบาท โดยชําระคืนให้เสร็จสิน้ ภายใน 3 ปี

อัตราดอกเบีย้ MLR ลบ
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

ชําระคืน งวดที่ 1-12 ชําระเฉพาะดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
งวดที่ 13-38 ชํ า ระเงิน ต้น พร้อ มดอกเบี้ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
เดือนละ 1.75 ล้านบาท งวดที่ 39-143 ชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่าเดือนละ 2.05 บ้านบาท งวดที่ 144
(สุดท้าย) ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ทีเ่ หลือทัง้ จํานวน

เงินกูย้ มื ระยะยาวของกลุม่ บริษทั คํ้าประกันโดยการจดจํานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของกลุม่ บริษทั และโดยกรรมการของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายละเอียดของสัญญาเงินกูข้ องกลุม่ บริษทั ทีส่ าํ คัญมีดงั นี้
1) บริษทั ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บริษทั ได้ทาํ สัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินรวม 105.00 ล้านบาท และบริษทั ได้ทาํ สัญญาเงินกูก้ บั
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งร่วมกับบริษทั ท็อป เอลลิเม็นส จํากัด และบริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด วงเงินรวม 200.00
ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและใช้ในการบริหารกิจการโรงแรม เงินกูด้ งั กล่าวจํานอง
ด้วยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาบางส่วน
150 | P a g e

รายงานประจําป 2561 / บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

2) บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อยได้ทําสัญญาเงินกู้ 2 สัญญากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินรวม 70.00 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดนิ เงิน
กูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของบริษทั ย่อย
3) บริษทั ไมด้า พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทําสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง วงเงินรวม 1,490.81 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้า ง
โครงการหมู่บ้านจัดสรร เงินกู้ดงั กล่าวจํานองด้วยที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
บางส่วน และคํ้าประกันโดยบริษทั ใหญ่และกรรมการ
4) บริษทั เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทําสัญญากู้เงิน 2 สัญญากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินรวม 528.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารโรงแรม ตกแต่งภูมสิ ถาปั ตย์ ระบบปรับอากาศ และของใช้ภายในโรงแรม โดยจดทะเบียนจํานอง
ด้วยทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั และคํ้าประกันโดยบริษทั ใหญ่และกรรมการ
5) บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชื่อ จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 1.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ย่อย โดยจดทะเบียนจํานองทีด่ นิ ของกรรมการของบริษทั ย่อย
6) บริษทั ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทําสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 70.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
โรงแรม โดยจดทะเบียนจํานองด้วยที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ใหญ่ และคํ้าประกันโดย
บริษทั
7) บริษทั แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษทั ย่อยได้ทําสัญญากู้เงิน 2 สัญญากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินรวม 123.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างโรงแรมและซือ้ เครือ่ งตกแต่งสํานักงาน โดยจดทะเบียนจํานองด้วยทีด่ นิ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั
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30. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีการเปลีย่ นแปลงมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ยอดคงเหลือณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
- ต้นทุนบริการปั จจุบนั
- ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หัก ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ไม่ได้จดั ตัง้ เป็ นกองทุนทัง้ หมด

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

59,956

46,291

26,124

24,301

2,603
1,118

4,329
1,213

520
386

1,008
364

(5,013)
58,664
(10,229)
48,435

8,294
(171)
59,956
(9,558)
50,398

(3,033)
23,997
23,997

451
26,124
26,124

58,664

59,956

23,997

26,124

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึน้ จาก
งบการเงินรวม
2561
2560
ขาดทุนทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

6,635

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
-

361
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ข้อ สมมติห ลัก ในการประมาณกsารตามหลัก การคณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
พนักงานรายวัน
พนักงานรายเดือน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการเสียชีวติ
เกษียณอายุ

ร้อยละ 2.57 ต่อปี
ร้อยละ 3.21 ต่อปี
ร้อยละ 8.52 ต่อปี
ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2560 ตารางมรณะไทยปี พ.ศ. 2560
60 ปี
60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ทีก่ าํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5
อัต ราคิ ด ลด
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(587)

619

(472)

498

อัต ราการเพิ่ ม ขึน้ ของเงิ น เดือ น
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

843

(802)

652

(619)

อัต ราการหมุน เวีย นพนัก งาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(1,072)

1,144

(835)

893

(หน่วย : พันบาท)
2560
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
งบการเงินรวม
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5
อัต ราคิ ด ลด
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(607)

641

(492)

521

อัต ราการเพิ่ ม ขึน้ ของเงิ น เดือ น
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

751

(716)

596

(566)

อัต ราการหมุน เวีย นพนัก งาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(960)

1,023

(766)

818
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลประโยชน์พนักงานทีค่ าดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดงั นี้

งบการเงินรวม
ปี ท่ี 1
ปี ท่ี 2 - 5
ปี ท่ี 6 - 10
ปี ท่ี 11 - 15

5,008
8,818
12,682
3,350

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2,921
5,377
9,892
2,428

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน และจะมีผลใช้บงั คับ
เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วนั ที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ซี่งกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างทํางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไป ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หากกฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษทั จะรับรูป้ ระมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตเพิม่ ขึน้ จํานวน
20.33 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 3.70 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ โดยกลุ่มบริษทั เลือก
บันทึกบัญชีเพือ่ รับรูผ้ ลกระทบดังกล่าวในปี 2562
31. ทุนเรือนหุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ย่อย”) มีมติ
อนุ มตั ดิ งั ต่อไปนี้
-

อนุ มตั กิ ารปรับสิทธิครัง้ ที่ 1 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยครัง้ ที่ 2 (ML-W2)
เนื่องจากบริษทั มีการจ่ายหุน้ ปั นผล โดยราคาใช้สทิ ธิจากเดิม 3.50 บาทต่อหุน้ ปรับเป็ น 3.182 บาทต่อหุน้ และ
อัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ ปรับเป็ น 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.10 หุน้ สามัญ โดยเพิม่ หุน้ สามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อหุน้ สามัญอีกจํานวน 48,397,928 หุน้ ดังนัน้ หุน้ สามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ จากเดิม 483,979,280 หุน้ เป็ น 532,377,208 หุน้

-

อนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและการปรับสิทธิครัง้ ที่ 1 สําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยครัง้ ที่ 2 (ML-W2) โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
ย่อ ยจํา นวน 72,598,856 บาท จากเดิม 725,998,378 บาท เป็ น 798,597,233 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ
จํานวน 145,197,711 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลและการปรับสิทธิครัง้ ที่ 1
สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยครัง้ ที่ 2 (ML-W2)
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32. ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่บี ริษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษทั ต้องนํ าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตงั ้ เป็ นทุนสํารอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนํ าไปจ่ายเป็ นเงิน
ปั นผลไม่ได้
33. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อ ให้เป็ น ไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญ ญัติบริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกํา ไรสุทธิ
ประจําปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นําไปจ่ายเงินปั นผลได้
34. เงินปั นผลจ่าย
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทั ย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล รวมทัง้ สิน้ ดังนี้
2561
ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ชือ่ บริษทั
บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
รวม

การประชุม
ครัง้ ที่

วันทีค่ ณะกรรมการ
อนุมตั ิ

วันทีจ่ า่ ยเงินปั นผล

01/2561
01/2561
02/2561
03/2561
04/2561
05/2561
06/2561
07/2561
08/2561
09/2561
10/2561
11/2561

27 เมษายน 2561
10 มกราคม 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561
14 มีนาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561
13 มิถุนายน 2561
4 กรกฎาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
11 กันยายน 2561
10 ตุลาคม 2561
13 พฤศจิกายน 2561
11 ธันวาคม 2561

15 พฤษภาคม 2561
10 มกราคม 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
15 มีนาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561
14 มิถุนายน 2561
16 กรกฎาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
12 กันยายน 2561
10 ตุลาคม 2561
13 พฤศจิกายน 2561
12 ธันวาคม 2561

อัตราหุน้ ละ
(บาท)
0.05
0.20
0.28
0.20
0.28
0.28
0.24
0.20
0.40
0.32
0.34
0.40

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )
1,064,797
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

เงินปั นผลจ่าย
จํานวนเงิน
(พันบาท)
53,240
5,000
7,000
5,000
7,000
7,000
6,000
5,000
10,000
8,000
8,500
10,000
131,740
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2560
ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ชือ่ บริษทั

การประชุม
ครัง้ ที่

วันทีค่ ณะกรรมการ
อนุมตั ิ

วันทีจ่ า่ ยเงินปั นผล

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษทั แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษทั แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด
บริษทั ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชือ่ จํากัด

3/2560
1/2560
2/2560
1/2560
2/2560
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560
5/2560
6/2560
7/2560

27 เมษายน 2560
8 พฤษภาคม 2560
2 ตุลาคม 2560
8 พฤษภาคม 2560
2 ตุลาคม 2560
7 มิถุนายน 2560
29 มิถุนายน 2560
7 สิงหาคม 2560
11 กันยายน 2560
9 ตุลาคม 2560
9 พฤศจิกายน 2560
8 ธันวาคม 2560

19 พฤษภาคม 2560
8 พฤษภาคม 2560
9 ตุลาคม 2560
8 พฤษภาคม 2560
9 ตุลาคม 2560
13 มิถุนายน 2560
12 กรกฎาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
15 กันยายน 2560
11 ตุลาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
13 ธันวาคม 2560

อัตราหุน้ ละ
(บาท)

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )

0.01
4.81
7.43
3.65
6.04
0.20
0.40
0.40
0.24
0.20
0.20
0.20

เงินปั นผลจ่าย
จํานวนเงิน
(พันบาท)

967,959
2,700
169
3,000
188
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

9,680
12,987
1,254
10,950
1,132
5,000
10,000
10,000
6,000
5,000
5,000
5,000
82,003

35. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริษทั และพนักงานบริษทั ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบ และจะจ่ายให้
พนักงานในกรณีท่อี อกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทั ได้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็ นจํานวนเงิน 5.71 ล้านบาท และ 5.49 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงิน
เฉพาะของบริษทั : 4.39 ล้านบาท และ 4.22 ล้านบาท ตามลําดับ)
36. รายได้อ่นื
งบการเงินรวม
2560
2561
รายได้คา่ เบีย้ ปรับ
รายได้คา่ ติดตามทวงถาม
รายได้คา่ โอนทะเบียน
รายได้คา่ นายหน้าประกัน
รายได้หนี้สญ
ู รับคืน
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
รายได้อ่นื
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560

34,284
7,608
13,807
17,755
9,899

28,191
6,604
13,899
22,004
8,583

58
203
2,875

103
380
1,987

3,035
50,418
136,806

62,330
141,611

2,227
16,012
21,375

1,843
9,609
13,922
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37. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
การเปลีย่ นแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี
ซือ้ สินค้า
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
ค่านายหน้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ค่านํ้ามันรถ
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย จําหน่ายสินทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ขาดทุน (กลับรายการค่าเผือ่ ) จากการลดมูลค่าสินค้า
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเช่าสถานที่
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

(166,721)
838
548,739
404,791
678,401
195,849
83,019
122,611
31,866
28,887
15,964

(176,401)
13,147
486,912
429,969
610,697
184,826
77,162
142,403
31,827
24,044
20,821

59,725
(1,376)
75,209
304,022
380,267
134,331
66,000
68,365
35,447
14,631
16,916
2,066

(34,095)
(516)
145,682
290,133
339,227
127,740
63,967
38,522
15,167
14,901
2,178

7,286
582
107,170
18,307
63,311
30,929
19,941
24,684

43,321
(245)
83,463
39,912
48,568
28,084
18,241
22,869

339
26,122
11,716
21,414
10,938
6,084
7,188

(1,843)
(245)
17,398
11,666
17,226
7,022
5,329
7,363

38. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักทีช่ าํ ระ
แล้วและออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี
ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือ
ว่าหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทัง้ หมด
ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามัญที่เพิม่ ขึน้ หากมีการใช้สทิ ธิ บริษทั คํานวณว่าหากนํ าเงินที่ได้รบั จากการใช้สทิ ธิจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี หลืออยู่ดงั กล่าวมาซื้อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของปี เพื่อกําหนดจํานวนหุ้น
สามัญทีต่ อ้ งออกเพิม่ แล้วนําจํานวนหุน้ สามัญส่วนเพิม่ ดังกล่าวมารวมกับหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่ ทัง้ นี้ไม่มกี ารปรับปรุงใดๆ
ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปี
ภายหลังจากการปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ บริษทั มียอดใบสําคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
626,014,953 หน่ วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไม่มกี ารคํานวนของหุน้ สามัญเทียบเท่าทีบ่ ริษทั อาจต้อง
ออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ เนื่องจากราคาการใช้สทิ ธิสงู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญมาก
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39. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
กลุม่ บริษทั ดําเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลักคือ ส่วนงานขายและให้เช่าซือ้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า โทรศัพท์มอื ถือ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ส่วนงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานธุรกิจ
โรงแรมส่วนงานธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และดําเนินธุรกิจบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดงานกิจกรรม การดําเนินงานส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในประเทศไทย ข้อมูลทางการ
เงินจําแนกตามส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อยสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)

ธุรกิจขายและ
ให้เช่าซือ้

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจบริการจัดทํา
โฆษณา
ประชาสัมพันธ์
และจัดงานกิจกรรม

ธุรกิจตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโรงแรม

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

ธุรกิจอื่นๆ

งบการเงินรวม

สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

รายได้จากภายนอก
กําไรขัน้ ต้น

1,610
1,322

2560

1,548
1,267

2561

562
162

2560

535
196

2561

405
193

2560

2561

357
156

19
5

2561

52
20

2560

84
(20)

2561

2560

19
6

2561

11
11

(19)
2

2560

(20)
8

2561

2560

2,649
1,710

2,534
1,623

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

262
123

229
142

กําไรก่อนภาษีเงินได้

189

180

3,183
7,704
10,887

2,953
7,439
10,392

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อน่ื
รวมสินทรัพย์

20
5

2560

ลูก ค้า รายใหญ่
กลุม่ บริษทั ไม่มลี กู ค้ารายใหญ่จากการดําเนินธุรกิจ จึงไม่มคี วามเสีย่ งเรือ่ งทีจ่ ะเสียลูกค้ารายใหญ่
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40. เครือ่ งมือทางการเงิน
การบริหารความเสีย่ ง
บริษทั มีเครื่องมือทางการเงินทีส่ าํ คัญทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เงินให้กู้ยมื เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน หุน้ กู้ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว บริษทั มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสีย่ งดังนี้
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
บริษทั มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ และเงินให้กยู้ มื ฝ่ ายบริหารควบคุมความ
เสีย่ งนี้โดยการกําหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชื่อทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ การให้สนิ เชื่อของบริษทั ไม่
มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษทั มีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย ดังนัน้ บริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั
ความเสียหายทีเ่ ป็ นสาระสําคัญจากการให้สนิ เชื่อนอกจากจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทีบ่ นั ทึกไว้แล้วในบัญชี
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซือ้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ หุน้ กูแ้ ละ
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีม่ ดี อกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับ
ขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ของ
บริษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่มอี ตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มกี ารกําหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
หนี้ สิ น ทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,567,631

2,287,395

30,900
53,619

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่ม ี
อัตรา
ดอกเบีย้

รวม

91,007
-

42,182
-

133,189
3,855,026

32,417

-

-

30,900
86,036

208,678

58,311

-

-

266,989

176,762
2,064,306
13,465
-

1,410,276
7,535
-

1,190,344

-

176,762
3,474,582
21,000
1,190,344
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(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษทั
ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
หนี้ สิ น ทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่ม ี
อัตรา
ดอกเบีย้

รวม

373,403

179,547

16,668

11,247
-

27,915
552,950

1,727,674

-

-

-

1,727,674

30,900
-

10,060

-

-

30,900
10,060

-

12,061

-

-

12,061

1,251,423
6,747
-

-

-

107,325
1,847,375
19,228

107,325
595,952
12,481
-

157,894

157,894

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่มอี ตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มกี ารกําหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
หนี้ สิ น ทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,457,833

2,270,823

31,125
64,211

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่ม ี
อัตรา
ดอกเบีย้

รวม

95,150
-

44,312
-

139,462
3,728,656

62,569

-

-

31,125
126,780

172,550

105,763

-

-

278,313

544,975
1,299,538
24,988
-

1,928,597
19,586
-

917,641

-

544,975
3,228,135
44,574
917,641
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บริษทั
ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จํากัดในการใช้
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - บุคคล
และบริษทั อืน่
หนี้ สิ น ทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ไม่ม ี
อัตรา
ดอกเบีย้

357,178

174,153

18,788
-

1,608,310

-

-

-

1,608,310

31,125
-

5,242

-

-

31,125
5,242

-

11,502

-

-

11,502

463,804
17,815
-

117,333

-

503,534
1,563,432
41,868
117,333

503,534
1,099,628
24,053
-

5,844
-

รวม
24,632
531,331

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนื่องจากการขายสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสําคัญของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)

จํานวนเงิน
ตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
กีบลาว
ดอลลาร์สหรัฐ

งบการเงินรวมของบริษทั
31 ธันวาคม 2561
อัตราแลกเปลีย่ นทีบ่ นั ทึก
บัญชี (อัตราปิ ด)

จํานวนเงินเทียบเท่า
เงินบาท

4,152
445

0.3775
32.19

1,567
14,330

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

11,032

32.19

355,162

เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การอืน่ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

191

32.19

6,136

เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

343

32.61

11,197
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมของบริษทั
31 ธันวาคม 2560
อัตราแลกเปลีย่ นทีบ่ นั ทึก
บัญชี (อัตราปิ ด)

จํานวนเงิน
ตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
กีบลาว
ดอลลาร์สหรัฐ

จํานวนเงินเทียบเท่า
เงินบาท

516,500
155

0.004
32.43

2,066
5,043

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

17,544

32.43

569,036

เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การอืน่ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

499

32.43

16,171

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

245

32.85

8,060

เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐ

760

32.85

24,993

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สบื เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัท ย่อย
ในต่างประเทศ ซึง่ ไม่ได้ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์
มีอตั ราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตลาด ฝ่ ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ
ทางการเงินดังกล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
41. ลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ท่เี ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยกแสดง
ตามลําดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ระดับ 1
สิ น ทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูล ค่า ยุติ ธ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3
69

รวม

-

69
(หน่วย : พันบาท)

ระดับ 1
สิ น ทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูล ค่า ยุติ ธ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ระดับ 2
ระดับ 3
14

-

รวม
14
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42. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั มี
42.1 ภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าที่ดนิ อาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้องตามสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการทีจ่ ะต้อง
จ่ายตามสัญญาดังกล่าวดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
รวม

14,575
13,792
28,367

10,127
8,344
18,471

42.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาก่อสร้างระยะยาวคงเหลือจํานวน 665.51 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทั :
285.13 ล้านบาท)
42.3 มีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ
ตามปกติธุรกิจซึ่งประกอบด้วยหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจ่ายชําระเงินให้กบั เจ้าหนี้และคํ้าประกัน
ไฟฟ้ าและอื่นๆ ดังนี้

งบการเงินรวม
2561
2560
หนังสือคํ้าประกัน

125,516

183,009

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2560
10,169

24,342

42.4 กลุม่ บริษทั มีวงเงินกูย้ มื ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
- ล้านบาท
160
- ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0.50

160
0.50

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
110
-

110
-

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินข้างต้นคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทและ
บริษทั ย่อย และจํานองโดยทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์
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43. การปรับกระทบหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 กําหนดให้กลุ่มบริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงใน
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กลุ่มบริษทั จัดประเภทการเปลีย่ นแปลงเป็ นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากกระแสเงินสดและการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ใช่กระแสเงินสด
พร้อมหมวดย่อยเพิม่ เติมตามทีก่ าํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
การเปลีย่ นแปลงต่อหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุม่ บริษทั มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้
2561
2560
1 มกราคม

544,975

344,643

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
บุคคลและบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
2561
2560
69,868

หุน้ กู้
2561

2560

4,017 3,228,135 3,395,668

รายการที่เกิ ด ขึน้ จากกระแสเงิ น สด:
การจ่ายคืน
(1,456,968) (1,720,974) (219,869) (146,635) (1,420,000) (1,230,000)
เงินสดรับ
1,088,755 1,921,306 489,760 212,486 1,672,400 1,067,900
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
(16,797) (11,042)
รายการที่ไม่ใ ช่ก ระแสเงิ น สด:
ซือ้ ยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่าย
10,844
5,609
อัตราแลกเปลีย่ น
31 ธันวาคม
176,762 544,975 339,759
69,868 3,474,582 3,228,135

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
2561
2560
44,575

(25,140)
1,565
21,000

70,993

เงินกูย้ มื ระยะยาว
2561
2560
917,640

859,135

รวม
2561

2560

4,805,193 4,674,456

(27,516) (273,575) (201,071) (3,395,552) (3,326,196)
546,810 262,579 3,797,725 3,464,271
(16,797)
11,042
1,098
(531)
44,575 1,190,344

(3,003)
917,640

1,565
1,098
10,844
5,609
(531)
3,003
5,202,447 4,833,283
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้
2561
2560
1 มกราคม

503,534

303,620

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
บุคคลและบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
2561
2560
103,035

หุน้ กู้
2561

2560

59,818 1,563,432 1,727,900

รายการที่เกิ ด ขึน้ จากกระแสเงิ น สด:
การจ่ายคืน
(1,228,513) (1,518,828) (196,015) (430,123) (1,180,000) (630,000)
เงินสดรับ
832,304 1,718,742 417,482 473,340 1,472,400 467,900
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
(15,395)
(4,822)
รายการที่ไม่ใ ช่ก ระแสเงิ น สด:
ซือ้ ยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูต้ ดั จําหน่าย
6,938
2,454
31 ธันวาคม
107,325 503,534 324,502 103,035 1,847,375 1,563,432

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
2561
2560

เงินกูย้ มื ระยะยาว
2561
2560

2561

2560

41,868

67,638

117,332

(24,205)
-

(26,614)
-

(48,101)
88,663
-

(37,668) (2,676,834) (2,643,233)
155,000 2,810,849 2,814,982
(15,395)
(4,822)

1,565
19,228

844

157,894

117,332

41,868

-

รวม

2,329,201 2,158,976

1,565
844
6,938
2,454
2,456,324 2,329,201

44. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากกรรมการผูม้ อี าํ นาจของบริษทั เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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