
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชรัีบอนุญาต  
  
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด                                       
  
  ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล  ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544  งบกําไรขาดทุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของขาพเจา  
   
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฎิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถงึการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการ ทัง้ทีเ่ปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใชและ 
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน  ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
  ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544  
ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแต
ละป ของบริษัท  ไมดา  แอสเซ็ท  จํากัด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 
     
 
 
 
 
    (นายชัยกรณ  อุนปติพงษา)                           
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3196                  
 
          17  เมษายน  2546 

   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  ไมดา แอสเซ็ท  จํากัด   
  

งบการเงิน  
วันที ่31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

 
 
 



บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

สินทรัพย

หนวย : บาท
2545  2544

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 22,473,551.06       13,495,738.64     
ลูกหนีต้ามสัญญาเชาซ้ือ-สุทธิ (หมายเหตุ 2.2 และ 3) 992,312,249.57     289,240,410.49   
ลูกหนี้การคา 256,260.79           458,179.20          
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ (หมายเหตุ 4) 62,317,167.84       10,960,202.18     
สินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 2.3 และ 5) 98,566,340.26       14,474,727.25     

      สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 25,912,252.27       -                     
สวนลดจากการซ้ือคางรับ 25,753,915.81       1,787,968.96       
อ่ืน ๆ 4,006,413.95        1,917,106.24       

รวมสนิทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน 55,672,582.03       3,705,075.20       

รวมสนิทรัพยหมุนเวยีน 1,231,598,151.55  332,334,332.96   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ  2.4 และ 6) -                      31,294,822.15     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5 และ 7) 432,783,186.15     93,375,530.73     

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคํ้าประกัน (หมายเหตุ 14.1) 290,335.90           571,698.08          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2,569,448.95        701,474.60          

รวมสนิทรัพยไมหมุนเวียน 435,642,971.00     125,943,525.56   

รวมสินทรัพย 1,667,241,122.55  458,277,858.52   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 



บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด 
งบดุล

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หนวย : บาท
2545 2544

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8) 580,261,272.23    10,000,000.00    
เจาหน้ีการคา 213,858,923.95    26,468,064.45    
ภาษีเงนิไดนิติบุคคลคางจาย 45,933,757.22      8,558,020.40      
ภาษีขายรอนําสง 108,985,423.92    31,890,095.18    
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (หมายเหตุ  9) 18,002,336.64      15,709,682.93    
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

เจาหน้ีคาหุน (หมายเหตุ 6) -                       4,567,500.00      
เจาหน้ีทรัพยสิน 38,709,631.82      -                     
โบนัสคางจาย 6,186,000.00        11,460,708.92    
คานายหนาคางจาย 14,548,161.31      2,061,496.99      
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 28,093,848.52      16,901,527.69    

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 87,537,641.65      34,991,233.60    
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,054,579,355.61 127,617,096.56  

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ  9) 31,156,969.37      47,574,328.96    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 31,156,969.37      47,574,328.96    
รวมหนี้สิน 1,085,736,324.98 175,191,425.52  
สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 10)
ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 200,000,000.00  
หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 400,000,000.00    

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 200,000,000.00  
หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 400,000,000.00    

กําไรสะสม 181,504,797.57    83,086,433.00    
รวมสวนของผูถือหุน 581,504,797.57    283,086,433.00  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,667,241,122.55 458,277,858.52  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้  

 



บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด 
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หนวย : บาท
2545 2544

รายได
   รายไดจากการขาย 1,126,872,325.96 228,963,456.32   

ดอกผลเชาซ้ือ 380,840,791.96    282,607,064.33   
รายไดอ่ืน 7,814,219.98        6,488,365.80       

รวมรายได 1,515,527,337.90 518,058,886.45   

คาใชจาย
ตนทุนขาย 709,805,524.50    209,644,411.58   
คาใชจายในการขายและการบริหาร 645,245,099.47    258,478,921.14   

รวมคาใชจาย 1,355,050,623.97 468,123,332.72   

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษเีงินได 160,476,713.93    49,935,553.73     

ดอกเบีย้จาย 8,658,910.18        5,065,117.51       

ภาษีเงนิได 53,399,439.18      13,478,387.12     

กําไรสทุธิ 98,418,364.57      31,392,049.10     

กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน  (หมายเหตุ 2.6)
กําไรสทุธิ 3.50                      1.57                     

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระแลวถัวเฉลี่ย  (หุน) 28,137,096           
จํานวนหุนสามัญทีอ่อกจําหนายและชาํระแลว (หุน) 20,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

 
 
 
 



หนวย : บาท
ทุนเรือนหุน กําไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม 2544 200,000,000.00         51,694,383.90        251,694,383.90     

กําไรสุทธิ 31,392,049.10        31,392,049.10       

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2544 200,000,000.00         83,086,433.00        283,086,433.00     

เพ่ิมทุน (หมายเหตุ 10) 200,000,000.00         200,000,000.00     

กําไรสุทธิ 98,418,364.57        98,418,364.57       

ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545 400,000,000.00         181,504,797.57      581,504,797.57     

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด 
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

หนวย : บาท
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 98,418,364.57      31,392,049.10      
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
คาเสือ่มราคา 35,476,203.61      16,314,665.03      
หน้ีสญู 18,978,003.92      22,011,201.07      
หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 25,936,840.54      (686,127.16)          
กําไรจากการขายเงินลงทุน (272,677.85)          -                        

 ขาดทุนจากสนิทรัพยถาวรสูญหาย 65,770.44             -                        
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 163,648.77           (8,517.96)              

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงในสวนประกอบของ
สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 178,766,154.00    69,023,270.08      

การเปลีย่นแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (745,967,426.08)   2,750,153.78        
ลูกหน้ีการคา 201,918.41           (27,112.90)            
ลกูหน้ีและเงินจายลวงหนาพนักงาน (52,446,344.44)     1,048,568.50        
สนิคาคงเหลือ (84,091,613.01)     4,334,449.26        
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (51,467,506.83)     123,991.52           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (1,867,974.35)       (178,181.68)          

การเปลีย่นแปลงในสวนประกอบของหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจาหน้ีการคา 187,390,859.50    1,020,949.80        
ภาษีเงินไดนิติบคุคลคางจาย 37,375,736.82      3,714,065.10        
ภาษีขายรอนําสง 77,095,328.74      (2,752,166.47)       
หน้ีสนิหมุนเวียนอ่ืน 18,404,276.23      (18,930,462.24)     

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน (436,606,591.01)   60,127,524.75      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
 



บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด 
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

หนวย : บาท
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําธนาคารติดภาระคํ้าประกัน(เพิม่ข้ึน)ลดลง 281,362.18         (83,601.72)            
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -                     (20,250,000.00)     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 27,000,000.00    5,686,657.89        
ซ้ือสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น (341,610,142.20) (19,416,301.25)     
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 3,776,617.10      986,379.59           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (310,552,162.92) (33,076,865.49)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 570,261,272.23  10,000,000.00      
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) -                     (61,864,100.00)     
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น -                      40,000,000.00      
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (14,124,705.88)  (12,221,102.91)     
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 200,000,000.00  -                       

เงินสดสุทธไิดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 756,136,566.35  (24,085,202.91)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 8,977,812.42      2,965,456.35        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 13,495,738.64      10,530,282.29      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 22,473,551.06      13,495,738.64      

การเปดเผยเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่จายไปในระหวางปสําหรับ
ดอกเบ้ียจาย 5,916,043.87        5,051,312.16        
ภาษีเงินได 16,023,702.36      9,764,322.02        

รายการทีไ่มใชเงินสดประกอบดวย
เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึนเนือ่งจากเจาหน้ีคาหุน -                       4,567,500.00        
ลูกหน้ีคาสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากยังไมไดรับชดเชย
จากสินทรัพยถาวรสูญหาย -                       400,000.00           

               เจาหน้ีคาหุนลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนใหบุคคลอื่น 4,567,500.00 -                             
              ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

สินทรัพยถาวรสญูหาย 929,878.68 -                             

ลูกหน้ีคาสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนจากสนิทรัพยถาวรสูญหาย 500,000.00 -                             
              สินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเจาหน้ีทรัพยสนิ 38,709,631.82 -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี้  



บริษทั  ไมดา แอสเซ็ท  จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันท่ี  31  ธันวาคม  2545  และ 2544 
  
1.   ขอมูลทั่วไป 
 

สถานะของบริษัท   เปนนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
สถานที่ตั้งบริษัท   1.  สํานักงานใหญ     เลขท่ี 267     ถนนจรัญสนิทวงศ    

       แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
       ประเทศไทย    
  2.  สาขา   

ป 2545      131  สาขา 
ป 2544        18  สาขา 

ลักษณะธุรกิจ  ขายและใหเชาซือ้อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา และ
รถจักรยานยนต 

จํานวนพนักงาน  
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 

 
  5,034  คน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544   1,724  คน  
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  
       สําหรับป 2545 และ 2544    389.17 ลานบาท และ 161.23 ลานบาท ตามลําดับ 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ    
 
 2.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย   
  บริษัทบันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑพึงรับพึงจาย  
  บริษัทบันทึกรายไดจากการขายเม่ือมีการสงมอบสินคา 
  บริษัทบันทึกรายไดจากการใหเชาซื้อ และกําไรเบื้องตนเมื่อมีการทําสัญญาเชาซื้อและ

บริษัทไดรับชําระเงินงวดแรกแลว  
  รายไดดอกผลเชาซื้อบันทึกตามงวดที่ถึงกําหนดชําระโดยวิธีผลรวมจํานวนงวด โดยรับรู

ในงวดที่ถึงกําหนดชําระคางวดไมวาจะเก็บเงินคางวดไดหรือไม ซึ่งบริษัทจะไมบันทึกรายได
ดอกผลเชาซื้อเม่ือตัดลูกหนี้คางชําระเปนหน้ีสูญ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 2.2     คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
   
  ในป 2545 บริษัทพิจารณาต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซื้อ โดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาคางชําระคางวดของลูกคา โดยกําหนดอัตราการต้ังคาเผื่อฯ เปนรอยละของลูกหน้ีเชา
ซื้อหลังหักดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชีแลวดังนี ้

 
สถานะภาพลูกหน้ี รอยละของการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ไมคางชําระ 1 
คางชําระ 1 -  2   งวดเดือน 2 
คางชําระ 3 -  6  งวดเดือน 25 
คางชําระ 7 - 12  งวดเดือน   50 
คางชําระเกิน 12 งวดเดือน 100 

  
  ในป 2544 บริษัทพิจารณาต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซื้อ โดยประมาณเปน
อัตรารอยละสองของยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นป 
 

 2.3 สินคาคงเหลือ 
  สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา  ราคา

ทุนของสินคาคงเหลือคํานวณโดยวิธีเขากอนออกกอน 
 

2.4 เงินลงทุน 
   บริษัทท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บริษัทที่กลุมบริษัทถือหุนแตไมมีอํานาจควบคุมหรือมีสวน

รวมในการกําหนดนโยบายใด ๆ เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันแสดงในราคาทุน 
 
 2.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ    
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  แสดงในราคาทุน คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ  คํานวณ

โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี ้
                           

รายการ อายุการใชงาน (ป) 

 อาคาร 20 
 สวนปรับปรุงอาคารเชา  5 
 อื่น ๆ 5 

 
 
 2.6 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  
  ในป 2545 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิประจําปดวยจํานวนหุน

สามัญที่ออกจําหนายและชําระแลวตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 



  ในป 2544 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิประจําปดวยจํานวน
หุนสามัญท่ีออกจําหนายและเรียกชาํระแลว ณ วันส้ินป 

 
2.7      เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก 
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารซึ่งถึงกําหนดในระยะเวลาไมเกิน   3 เดือน และปราศจาก 
ภาระผูกพัน 

 
3. ลูกหนีต้ามสัญญาเชาซือ้  ประกอบดวย 
   (หนวย : บาท) 

รายการ 2545 2544 
 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,701,474,823.0

0 
501,755,470.00

 หัก  ดอกผลเชาซ้ือรอการตัดบัญชี (675,209,876.95
) 

(202,479,946.11
) 

        ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิจากดอกผล 1,026,264,946.0
5 

299,275,523.89

 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (33,952,696.48
) 

(10,035,113.40)

 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธ ิ 992,312,249.57 289,240,410.49
 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ที่มีปญหาในการชําระหน้ีหรือผิดนัดชําระหนี ้ แยกตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระ 
ไดดังน้ี 

            (หนวย : 
บาท) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิจากดอกผล รายการ 
2545 2544 

ไมคางชําระ 729,308,872.06 165,236,212.63 
คางชําระ 1 -  2   งวดเดือน 224,166,279.77 76,251,374.34 
คางชําระ 3 -  6  งวดเดือน 59,476,505.43 41,300,349.00 
คางชําระ 7 - 12  งวดเดือน   12,012,453.81 14,362,883.95 
คางชําระเกิน 12 งวดเดือน 1,300,834.98 2,124,703.97 
รวม 1,026,264,946.05 299,275,523.89 
คาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 33,952,696.48 10,035,113.40  

 
 
 

 



 บริษัทคํานวณระยะเวลาคางชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อดังน้ี 
1.  ลูกหนี้ที่จายชําระคางวดไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา คํานวณจากจํานวนงวดที่
คางชําระ 

2. ลูกหนี้ที่จายชําระคางวดเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา คํานวณจากจํานวนเงินที่คาง
เกินกําหนดหารดวยคางวดที่ตองจายชําระตามสัญญา 

 
4. ลูกหนีแ้ละเงินจายลวงหนาพนักงาน  ประกอบดวย 
   (หนวย : บาท) 

รายการ 2545 2544 
 เงินจายลวงหนาใหพนักงานขาย 59,575,723.08 8,560,666.58
 เงินทดรองจายพนักงาน 2,175,337.54 1,098,166.60
   ลูกหน้ีพนักงาน-สินทรัพยสูญหาย 2,585,364.68 1,301,369.00
  รวม 64,336,425.30 10,960,202.18
 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – เงินจายลวงหนา   
                  ใหพนักงานขาย   (1,191,514.46) - 
          คาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหนี้พนักงาน     
                  สินทรัพยสูญหาย (827,743.00) - 
 ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน – สุทธิ 62,317,167.84 10,960,202.18

 
 เงินจายลวงหนาใหพนักงานขายสวนหนึ่งเกิดจากพนักงานขายรับสินคาเกาของลูกคาเปนเงิน
ดาวนเร่ิมแรกและพนักงานขายจะเปนผูรับผิดชอบนําสงเงินใหกับบริษัทหรือใหหักคานายหนาที่
พนักงานขายจะไดรับ  
 ในป 2545 บริษัทพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินจายลวงหนาใหพนักงานขายในอัตรา
รอยละสองของยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป และพิจารณาต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหน้ีพนักงาน-
สินทรัพยสูญหายตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได   

 
5. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย 

   
  (หนวย : บาท) 

รายการ 2545 2544 
 อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา 97,112,381.75 14,474,727.25
 รถจักรยานยนต 1,262,887.86 - 
   อะไหล 191,070.65 - 
  รวม 98,566,340.26 14,474,727.25

 
 
 
 

 



6. เงินลงทุน  
    (หนวย : บาท) 

สัดสวนการถือหุน (%) ตามวิธีราคาทุน  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2545 2544 2545 2544 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด - 15.09 - 31,294,822.15 
  รวม  - 31,294,822.15 

 
 (หนวย : บาท) 

ทุนชําระแลว บริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 
2545 2544 

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด ใหเชาซื้อรถยนต ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน - 142,500,000.
00 

 
  ในป 2544 บริษัทไดชําระคาหุนสวนที่เหลือของเงินลงทุนในบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากดั จํานวน 

2,700,000 หุน ๆ ละ 7.50 บาท เปนเงิน 20,250,000 บาท และไดลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนอีก 
เปนจํานวน 1,827,000 หุน โดยเรียกชําระแลวหุนละ 2.50 บาท (ราคาตามมูลคา 10 บาท) เปน
จํานวนเงิน 4,567,500 บาท โดยบริษัทยังไมไดจายชําระคาหุน ในการลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนทํา
ใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป บริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมเปนเงินลงทุนในบริษัททีเ่ก่ียวของกนั 

 
 ในเดือนมนีาคม 2545 บริษัท ไมดา สิลซิ่ง จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มในสวนของหุน 
1,827,000 หุน โดยเรียกชําระเพิ่มอีกหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 4,567,500 บาท และได
ซื้อหุนเพิ่มอีก 1,442 หุน  มูลคาหุนละ 5 บาท เปนจํานวนเงิน 7,210 บาท และในเดือนพฤษภาคม 
2545 บริษัท ไมดา  ลิสซิ่ง จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มอีกหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 
4,571,105 บาท โดยยังไมไดจายชําระคาหุน และในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทไดขายเงินลงทุน
ในบริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งหมดในราคาตามมูลคา สําหรับหุนที่บริษัทยังไมไดชําระคาหุน บริษัทได
โอนหุนไปใหกับบุคคลอ่ืนโดยบริษัทไมไดจายชําระคาหุนแตอยางใด  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7.  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ   ประกอบดวย 
    (หนวย : บาท) 

รายการ 2544 เพ่ิม จําหนาย สูญหาย 2545 
ราคาทุน      
     ท่ีดิน 25,275,030.5

0
57,375,000.

00 - - 82,650,030.
50

     อาคาร 29,454,160.8
2

60,031,080.
00 - - 89,485,240.

82
     สวนปรับปรุงอาคารเชา 1,300,649.99 6,364,361.4

7
- - 7,665,011.4

6
     เคร่ืองใชสํานักงาน 3,303,516.99 3,190,973.7

2
(864,870.9

1)
- 5,629,619.8

0
     เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 2,504,893.52 6,784,963.1

3
(9,093.96) - 9,280,762.6

9
     ระบบปรับอากาศ 2,309,084.05 6,649,019.9

3
- - 8,958,103.9

8
     ระบบคอมพิวเตอร 9,630,483.84 9,548,352.4

2
(94,980.00

) - 19,083,856.
26

     ยานพาหนะ 68,919,694.7
9

230,376,02
3.35

(5,780,272.
66)

(1,924,070.
53) 

291,591,37
4.95

                   รวม 142,697,514.
50

380,319,77
4.02

(6,749,217.
53)

(1,924,070.
53) 

514,344,00
0.46

คาเส่ือมราคาสะสม  
     อาคาร 2,760,332.03 2,009,545.7

4 - - 4,769,877.7
7

     สวนปรับปรุงอาคารเชา 535,792.40 696,316.63 - - 1,232,109.0
3

     เคร่ืองใชสํานักงาน 1,410,568.04 740,762.33 (278,160.5
7) - 1,873,169.8

0
     เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 1,626,872.47 998,187.81 (2,898.20) - 2,622,162.0

8
     ระบบปรับอากาศ 1,393,865.40 1,014,936.4

9
- - 2,408,801.8

9
     ระบบคอมพิวเตอร 3,538,180.68 2,731,634.2

8
(31,198.77

)
- 6,238,616.1

9
     ยานพาหนะ 38,056,372.7

5
27,284,820.

33
(2,496,694.

12)
(428,421.4

1) 
62,416,077.

55
                   รวม 49,321,983.7

7
35,476,203.

61
(2,808,951.

66)
(428,421.4

1) 
81,560,814.

31
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ–สุทธิ 93,375,530.7

3
 432,783,18

6.15
คาเสือ่มราคาประจําป 16,314,665.0

3
 35,476,203.

61
 



 ที่ดิน และอาคารบริษัทจดจํานองเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคาร  โดยสัญญาเงินกูมีขอ
ผูกพันตางๆ ระบุไวในสัญญา เชนการรับผลประโยชนจากการทําประกันภัยสินทรัพยถาวรที่นํามาค้ํา
ประกัน เปนตน (ดูหมายเหต ุ8 และ 10 ประกอบ) 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทมีสินทรัพยที่คํานวณคาเสื่อมราคาครบแลว    ซ่ึง
ปจจุบันยังมีการใชงานอยู โดยมีราคาทุนเปนจํานวนเงิน 21.25 ลานบาท  และ 7.87  ลานบาท 
ตามลําดับ  

 
 

 
 
8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
 
 (หนวย : บาท) 

รายการ 2545 2544 
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 261,272.23 - 
 เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 580,000,000.00 10,000,000.00 
 รวม 580,261,272.23 10,000,000.00 

 
 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 บริษัทไดกูยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 
550 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.10  ตอป  โดยมีกําหนดจายชําระคืนทั้งจํานวนในเดือน
กันยายน 2546  
 
 ในป 2545 และ 2544  บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวน
เงิน 30 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 - 9.25 ตอป 
 
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ของบริษัทเปนหลักประกัน และมีกรรมการบริษัทรวมค้ําประกันเปนการสวนตัว 
 
  

9.    เงินกูยืมระยะยาว  ประกอบดวย 
 
 (หนวย : บาท) 

รายการ 2545 2544 
 ยอดคงเหลอืยกมาตนป  63,284,011.89 35,505,114.80 
 บวก   กูเพ่ิมระหวางป - 40,000,000.00 
 หัก   จายชําระคืนระหวางป (14,124,705.88) (12,221,102.91)
 ยอดคงเหลือยกไปปลายป 49,159,306.01 63,284,011.89 
 หัก  เงินกูยืมระยะยาวสวนทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึง่ป (18,002,336.64) (15,709,682.93)
 เงินกูยืมระยะยาว – สุทธ ิ 31,156,969.37 47,574,328.96 

  
 



 
 
 
 
 

 
เงินตนคงเหลือ  เงินกูตาม

สัญญา 2545 2544 
เง่ือนไขการจายชําระ หลักประกัน 

40 ลานบาท 28.46 35.29 1. ชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือน โฉนดทีดิ่น   อาคาร 
 ลานบาท ลานบาท       ทุก ๆ เดือนรวม 60 งวด ดังน้ี และสิ่งปลูกสรางของ 

     1.1 เดือนพฤษภาคม 2544 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 

บริษทั 

           2545 งวดละ 0.82 ลานบาท   
      1.2 เดือนมีนาคม 2545 ถึงเมษายน 

2549  
 

           งวดละไมนอยกวา 0.78 ลานบาท   
     (ตามสัญญากูเงินฉบับแกไขเพิ่มเติม ลง

วันที ่
 

       28 มีนาคม 2545)  
 2. อัตราดอกเบี้ย ป 2545   5.10% - 

6.00% ตอป  
 

     และต้ังแตเดือนมีนาคม 2547 ถึงชําระเสร็จ
สิ้น 

 

     อัตราดอกเบี้ย MLR ตอป  
  (ตามสัญญากูเงินฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 

28 
 

   มีนาคม 2545 และวันที ่ 23 ธันวาคม 
2545 

 

   ป 2544 อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5% ตอป  
40 ลานบาท 20.70 27.99 1. ชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือน โฉนดทีดิ่น   อาคาร 
 ลานบาท ลานบาท       ทุก ๆ เดือนรวม 60 งวด ดังน้ี และสิ่งปลูกสรางของ 

     1.1 เดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 

บริษทั 

           2545 งวดละ 0.84 ลานบาท   
     1.2 เดือนมีนาคม 2545 ถึงเมษายน 

2548  
 

           งวดละไมนอยกวา 0.78 ลานบาท   
     (ตามสัญญากูเงินฉบับแกไขเพิ่มเติม ลง

วันที ่
 



       28 มีนาคม 2545)  
 2. อัตราดอกเบี้ย ป 2545   5.10% - 

6.00% ตอป  
 

     และต้ังแตเดือนมีนาคม 2547 ถึงชําระเสร็จ
สิ้น 

 

     อัตราดอกเบี้ย MLR ตอป  
  (ตามสัญญากูเงินฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 

28 
 

   มีนาคม 2545 และวันที ่ 23 ธันวาคม 
2545 

 

     ป 2544 อัตราดอกเบี้ย MLR+0.5% ตอป  
รวม 49.16 63.28   

 
  เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  แสดงไวภายใตหน้ีสินหมุนเวียน 
 
10. ทุนเรือนหุน 

 
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที ่2/2545 ไดมีมติพิเศษยืนยันมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที ่ 1/2545 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2545 ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากเดิม 200,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 
เปนทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 
บาท) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที ่ 4 กรกฎาคม 2545 โดย
บริษัทไดรับเงินคาหุนครบถวนแลว 

 
11.  รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
  บริษัทมีรายการบัญชีบางสวนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการเปน

กรรมการหรือการมีผูถือหุนและ/หรือมีผูบริหารหรือกรรมการรวมกัน งบการเงินน้ีจึงแสดงรวมถึงผล
ของรายการดังกลาว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่ทํารวมกันและเปนไปตามปกติธุรกิจ 

 
กิจการที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 

       บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
        บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท ไมดา อุตสาหกรรม จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท พิษณุโลก ออดิโอ จํากัด ผูถือหุนรวมกัน 
       บริษัท เอ็มดี 21 จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท เอ็มดี 24 อีเล็คทริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท สาย 4 อิเล็คทริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท แตงโม เมมเบอร จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท การตูน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท แฮปปโฮม อีเล็คทริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท เอส  เค เชน จํากัด ผูบริหารรวมกัน 



       บริษัท ไดเร็คททีม จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท สาย 4 มหาชัย จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
       บริษัท ไดเร็คทเชน จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน 
        หางหุนสวนจํากัด บีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน 
        หางหุนสวนจํากัด ได เร็คท เซลล ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน 
        หางหุนสวนจํากัด เอ.บี.เอ.ซี. ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน 
        หางหุนสวนจํากัด เพาเวอรกรุป ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน 
        หางหุนสวนจํากัด เอ็ม.ว.ีเอส.เทรดดิ้ง ผูบริหารรวมกัน 
        หางหุนสวนจํากัด ไนน เอ็นจิเนียริ่ง ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน 
        หางหุนสวนจํากัด บีเพาเวอร ผูบริหารรวมกัน 

 
รายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวของกันที่สําคัญ มีดังนี้ 
                             (หนวย :บาท) 

รายการทีเ่ก่ียวของกันในงบดุล 2545 2544 
 ซ้ือสินทรัพยถาวร   
   -  กรรมการ/ผูบริหารบริษัท 11,150,000.00 - 
   -  บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด 43,500,000.00 - 
   -  หางหุนสวนจํากัด บีเพาเวอร 16,739,000.00 - 
   -  บริษัท สาย 4 อิเล็คทริค จํากัด  11,592,000.00 - 
   -  บริษัท เอ็มดี 24 อีเล็คทริค จํากัด 8,835,000.00 - 
   -  บริษัท การตูน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 8,388,000.00 - 
   -  บริษัทอื่นๆ 55,165,500.00 - 
               รวม 155,369,500.00 - 
 เจาหน้ีการคา   
    - บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด 58,351,104.47 15,888,750.45 
    - บริษัท พิษณุโลก ออดิโอ จํากัด 12,399,534.97 - 
    - บริษัทอื่นๆ 462,889.64 - 
               รวม 71,213,529.08 15,888,750.45 
 เจาหน้ีทรัพยสิน   
    - กรรมการ/ผูบริหารบริษัท 6,545,000.00 - 
   - บริษัทอื่น ๆ 2,296,750.00 - 
               รวม 8,841,750.00 - 

 
                                                                                   (หนวย : บาท) 
รายการทีเ่ก่ียวของกันในงบกําไรขาดทุน 2545 2544 

รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 180,696.00 180,000.00 
 ซ้ือสินคา   
    - บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด 253,431,117.59 126,273,864.23 
    - บริษัท พิษณุโลก ออดิโอ จํากัด 43,058,123.19 - 
    - บริษัทอื่นๆ 4,310,931.24 - 



               รวม 300,800,172.02 126,273,864.23 
คาใชจายตาง ๆ 3,866,859.31 2,293,813.62 
คาเชาอาคาร 632,842.09 - 

 
  ราคาซ้ือขายและอัตราคาบริการ เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปและใกลเคียงกับราคาตลาด 

 
 
12.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
 บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจ จําหนายและใหเชาซื้อเคร่ืองใชไฟฟา ตางๆ และดําเนิน
ธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย ทั้งหมดที่แสดง
ใน        งบการเงิน จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
13. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
     บริษัทมีขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินทัง้ในงบดุล และนอกงบดุล ดังน้ี 
 
 13.1   นโยบายการบัญช ี
  นโยบายการบัญชีไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 
 
 13.2    ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญาซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดข้ึนจากลูกหนี้การคามีไมมาก 
เนื่องจากลูกคาของบริษัทมีจํานวนมากราย 
 สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวไดหัก
สํารองตางๆ แลวเพื่อใหเปนราคายุติธรรมโดยประมาณ  โดยสํารองดังกลาวถือเปนมูลคาสูงสุด
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 
13.3   ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียของสินทรัพยและหนีสิ้นทางการเงิน  
  ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียหาย

แกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป บริษัทคาดวาจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได เนื่องจากบริษัทไดมีการวางแผนและติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา 

 
13.4   ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
  บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือ

ทางการเงิน   
  สินทรัพยทางการเงิน แสดงราคาตามบัญช ีซึ่งเทากับราคายุติธรรมโดยประมาณ 



  หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญช ี ซ่ึงเทากับราคายติุธรรม โดยประมาณ โดยเงิน
กูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

 
14. ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทมีภาระผูกพันและ หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนภายหนา 
ดังนี้ 
  

14.1 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย จํานวนเงิน
ประมาณ 35.60  ลานบาท และ 0.55  ลานบาท  ตามลําดับ (โดยมีเงินฝากประจํา
ธนาคารค้ําประกัน จํานวนเงินประมาณ 0.29 ลานบาท  และ 0.57 ลานบาท 
ตามลําดับ) 

 
14.2 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารซึ่งมีจํานวนเงินคาเชาที่ตองจายใน

อนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 มีดังตอไปน้ี 
    (หนวย : ลาน
บาท) 

รายการ 2545 2544 
ภายในหน่ึงป 15.27 0.20 
เกินกวา 1 ป  19.31 3.07 
 34.58 3.27 

 
15. คดฟีองรอง 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีคดีฟองรองลูกหน้ีและพนักงานซึง่ยังไมทราบผลของคดี 

จํานวนเงินประมาณ 1.03  ลานบาท 
 
16.  การจัดประเภทบัญชี 

  
 บัญชีบางหมวดของบริษัทในป 2544 ไดมีการจัดประเภทบัญชีใหม เพื่อใหสอดคลองกับการ
แสดงรายการงบการเงินในป 2545 ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดในประกาศกรมทะเบียนการคาลง
วันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญช ีพ.ศ. 2543 

 
17. อื่นๆ 
 17.1  การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและการเปล่ียนช่ือบริษัท  

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2546 ไดมีมติพิเศษ
ยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2546 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2546 ใหแปรสภาพ
บริษัท ไมดา   แอสเซ็ท จํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด และแกไขชื่อบริษัทเปนบริษัท ไมดา 
แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) บริษัทไดจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และการ
เปล่ียนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546  



 
       17.2  การเปล่ียนมูลคาหุนทีต่ราไวและแกไขจํานวนหุนของบริษัท 

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที ่ 2/2546 ไดมีมติให
บริษัทเปลี่ยนมูลคาหุนของบริษัทจากเดิมที่ตราไวมูลคาหุนละ 10 บาท  (จํานวน 
40,000,000 หุน) เปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5 บาท (จํานวน 80,000,000 หุน) บริษัท
ไดจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและแกไขจํานวนหุนของบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย เมื่อวันที่  4  มีนาคม 2546 

 
 17.3  การเพ่ิมทุนจดทะเบียน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุนและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที ่ 2/2546 ไดมีมติให
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท (แบงเปน 80,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
5 บาท) เปน 520,000,000 บาท (แบงเปน 104,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน จัดสรรหุนจํานวน 20,000,000 หุน 
ออกเสนอขายแกประชาชนทั่วไปซึ่งมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดระยะเวลา 
วิธีการ ราคาเสนอขายและเงื่อนไขอื่นๆและจัดสรรจํานวน 4,000,000 หุน เพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญซึ่งจะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทโดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป ราคาใชสิทธ ิ5 บาท ตอหุน บริษัทไดจดทะเบียนเพิม่
ทุนกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่  4  มีนาคม 2546  ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเปน 
520,000,000 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 400,000,000 บาท   และที่ประชุม
ไดมีมติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการปละไมเกิน 3 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 


