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ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้ างอิง

1.1

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท

1.2

1.3

ชื่อบริ ษัท
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ชนิดของหุ้น
จานวนหุ้นทังหมด
้

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
ดาเนินธุรกิจขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน (Electrical Home
Appliance) พร้ อมบริ การก่อนและหลังการขายถึงที่พกั อาศัยและประกอบธุรกิจ
ด้ านอสังหาริ มทรัพย์
40854600005
+ 66 2885 4152-5
+ 66 2879 7904
www.midaassets.com
หุ้นสามัญ
1,034,757,926 หุ้น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ ในประเทศไทย
ชื่อนายทะเบียน
สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ลูกค้ าสัมพันธ์
เว็บไซต์

:
:
:

บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
+66 2229 2800
+66 2654 5427
+66 2229 2888
www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี

:

สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4165
บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
152 ชัน้ 12A ห้ อง 08 อาคารชาร์ เตอร์ สแควร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
+66 2634 5398
+66 2634 5399

(1) ข้ อมูลทัว่ ไป หน้ า 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
2

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ปั จจัยความเสี่ยง

การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเผชิญกับปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและราคาหุ้นของบริ ษัท อนึง่
ปั จจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี ้เป็ นเพียงปั จจัยความเสี่ยงสาคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท ทังนี
้ ้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ที่บริ ษัทไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริ ษัทเห็นว่าไม่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ ปั จจัยความเสี่ยงเหล่านี ้อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตได้
2.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็ นหนึง่ ในปั จจัยหลักในการกาหนดกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจในแต่ละปี โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เป็ นไปตามทิศทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ประกอบไปด้ วยขันตอนหลั
้
กต่างๆ ดังนี ้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงเป็ นต้ น หากมีความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มิได้ คาดการณ์ไว้ อาจจาเป็ นต้ องทบทวนการบริ หารความเสี่ยงใหม่ทงหมดหรื
ั้
อความ
เสี่ยงที่เกิดขึ ้นมีแนวโน้ มที่จะกระทบกับการดาเนินธุรกิจอย่างรุ่ นแรงอาจต้ องทบทวนแผนธุรกิจใหม่ทงหมด
ั้
พร้ อมนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ ดังเช่นในปี ที่ผ่านมามีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติคือเกิดอุทกภัยในหลายพื ้นที่ของประเทศซึง่ มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งประสิทธิภาพและกระบวนการและบุคลากรรวมถึงการบริ หาร
จัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในช่วงนัน้
2.1.1 ความเสี่ยงของลูกหนีท้ ่ มี ีปัญหา
ณ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมียอดค้ างชาระของลูกหนี ้การค้ าส่วนที่เกินกว่า 12 เดือน จานวน 13.02 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจาก
การที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปั ญหาทางการเมืองได้ ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้
ดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 2.45 ของลูกหนี ้การค้ าทังหมด
้
ซึง่ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับชาระหนี ้ตามจานวนดังกล่าว แต่อย่างไรก็
ตามบริ ษัทได้ มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ไว้ แล้ วจานวน 13.02 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 และส่งให้ ฝ่ายเร่ งรัด
ติดตามหนี ้ที่เหลืออย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีมาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยงจากปั ญหาลูกหนี ้ค้ างชาระเป็ นระยะเวลานาน
โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกค้ าที่รัดกุมมากขึ ้น รวมทังมี
้ การเก็บและติดตามหนี ้เร็ วขึ ้น โดยจะส่งให้ ฝ่ายเร่ งรัดหนี ้สินภายใน 1
เดือนหลังจากครบกาหนดเวลาชาระหนี ้ของลูกหนี ้
2.1.2 ความเสี่ยงจากการเกิดลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ มีปัญหาในอนาคตเนื่องจากการขยายสินเชื่อเช่ าซือ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสาขาเปิ ดดาเนินงาน ทัว่ ประเทศรวม 78 สาขา ทังนี
้ ้การขายเช่าซื ้อแก่กลุ่มลูกค้ าใหม่ในพื ้นที่
การขายใหม่อาจก่อให้ เกิดลูกหนี ้เช่าซื ้อที่มีปัญหาภายหลังการผ่อนชาระไปแล้ วในระยะเวลาหนึง่ ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังในการขายเช่าซื ้อแก่ลกู ค้ ารายใหม่ โดยให้ ความสาคัญเรื่ องการพิจารณาคัดเลือกลูกค้ าเช่าซื ้อโดยระบบการพิจารณา
การขายเช่าซื ้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกค้ าเช่าซื ้อและการติดตามหนี ้ รวมทังบริ
้ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบและฝ่ ายเร่ งรัดหนี ้สินที่
ดูแลเรื่ องการทุจริ ตภายในองค์กรและการติดตามหนี ้โดยเฉพาะ อีกทังมี
้ ระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี ้เช่าซื ้อได้ ทกุ ขณะซึง่ สามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ ในระดับหนึง่
2.1.3 ความเสี่ยงจากการพิจารณาความสามารถในการชาระหนีข้ องลูกค้ าโดยไม่ มีเอกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทไม่มีหลักฐานทางการเงินที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนันในการพิ
้
จารณาการขายเช่าซื ้อนัน้ บริ ษัท
จึงเน้ นการเข้ าถึงตัวตนและการสอบถามข้ อมูลโดยตรงจากลูกค้ า รวมถึงการเก็บข้ อมูลจากสถานที่จริ งและจากบุคคลอ้ างอิงเพื่อ
เป็ นการสอบทานข้ อมูลอีกชันหนึ
้ ง่ เช่น ผู้ค ้าประกัน ญาติ เพื่อนบ้ าน ผู้นาในหมู่บ้าน หรื อ ลูกค้ าเก่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของบริ ษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผ่อนชาระของลูกค้ า (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 3 การประกอบธุรกิจ)
ฉะนันหากลู
้
กค้ าผู้ขอเช่าซื ้อร่ วมมือกับบุคคลอ้ างอิงและ/หรื อผู้ค ้าประกันแจ้ งข้ อมูลเท็จอาจทาให้ เกิดความผิดพลาดในการพิจารณา
ลูกค้ าได้ ซึง่ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาหนี ้สูญ การผ่อนชาระล่าช้ าหรื อการรับคืนสินค้ า อย่างไรก็ตามความเป็ นไปได้ ดงั กล่าวค่อนข้ างต่า
เนื่องจากผู้ขอเช่าซื ้อต้ องเตรี ยมข้ อมูลล่วงหน้ าและร่ วมมือกับบุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง อีกทังการแจ้
้
งข้ อมูลเท็จเป็ นผลประโยชน์ของ
ผู้เช่าซื ้อฝ่ ายเดียว แต่เป็ นผลเสียกับผู้เกี่ยวข้ อง ซึง่ โดยปกติจะเกรงการร่ วมรับผิดชอบภาระหนี ้ในฐานะผู้ค ้าประกันและการถูกขึ ้น
บัญชีดาทาให้ ไม่สามารถขอเช่าซื ้อกับบริ ษัทได้ อีก ดังนันการสอบทานข้
้
อมูลจากบุคคลหลายฝ่ ายดังกล่าวจึงเป็ นการลดความเสี่ยง
(2) ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ได้ ในระดับหนึง่ นอกจากนี ้บริ ษัทขายเช่าซื ้อแก่ลกู ค้ ารายย่อยโดยมียอดเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเฉลี่ย
ผลกระทบจากหนี ้เสียต่อรายลูกหนี ้จึงมีสดั ส่วนน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดลูกหนี ้เช่าซื ้อทังหมด
้

13,000 บาทต่อราย ดังนัน้

2.1.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่ งขันในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ ดาเนินการลดความเสี่ยงด้ านนี ้ด้ วยการมุ่งเน้ นการรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ กล่าวคือ บริ ษัทได้ เข้ าแข่งขันและรักษาส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี ้ยให้ อยู่ในระดับหนึง่ ไม่แข่งขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทาการตลาด บริ ษัทได้ เน้ นการให้ บริ การเป็ นหลักและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้จาหน่ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเป็ นหลัก ซึง่ สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแข่งขันดังกล่าวเป็ น
อย่างดี
2.1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื ้อสามารถขยายธุรกิจได้ ตามศักยภาพของบริ ษัทโดยไม่มีข้อจากัด เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้
ข้ อจากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถให้ สินเชื่อโดยไม่มีข้อจากัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนันคุ
้ ณภาพของ
ลูกหนี ้ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักของธุรกิจประเภทนี ้ย่อมได้ รับผลกระทบจากการทุจริ ต ประสิทธิภาพของการติดตามหนี ้หรื อจากสภาวะ
เศรษฐกิจ หากผู้ประกอบการขาดความระมัดระวังหรื อขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ผู้ประกอบการอาจประสบปั ญหาในการเรี ยก
ชาระหนี ้ได้ ถ้ าหากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ตกต่า
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้ ดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง โดยบริ ษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปล่อย
สินเชื่ออย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ ทราบถึงสินเชื่อที่ปล่อยออกไป บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากตัวลูกหนี ้โดยจัดให้ มีบคุ คลค ้า
ประกันและวางเงินดาวน์ในปริ มาณมากสาหรับลูกหนี ้ที่มีลกั ษณะความเสี่ยงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที่
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี ้ เพื่อให้ ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี ้ในสถานะปั จจุบนั และสามารถติดตามลูกหนี ้ให้ จ่ายชาระหนี ้
ได้ ไม่เกิดการติดค้ างเนิ่นนานจนเกิดภาวะหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้จากผลของระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นระบบการตรวจสอบภายในจากส่วนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทางานทังการท
้
าตลาดและ
ติดตามหนี ้ ทาให้ บริ ษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการก่อทุจริ ตภายในบริ ษัท
2.1.6

ความเสี่ยงในการจ่ ายค่ าคอมมิชชั่นการขายล่ วงหน้ า

บริ ษัทจ่ายค่าคอมมิชชัน่ การขายแก่พนักงานขายตามอัตราที่กาหนด โดยจ่ายให้ เมื่อพนักงานขายสามารถขายเช่าซื ้อสินค้ าพร้ อม
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการขายได้ ครบถ้ วนแล้ ว โดยบริ ษัทพิจารณาจ่ายค่าคอมมิชชัน่ การขายแก่พนักงานขายตามยอดจ่ายจริ งที่
พนักงานได้ รับ (ไม่จ่ายเกินค่าคอมมิชชัน่ ที่ได้ รับ) สาหรับพนักงานที่มียอดเบิกล่วงหน้ าค้ างอยู่กบั บริ ษัท (พนักงานเก่า) บริ ษัทจะหัก
ค่าคอมมิสชัน่ ไว้ 5% ของยอดที่ได้ รับเพื่อเคลียร์ ยอดเบิกล่วงหน้ าที่ค้างไว้ สาหรับพนักงานใหม่ในระยะ 2 เดือนแรก ให้ เบิกล่วงหน้ า
ได้ วนั ละ 100 บาทและนาคอมมิชชัน่ มาเคลียร์ คืน 50 % ของยอดที่ได้ รับ (แต่ไม่เกินยอดเบิกล่วงหน้ า) พ้ นระยะ 2 เดือนแรกใช้
เงื่อนไขเดียวกับพนักงานเก่า(ไม่ให้ เบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนันพ้
้ นสภาพการเป็ นพนักงานและมีเจตนาหรื อไม่สามารถ
ชาระคืนค่าคอมมิชนั่ ในส่วนที่ได้ เบิกล่วงหน้ าไปแล้ ว อาจทาให้ บริ ษัทสูญเงินค่าคอมมิชชัน่ การขายล่วงหน้ านี ้ อย่าไรก็ตาม บริ ษัทได้
จากัดความเสี่ยง โดยพิจารณาการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ การขายล่วงหน้ า เป็ นจานวนสูงสุดเท่ากับค่าคอมมิชชัน่ การขายสินค้ าที่
พนักงานขายมีสิทธิได้ รับแต่ยงั ไม่สามารถเบิกรับได้ เนื่องจากยังปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้ วนตามเงื่อนไขการขาย
2.1.7

ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสินค้ าคงคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสินค้ าคงคลังสุทธิจานวน 39.43 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านประเภทภาพ
และเสียง เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต์ ซึง่ เป็ นสินค้ าที่มีความล้ าสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ ง่าย
และมีแนวโน้ มการลดลงของราคาสินค้ าที่รวดเร็ ว หากบริ ษัทมีสินค้ าคงคลังล้ าสมัยในปริ มาณมากอาจทาให้ รายได้ จากการขายเช่า
ซื ้อสินค้ าลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทจะเก็บสินค้ าคงคลังในปริ มาณที่เพียงพอต่อการขายและมี
ปริ มาณหมุนเวียนอยู่เสมอ โดยปั จจุบนั บริ หารสินค้ าคงคลังเฉลี่ยประมาณ 58 วัน และดาเนินนโยบายการบริ หารสินค้ าคงคลังใน 2
ระดับ คือ โดยสานักงานใหญ่ซงึ่ ดูแลเรื่ องประเภทสินค้ าที่สงั่ ซื ้อและนโยบายการขายเช่าซื ้อรวม และโดยสาขาซึง่ จะต้ องดูแลและ
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ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

รับผิดชอบสินค้ าที่ได้ สงั่ จากสานักงานใหญ่เนื่องจากมีการบริ หารงานแบบ Profit Center ทาให้ บริ ษัทสามารถควบคุมสินค้ าคงคลัง
ทังประเภทและระดั
้
บสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.8

ความเสี่ยงจากการยึดคืนสินค้ า

ปกติธุรกิจเช่าซื ้อมีความเสี่ยงในด้ านการยึดสินค้ าคืนและถือเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ การยึดสินค้ าคืนนันเป็
้ นความเสี่ยงต่อการ
ลดลงของยอดขายและมีผลทาให้ สินค้ าคงเหลือมีจานวนมากก็ตาม ในอีกด้ านหนึง่ ก็ถือเป็ นการชดเชยต่อความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ ้นจากการหยุดชาระเงินของลูกค้ าได้ เพราะบริ ษัทยังสามารถนาสินค้ าเหล่านนันมาจ
้ าหน่ายในตลาดสินค้ ามือสองได้ อีกด้ วย
อันถือเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรู ปแบบหนึง่
2.2

ความเสี่ยงทางการเงิน

2.2.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อเงิน
ให้ ก้ ยู ืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสันและเงิ
้
นกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี ้สินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ซงึ่ ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่า
2.2.2

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ ลูกหนี ้การค้ า เงินให้ ก้ ยู ืมและลูกหนี ้
อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ยงนี ้โดยการกาหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี ้ การให้
สินเชื่อของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีฐานของลูกค้ าที่หลากหลายและมีอยู่จานวน
มากรายดังนันบริ
้ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้ สินเชื่อนอกจากจานวนค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญที่บนั ทึกไว้ แล้ วในบัญชี
2.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีธุรกรรมที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศในจานวนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ
2.2.4 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยเริ่ มฟื น้ ตัวมากขึ ้นหลังจากได้ รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชันน
้ าของโลก อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังได้ รับผลกระทบจากปั จจัยลบในประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ปั ญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ส้ ่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ และ
กาลังซื ้อ พฤติกรรมการใช้ จ่าย และระดับความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านที่ลกู ค้ าใ ช้ บริ การที่ลดน้ อยลง
และผู้ประกอบการต้ องรับความเสี่ยงมากขึ ้นจากการเรี ยกเก็บ ค่างวดสินค้ า อย่างไรก็ตาม เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน ถือเป็ น
สิ่งจาเป็ นในชีวติ ประจาวัน จึงอาจได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทังบริ
้ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบการ
ให้ บริ การและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้ บริ การของลูกค้ าและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการ ขายสินค้ า
รวมทังจั
้ ดทาและดาเนินการตามแผนการลดค่าใช้ จ่าย (Cost Efficiency Program) เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ดี บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ วา่ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท จะไม่ได้ รับผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สาคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวยังคงดาเนินต่อไป

(2) ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ความเสี่ยงอื่น ๆ

2.3.1 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอาจเกิดขึ ้นได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท เช่น การเกิดอุทกภัยในหลาย
ภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวลดน้ อยลงและ กาลังซื ้อของลูกค้ าลดน้ อยตามไปด้ วย ซึง่ ทาให้
พื ้นที่การขายของบริ ษัท ได้ รับความเสียหายในบางพื ้นที่ อย่างไรก็ดี ภัยธรรมชาติมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อรายได้ ของบริ ษัท
เนื่องจากสาขาของบริ ษัทได้ กระจายอยู่ทวั่ ประเทศจึงมีผลเฉพาะบางพื ้นที่เท่านัน้
อนึง่ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถประกอบธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง บริ ษัทได้ จดั ทาแผนรองรับและมีนโยบายด้ านการขายและการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง อีก ทังบริ
้ ษัทยังได้ ทาสัญญาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับ ตัวอาคารและสินค้ าของบริ ษัท ซึง่ ค่า
สินไหมทดแทนที่ได้ รับนันจะน
้ ามาใช้ ซอ่ มแซมและจัดหา สินค้ า ทดแทนสิ่งที่สญ
ู หายหรื อเสียหายตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา
การประกันภัย นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมระบบสารองสาหรับการเรี ยกเก็บค่าบริ การและจัดเก็บข้ อมูลลูกค้ าของบริ ษัท โดย
บริ ษัทได้ บนั ทึกข้ อมูลดังกล่าวเข้ าสู่ระบบสารองอย่างสม่าเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ บริ ษัทจะได้ จดั เตรี ยมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แต่
บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ วา่ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท จะไม่ได้ รับผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
2.3.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึง่ ของความสาเร็ จของบริ ษัท และเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัทได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก เป็ นต้ น ที่อาจจะมีผลที่ทาให้ เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริ ษัท จึงได้ ให้
ความสาคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส่ ทุกข์ สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลให้ เหมาะสม
กับหน้ าที่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

(2) ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 4

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) หรื อ “บริ ษัท ” ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอี ้ยวศิวกิ ลู และนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑรู ภายใต้ ชื่อเดิม “บริ ษัท นครปฐม ไมด้ า 1991 จากัด ” ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 3 ล้ านบาท สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในช่วงเริ่ มต้ นของการดาเนินกิจการ บริ ษัทประกอบธุรกิจขายเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ต่อมาในปี 2540 กลุ่มผู้ก่อตังได้
้ เล็งเห็นแนวโน้ มการเติบโตของความต้ องการซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าโดยการผ่อนชาระเงิน บริ ษัทจึงได้ เริ่ ม
หันมาดาเนินธุรกิจการขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โดยมีบริ การก่อนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย ” ซึง่ ครอบคลุมถึง
บริ การสาธิตและการทดลองการใช้ งานสินค้ า บริ การตรวจสอบประวัตแิ ละอนุมตั เิ ช่าซื ้อภายใน 1 วัน บริ การจัดส่งสินค้ า บริ การ
รับประกันสินค้ าตลอดระยะเวลาการผ่อนชาระ บริ การสินค้ าทดแทนขณะส่งซ่อม และบริ การหลังการขายอื่นๆ โดยสินค้ าที่ให้ เช่าซื ้อ
ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance) ยี่ห้อชันน
้ าต่างๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง ( Audio
Vision หรื อ AV) เช่น โทรทัศน์ และสเตอริ โอ บริ ษัทเน้ นการขายเช่าซื ้อแก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายรายย่อยระดับกลางถึงล่าง ที่อาศัยอยู่
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี ้
มิถนุ ายน 2550

-

บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เทอเทิล พาทิ จากัด จานวน 15.0 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้น
ละ 10 บาทเป็ นจานวนเงินรวม 150.5 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 86 ของทุนชาระแล้ ว
ของบริ ษัทดังกล่าว

ธันวาคม 2550

-

ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยดังกล่าวข้ างต้ น ที่จดั สรรให้ แก่กรรมการ
และพนักงานของบริ ษัทย่อยคงเหลือจานวน 3,000,000 หน่วย (2549: 6,000,000 หน่วย) ซึง่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อยในอัตราใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคา 1บาท ภายหลังจากปี 2550

มกราคม 2551

-

บริ ษัทได้ ทาการซื ้อขายหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ (
DE-W1) ของบริ ษัท ดีอี
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น พี พลัส พี จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วม และได้ จาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิ (DE-W1) กาไรจากการจาหน่ายหุ้น
สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 15.03 ล้ านบาทและ 20.83
ล้ านบาท ตามลาดับ ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่ถือว่าบริ ษัท ดีอี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัท
ร่ วมอีกต่อไป แต่ก็ยงั คงจัดบริ ษัท ดีอี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เนื่องจากยังคงมีกรรมการร่ วมกัน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2551 บริ ษัทได้ ซื ้อขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์และใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวโดยมีวตุ ถุประสงค์เพื่อค้ า

มกราคม 2551

-

บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เจ.อาร์ .ดีล จากัด ซึง่ ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น อควา คอร์
เปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) จานวน 189,400 หุ้นในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 105.59 บาท เป็ นจานวน
เงินรวม 19.99 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.58 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ถือว่าบริ ษัท เจ.อาร์ .ดีล จากัด เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเนื่องจากมี
กรรมการผู้มีอานาจร่ วมกัน ต่อมาในไตรมาส 4/2551 กรรมการของบริ ษัทได้ ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการของบริ ษัทร่ วมดังกล่าว จึงจัดประเภทเงินลงทุนรายการนี ้เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป

พฤษภาคม 2551

-

บริ ษัทเพิ่มการลงทุนในบริ ษัท เทอเทิล พาทิ จากัด โดยซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวนรวม
2,499,999 หุ้น ทาให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ เพิ่มจากร้ อยละ 86 เป็ นร้ อยละ 99.99

มิถนุ าย 2551

-

ผู้ถือหุ้นใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญซึง่ เป็ นกรรมการและพนักงานของบมจ. ไมด้ า
ลิสซิง่ ได้ ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 3,000,000 หน่วย ซื ้อหุ้นสามัญจานวน
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 รวมเป็ นเงิน 3 ล้ านบาท จึงถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวได้ ใช้ สิทธิครบตามจานวนแล้ ว บมจ.ไมด้ า ลิสซิง่ ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
มิถนุ ายน 2551

-

บริ ษัทเพิ่มการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด โดยซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวนรวม
248,750 หุ้น ทาให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 42.5
เนื่องจากเป็ นการเพิ่มการลงทุนเมื่อสิ ้นงวด บริ ษัทจึงบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมโดยวิธีส่วนได้ เสียในสัดส่วนร้ อยละ 30 สาหรับไตรมาส 1-2/2551 จานวนเงิน 2.89
ล้ านบาท และร้ อยละ 42.5 สาหรับไตรมาส 3-4/2551 จานวนเงิน 4.1 ล้ านบาท จากเงินลงทุน
ในบริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด โดยใช้ งบการเงินที่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว

กรกฎาคม 2551

-

บริ ษัทเพิ่มการลงทุนในบริ ษัท เดอะ ไลอ้ อน ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จากัด โดย ซื ้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นเดิม จานวนรวม 4,875,240 หุ้น ทาให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯเพิ่มขึ ้นจาก
ร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 92.07

ตุลาคม 2551

-

บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด จานวน 56,000,000 หุ้น
ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.67 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 37.52 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
10.84 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ถือว่าบริ ษัท เจนเนอรัล เอน
จิเนียริ่ ง จากัด เป็ นบริ ษัทร่ วมเนื่องจากมีกรรมการผู้มีอานาจร่ วมกัน และได้ รับรู้ กาไรจากการ
ซื ้อเงินลงทุนเป็ นจานวนเงิน 24.96 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษัท
ได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้ ราคายุตธิ รรม ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 35.87 ล้ านบาท และ 15.12 ล้ านบาท ตามลาดับ

ธันวาคม 2551

-

บริ ษัทลงทุนในบริ ษัท วิภา คอนโดมิเนียม จากัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจานวน 659,998 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 6,599,980 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการลงทุน
ร้ อยละ 55 ของจานวนหุ้นทังหมด
้

ธันวาคม 2551

-

บริ ษัทลงทุนในบริ ษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จากัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจานวน 2,089,998
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 20,899,980 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนการ
ลงทุนร้ อยละ 55 ของจานวนหุ้นทังหมด
้

ธันวาคม 2551

-

บริ ษัทลงทุนในบริ ษัท ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชื่อ จากัด ซึง่ จดทะเบียนและดาเนินงานในประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 32,206,720 บาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 60 ของจานวนหุ้นทังหมด
้

มกราคม 2552

-

บริ ษัทเพิ่มการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด โดยซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จานวน
199,000 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 19,900,000 บาท ทาให้ สดั ส่วน
การลงทุนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจาก 42.50% เป็ น 52.50%

มีนาคม 2552

-

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

ธันวาคม 2552

-

บริ ษัทได้ ลงทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่มทุน จานวน 2,379,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทและซื ้อหุ้นจาก
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ จานวน 525,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังสิ
้ ้น
29,748,950 บาท

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

กุมภาพันธ์ 2553

-

บริ ษัท มีมติอนุมตั คิ ้าประกันวงเงินกู้ระยะยาวเต็มวงเงินของบจ. แม็กซ์ คอนโด เกษตร และ
บจ.วิภาคอนโด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทให้ กบั สถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อ 59 ล้ านบาท
และ 22 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริ ษัทย่อยกู้มาเพื่อใช้ สาหรับก่อสร้ าง
คอนโดมิเนียมโครงการแม็กซ์คอนโดมิเนียม วิภาวดี ซึง่ มีระยะเวลาของเงินกู้ 2.5 ปี วงเงินกู้
ดังกล่าวนี ้ทางบริ ษัทค ้าประกันเต็มวงเงิน 100%

กุมภาพันธ์ 2553

-

บริ ษัทพิจารณาให้ ขายที่ดนิ
โฉนดเลขที่ 31871 ,31872 พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างเลขที่ 1235/7 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท แมกซ์ เรี ยลเอสเทต จากัด ราคารวม
26,388,220 บาท ( ยี่สิบหกล้ านสามแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้ อยยี่สิบบาทถ้ วน )
โฉนดเลขที่ 31873,21203 พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างเลขที่ 1235/5, 1235/8 ถนนรามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล รามคาแหง จากัด
ราคารวม 23,788,980 บาท ( ยี่สิบสามล้ านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้ าร้ อยแปดสิบบาท
ถ้ วน )
โฉนดเลขที่ 246038 พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างเลยที่ 1235/9 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุ งเทพมหานคร ขายให้ กบั บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จากัด ราคา 1,332,800 บาท
( หนึง่ ล้ านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้ อยบาทถ้ วน )

มีนาคม 2553

-

บริ ษัทได้ มีการค ้ำาประกันเงินกู้ระระยาวเต็มวงเงิน 100 % ในวงเงินสินเชื่อ 80 ล้ านบาท
ให้ แก่บริ ษัทไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จากัด และวงเงินสินเชื่อ 140 ล้ านบาทให้ แก่บริ ษัท แมกซ์
โฮเทล จากัด กับทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2553

-

บริ ษัทได้ อนุมตั กิ ารค ้าประกันเงินกู้ระยะยาวเต็มวงเงิน 100 % ในวงเงินสินเชื่อ 390.00 ล้ าน
บาทให้ กบั บริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 2554

-

บริ ษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด โดยซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
จานวน 348,248 หุ้นมูลค่า หุ้นละ 106 บาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 36,914,288 บาท ทาให้
สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจาก 52.50 % เป็ น 70%

สิงหาคม 2554

-

บริ ษัทได้ ลงทุนและจัดตังบริ
้ ษัทลูกชื่อบริ ษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเมนท์ จากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจ
ด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียน 55,000,000 บาท จานวนหุ้น
5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทังนี
้ ้บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด ( มหาชน ) ถือหุ้น
ทังหมด
้
4,399,997 หุ้น คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 43,999,970 บาท

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554 เป็ นดังนี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มนายกมล

กลุ่มนายธเนศ

32.87%

13.45%

กลุ่มนายนิพนธ์

กลุ่มนายกิตติพล

7.65%

4.21%

ผู้ถือหุ้นรายย่ อย

9.83%

บริ ษัท

60.00%
บมจ.ไมด้ า
ลิสซิ่ง

3.2

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

99.99%
บจ.เทอเทิล
พาทิ

99.99%
บจ.ไมด้ า
โฮเทล
แอนด์
รีสอร์ท

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

85.00%
บจ.ไมด้ า
แอสเซ็ท
ซานาดู

55.00%
บจ.วิภา
คอนโด
มิเนียม

55.00%
บจ.แมกซ์
คอนโด
เกษตร

70.00%
บจ.เดอะ
รี ทรี ท
หัวหิน

60.00%
บจ.ไมด้ า
( ลาว )
เช่าสินเชื่อ

85.00%
บจ.แมกซ์
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมด้ า
ดิเวลลอป
เม้ นท์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริ ษัทเป็ นหนึง่ ในผู้นาในธุรกิจขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน พร้ อมให้ บริ การก่อนและหลังการขายถึงที่พกั อาศัยและบริ ษัทมี
พื ้นที่ให้ บริ การครอบคลุมทัว่ ประเทศ สินค้ าหลักคือขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90.91 และ 91.49 ของรายได้
จากการขายทังหมดในปี
้
2554 และในปี 2553 ตามลาดับ โดยบริ ษัทสัง่ ซื ้อสินค้ าจากผู้ผลิต/จัดจาหน่ายหลากหลายยี่ห้อ อาทิ โซนี่
(Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชาร์ ป (Sharp) ฮาตาริ (Hatori) โซเคน (Soken) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ เป็ น
ต้ น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีลกู ค้ าเช่าซื ้อจานวน 116,784 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสานักงานใหญ่ 1 แห่ง อาคารคลังสินค้ า 1 แห่ง และ สานักงานสาขาที่ดาเนินการขายเช่าซื ้อ
จานวน 78 แห่งใน 48 จังหวัดทัว่ ประเทศ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 จานวน 7 สาขา โดยเน้ นการขายเช่าซื ้อให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
รายย่อยระดับกลางถึงล่างที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยทังสิ
้ ้น 14 บริ ษัท และถือหุ้นในบริ ษัทร่ วมจานวน 2 บริ ษัท ได้ แก่ บมจ. พี พลัส พี และ
บมจ.ไมด้ า – เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ ความเป็ นมาในการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย เพื่อขยายฐานธรุ กิจของบริ ษัทให้ เจริ ญเติบโต และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานรายได้ ให้ แก่
บริ ษัทและธุรกิจที่บริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มอัตราการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้ างดี ซึง่ บริ ษัทเล็งเห็นว่าบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท
ได้ มีการเปิ ดดาเนินการเพิ่มจะสามารถเพิ่มมูลค่ากาไรให้ แก่บริ ษัทในอนาคต
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการมีโครงสร้ างองค์กรที่มีประสิทธิภาพอันจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ ของ
บริ ษัทให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตงไว้
ั ้ จุดเด่นประการหนึง่ ของบริ ษัท คือ ความพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีทศั นคติในเชิงบวก
เพื่อให้ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดได้
ในส่วนของธุรกิจเช่าชื ้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เดิมบริ ษัทมีการจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ใหม่ ซึง่ ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ หยุด
ดาเนินการธุรกิจรับจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์แล้ ว โดยได้ หยุดดาเนินการมาตังแต่
้ 1 ก.ค. 2550 เนื่องจากปั ญหายอดรับคืน
รถจักรยานยนต์ของแต่ละสาขามีคอ่ นข้ างมาก โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นการขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเป็ นหลัก ซึง่ ธุรกิจ ดังกล่าวจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริ ษัทย่อย โดยธุรกิจของบริ ษัทย่อยเน้ นการให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และการ
ให้ บริ การสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรื อที่เรี ยกว่า Floor Plan รวมทังการบริ
้
การ
รับจัดรี ไฟแนนซ์รถยนต์
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 4

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้ อมูลสรุ ปสาหรับบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
บมจ.ไมด้ า ลิสซิ่ง
ให้ บริการเช่าซื ้อรถยนต์
60.00
บจ.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
99.99
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
โรงแรม
99.99
บจ.เทอเทิล พาทิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้ าง
99.99
บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท
สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
99.99
บจ.แมกซ์ โฮเทล รามคาแหง
การให้ เช่า การขาย การซื ้อและการดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
85.00
บจ.แมกซ์ เรียล เอสเตท
การให้ เช่า การขาย การซื ้อและการดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
85.00
บจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู
การให้ เช่า การขาย การซื ้อและการดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
85.00
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
การให้ เช่า การขาย การซื ้อและการดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
55.00
บจ.แมกซ์ คอนโด เกษตร
การให้ เช่า การขาย การซื ้อและการดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
55.00
(1)
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน
โรงแรมและการดาเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์
70.00
บจ.ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชื่อ
บริการให้ เช่าสินเชื่อ
60.00
บจ.แมกซ์ โฮเทล
โรงแรม
85.00
(2)
บจ.ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
80.00
หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ ทาสัญญาซื ้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จากัด จากผู้ถือหุ้น 2 ราย จานวน
348,248 หุ้น ราคาหุ้นละ 106 บาท รวมเป็ นเงิน 36.9 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.5 ทาให้ บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 52.5 เป็ นร้ อยละ 70 ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ จา่ ยชาระแล้ วจานวน 26.2 ล้ านบาทคงเหลือจานวน
10.7 ล้ านบาทซึง่ บริษัทจะทยอยจ่ายชาระทุกเดือนรวม 4 งวด งวดละ 2.7 ล้ านบาท
(2) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 บริษัทได้ ลงทุนในบริษัทไมด้ า ดิเวลลอปเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทตังใหม่
้ โดยลงทุนในหุ้นสามัญจานวน
4,399,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นจานวน 44 ล้ านบาท (ถือหุ้นร้ อยละ 80) ซึง่ บริษัทดังกล่าวประกอบกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

3.3

โครงสร้ างรายได้

โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตังแต่
้ ปี 2552 ถึงปี 2554 มีดงั นี ้
รายการ

2552
ล้ านบาท

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
ล้ านบาท
%

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขาย
409
26
364
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
188
12
84
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
49
3
30
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
36
2
29
(1)
รายได้ จากการดาเนินงานอื่น
903
57
818
รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริก าร
1,585 100
1,325
หมายเหตุ
(1) รายได้ จากการดาเนินงานอื่นของบริษัทประกอบด้ วยรายได้ จากดอกผลเช่าซื ้อเป็ นหลัก

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 5

28
6
2
2
62
100

2554
ล้ านบาท

%

454
219
43
55
986
1,757

26
13
2
3
56
100

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
3.4

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการรักษาส่วนแบ่งการตลาดผู้ให้ บริ การเช่าซื ้อในประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทมีเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทดังต่อไปนี ้
(1)

เพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทโดยวิธีการเพิ่มความสามารถในการทากาไร

(2)

รักษาและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งด้ านการบริ การ ช่องทางการจัดจาหน่าย การจัดกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้ า

(3)

นาเสนอนวัตกรรมใหม่ด้านการบริ การอย่างต่อเนื่องด้ วยความหลากหลายและ มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการและ
วิถีชีวติ ของผู้บริ โภคแต่ละกลุ่ม

(4)

เสริ มสร้ างคุณภาพของการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและบริ การหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้ วยหลักพึงปฏิบตั แิ ละจรรยาบรรณที่ดี

เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการดาเนินธุรกิจเหล่านี ้ บริ ษัทได้ ปรับใช้ กลยุทธ์ตา่ ง ๆ ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น และจะทาการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ บริ ษัทสามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของการ
แข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปั จจัยภายนอกด้ านอื่น ๆ ได้

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ า 6

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

4

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์

4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริ ษัทฯประกอบธุรกิจการขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน เฟอร์ นิเจอร์ สาหรับบ้ าน และรถจักรยานยนต์ พร้ อมให้ บริ การก่อนและ
หลังการขายภายใต้ คาขวัญ “เพิ่มความสุข ทุกครอบครัว ” โดยดาเนินการขายผ่านสาขาของบริ ษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2554 รวม 78
สาขาใน 48 จังหวัด ซึง่ สาขาแต่ละแห่งจะถูกกาหนดให้ มีการขายสินค้ าตามประเภทและราคาที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ เท่านัน้ โดย ณ วันที่ทา
การขายเช่าซื ้อ บริ ษัทฯจะทาสัญญาเช่าซื ้อสินค้ ากับลูกค้ า พร้ อมทังเก็
้ บเงินดาวน์จานวนหนึง่ (เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 26.21 ของราคา
เงินสด) และส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า สาหรับค่าเช่าซื ้อในส่วนที่เหลือนัน้ ลูกค้ าจะต้ องชาระเป็ นงวดในจานวนเงินเท่ากันทุกงวดในเวลา
ที่แน่นอนตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา ซึง่ ระยะเวลาการผ่อนชาระค่างวดของลูกค้ าอยู่ในช่วง 6–36 เดือน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ฐานะทางการเงิน
และความสามารถในการผ่อนชาระของลูกค้ าแต่ละราย โดยราคาเช่าซื ้อที่เสนอให้ กบั ลูกค้ าจะเป็ นราคาที่ได้ รวมต้ นทุนสินค้ า ค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องและดอกเบี ้ยแล้ ว ในช่วงการผ่อนชาระกรรมสิทธิ์ของสินค้ าเช่าซื ้อจะยังคงเป็ นของบริ ษัทฯจนกว่าลูกค้ าจะชาระค่างวดครบและ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าซื ้อโดยครบถ้ วนแล้ ว
บริ ษัทประกอบธุรกิจขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
4.1.1 ประเภทของสินค้ าและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจออกได้ เป็ น
บริ ษัทในกลุ่มดังต่อไปนี ้
(ก)

5

กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจประกอบด้ วย

ธุรกิจเช่ าซือ้ เครื่องใช้ ไฟฟ้า

เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน ได้ แก่ โทรทัศน์ วีดีโอ ดีวีดี วีซีดี โฮมเทียเตอร์ โฮมสเตอริ โอ ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า
พัดลมและอื่นๆ เป็ นสินค้ าขายเช่าซื ้อหลักของบริ ษัทฯ
ในปี 2554 บริ ษัทฯขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ายี่ห้อชันน
้ าต่างๆดังต่อไปนี ้คือ โซนี่ (Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชาร์ ป (Sharp) ฮาตาริ
(Hatari) โซเกน(Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ (MISUMARU) เป็ นต้ น โดยมีราคาเช่าซื ้อ 1,400 - 143,100 บาท ค่า
งวดผ่อนชาระ 200 – 14,950 บาท/เดือน และระยะเวลาผ่อนชาระ 6 – 24 เดือน รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการขายเช่าซื ้อ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน ซึง่ สัดส่วนรายได้ จากการเช่าซื ้อในส่วนนี ้ ต่อรายได้ รวมตังแต่
้ ปี 2552-2554 จะอยุ่ระหว่างร้ อยละ 82.28 ถึง
90.91
(ข)

ธุรกิจให้ บริการเช่ าซือ้ รถยนต์

บริ ษัทย่อย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการให้ บริ หารสินเชื่อ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ดังนี ้
(1) การให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์
(2) การ ให้ บริ การสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรื อที่เรี ยกว่า
สินเชื่อ
Floor Plan
(3) การให้ บริ การ รับรี ไฟแนนซ์รถยนต์ทกุ ประเภท

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

(4) การให้ บริ การเสริ ม ซึง่ ประกอบด้ วย การ รับต่อภาษี โอนทะเบียนรถยนต์ และการ รับต่อกรมธรรม์ประกันภัย / พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์
รายได้ หลักของบริ ษัทย่อย(ML)มาจากการให้ บริ การสินเชื่อเพื่อเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ สัดส่วนของรายได้ จากการเช่าซื ้อในส่วนนี ้ ต่อรายได้ รวม
ตังแต่
้ ปี 2552 ถึงปั จจุบนั จะอยู่ระหว่างร้ อยละ 80.39 ถึง 85.23
บริ ษัทย่อย(ML)ดาเนินธุรกิจการให้ บริ การสินเชื่อเพื่อเช่าซื ้อรถยนต์ โดยเน้ นประเภทรถยนต์และรุ่ นของรถยนต์ที่มีสภาพคล่องสูงในตลาด
ทังรถยนต์
้
ส่วนบุคคลและรถกระบะ โดยจานวนเงินปล่อยกู้ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของรถยนต์ ยี่ห้อ อายุรถยนต์ สภาพคล่องในการปล่อยต่อ
และคุณสมบัตขิ องผู้ก้ ู ซึง่ บริ ษัทได้ กระจายความเสี่ยงของลูกค้ าที่ขอเช่าซื ้อโดยเน้ นกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ ประจาหรื อเป็ นเจ้ าของกิจการ
และเกษตรกร โดยบริ ษัท ย่อย(ML)จะกระจายพื ้นที่การให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อทังตลาดในกรุ
้
งเทพและเน้ นการให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อใน
ต่างจังหวัด ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัท ย่อย(ML)มีเครื อข่ายสาขาทังหมด
้
14 สาขา จึงสามารถให้ บริ การลูกค้ าครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศได้ ถงึ
74 จังหวัด
โดยในปี 2554 ยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อใหม่ที่เป็ นรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะในพอร์ ตสินเชื่อของบริ ษัท มีสดั ส่วนร้ อยละ
10.55 และ 89.45 และในปี 2553 มีสดั ส่วนร้ อยละ 6.16 และร้ อยละ 93.84 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ในยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อใหม่ดงั กล่าว
ในปี 2554 รถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสองมีสดั ส่วนร้ อยละ 6.38 และ 93.62 และในปี 2553 มีสดั ส่วนร้ อยละ 5.26 และ 94.74
ตามลาดับ
(ค) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทย่อย (บจ.ไมด้ าพร็ อพเพอร์ ตี ้) ประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุน
ร้ อยละ 99.99 ซึง่ บริ ษัทย่อยแห่งนี ้มีโครงการทังหมด
้
6 โครงการได้ แก่
ชื่อโครงการ พาราไดซ์ / ตังอยู
้ ่ที่ถนนแจ้ งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ / ลักษณะโครงการเป็ นทาวน์โฮม 3 ชัน้ 4 ชัน้ มีจานวนทังหมด
้
73 ยูนิต เนื ้อที่ทงหมด
ั้
1,990 ตรว. มูลค่าโครงการ 381 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 75 % ซึง่ ได้ ทาการก่อสร้ างเสร็ จ
แล้ วทังหมด
้
และบริ ษัทมีการทาการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าที่ต้องการที่อยู่อาศัยในการประกอบธุรกิจ
เชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตังอยู
้ ่ ตาบลบ้ านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเป็ นทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน้ และ อาคารพาณิชย์ 3
ชัน้ มีจานวนทังหมด
้
92 ยูนิต เนื ้อที่ทงหมด
ั้
2,154 ตรว. มูลค่าโครงการ 130 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 35% ซึง่
ได้ ทาการก่อสร้ างเสร็ จแล้ วทังหมด
้
โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายจะเป็ นกลุ่มข้ าราชการและประชาชนทัว่ ไป
(1)

ชื่อโครงการ ร้ อยพฤกษา / ตังอยู
้ ่ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเป็ นบ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ และบ้ านแฝด 2 ชัน้ มี
จานวนทังหมด
้
334 ยูนิต เนื ้อที่ทงหมด
ั้
25,450 ตรว. มูลค่าโครงการ 970 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 65
%ซึง่ โครงการนี ้ทยอยก่อสร้ างและขาย โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายข้ าราชการและประชาชนทัว่ ไป

(2)

ชื่อโครงการพรรณพฤกษา / ตังอยู
้ ่ ตาบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบ้ านเดี่ยว 1 ชัน้ มีจานวนทังหมด
้
129 ยูนิต เนื ้อที่ทงหมด
ั้
9,270 ตรว. มูลค่าโครงการ 275 ล้ านบาท ปั จจุบนั บริ ษัทขายโครงการได้ ประมาณ 16% ซึง่ โครงการ
ทยอยก่อสร้ างและขาย โดยลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายข้ าราชการและประชาชนทัว่ ไป

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(3)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อโครงการกุยบุรีแลนด์ / ตังอยู
้ ่ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ / ลักษณะโครงการบ้ านเดี่ยว 1 ชัน้ มีจานวนทังหมด
้
22 ยู
นิต เนื ้อที่ทงหมด
ั้
1,501 ตรว. มูลค่าโครงการ 36 ล้ านบาท ซึง่ โครงการนี ้ก่อสร้ างไปทังหมด
้
7 ยูนิต ขายแล้ ว 3 ยูนิต ส่วนที่เหลือ
จะสร้ างตามออเดอร์ (Order) ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายประชาชนทัว่ ไป

นอกจากการบริ หารงานขายและการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัยแล้ ว โครงการยังให้ ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
อย่างสูงสุด ทังการพั
้
ฒนารู ปแบบของตัวบ้ าน คุณภาพการก่อสร้ าง และการให้ บริ การที่ม่งุ เน้ นสร้ างความประทับใจแก่ลกู ค้ าที่เข้ าเยี่ยม
ชมโครงการและลูกค้ าที่พกั อาศัยภายในโครงการแล้ ว
( ง ) ธุรกิจโรงแรม
บริ ษัทย่อย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึง่ บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ
99.99 ซึง่ บริ ษัทย่อยแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ที่ ต.วังด้ ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจานวนห้ องพักทังหมด
้
79 ห้ อง เนื ้อที่ทงหมด
ั้
41ไร่ มูลค่าของ
ทรัพย์สิน 117.35 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลี่ย 900 บาท อัตราการเข้ าพัก 31,832 ราย กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มสัมนา
โดยมีหน่วยงานราชการเป็ นหลัก และกลุ่มลูกค้ าชาวต่างชาติ
โรงแรมไมด้ า ซิตี ้ รี สอร์ ท กรุ งเทพ ( MIDA ) ตังอยู
้ ่ที่ ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ มีจานวนห้ องพักทังหมด
้
125
ห้ อง เนื ้อที่ทงหมด
ั้
3.1 ไร่ มูลค่าของทรัพย์สิน 122.89 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลี่ย 750 บาท อัตราการเข้ าพัก 38,789 ราย กลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มสัมนาของหน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกค้ าชาวจีน
( จ ) ธุรกิจสนามกอล์ ฟ
บริ ษัทย่อย ( บจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท ) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมสนามกอล์ฟและโรงแรม ( รี สอร์ ท ) ซึง่ บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท
จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 99.99 ซึง่ บริ ษัทย่อยแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ที่ 123 หมู่ที่ 7 ต.ลาดหญ้ า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจานวน
ห้ องพักทังหมด
้
65 ห้ อง เนื ้อที่ทงหมด
ั้
2,407 ไร่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 277.07 ล้ านบาท ราคาห้ องพักเฉลี่ย 1,040 บาท อัตราการเข้ าพัก
12,270 ราย กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้ าเกาหลี และกรุ๊ ปสัมมนาของหน่วยราชการทัว่ ไป

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

4.1.2 บริการก่ อนและหลังการขายเช่ าซือ้
นอกจากการขายเช่าซื ้อสินค้ าแล้ ว บริ ษัทฯได้ ให้ บริ การทังก่
้ อนและหลังการขายประเภทต่างๆแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย ” แก่
ลูกค้ าถึงสถานที่อยู่อาศัย ซึง่ เน้ นการบริ การที่ให้ ความสะดวกและรวดเร็ วเป็ นสาคัญ ดังแผนภาพต่อไปนี ้
บริการตรวจสอบประวัติ &
อนุมัติการเช่าซื้อภายใน 1 วัน

2
บริการจัดส่ง
สินค้ าทันที

1

3
ลูกค้าเช่าซื้ อ
ณ ที่อยู่อาศัย

บริการสาธิต
และ
ทดลองการใช้ งาน

5

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

บริการอื่น เช่น การรับประกันสินค้ า
ตลอดอายุการผ่อนชาระ และบริการสินค้ า
ทดแทนขณะซ่อม

บริการรับ
ชาระค่างวดตลอดอายุ
สัญญา

4

บริการสาธิตและทดลองการใช้ งานสินค้ า
ทีมขายจะนาสินค้ าจริ งไปสาธิตและทดลองการใช้ งานให้ ลกู ค้ าดูถงึ ที่อยู่อาศัย เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกและตัดสินใจซื ้อได้ ง่าย
ขึ ้น ซึง่ ประเภทสินค้ าที่นาไปเสนอนี ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมและความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละพื ้นที่เป้าหมาย
บริการตรวจสอบประวัตแิ ละอนุมัตกิ ารเช่ าซือ้ ภายใน 1 วัน
ทีมขายโดยพนักงานตรวจสอบการเช่าซื ้อจะให้ บริ การเช็คสอบเครดิตผู้ขอเช่าซื ้อ รวมทังอนุ
้ มตั กิ ารเช่าซื ้อในเบื ้องต้ น โดยที่ลกู ค้ า
ไม่ต้องเสียเวลาออกไปติดต่อสานักงานสาขาของบริ ษัทฯและรอผลการอนุมตั ิ
บริการจัดส่ งสินค้ า
เมื่อพิจารณาให้ เช่าซื ้อสินค้ าแล้ ว ทีมขายจะส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าทันทีที่ทาสัญญาเช่าซื ้อและได้ รับเงินดาวน์แล้ ว
บริการรับชาระค่ างวดตลอดอายุสัญญา
ทีมขายจะแจ้ งลูกค้ า ณ วันทาสัญญาเช่าซื ้อเรื่ อง ข้ อกาหนด จานวนเงินค่างวด วันเก็บค่างวด สถานที่ และเงื่อนไขการผ่อนชาระ
ซึง่ ในวันครบกาหนดงวดชาระ พนักงานเก็บเงินของบริ ษัทฯ จะไปรับชาระเงินค่างวดจนกว่าลูกค้ าจะชาระเสร็ จสิ ้นตามสัญญา
บริการรับประกันสินค้ าตลอดอายุการผ่ อนชาระ
หากสินค้ าที่ทาการเช่าซื ้อกับบริ ษัทฯนันเกิ
้ ดความเสียหายขึ ้น บริ ษัทฯจะให้ บริ การซ่อมแซมถึงที่อยู่อาศัย โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใน
ส่วนของค่าแรงใดๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯบริ การซ่อมแซมสินค้ าพร้ อมอะไหล่ฟรี ในกรณีที่เป็ นความเสียหายที่เกิดจากความ
บกพร่ องของตัวสินค้ าเอง หากสินค้ านันฯอยู
้ ่ในระยะรับประกันหรื ออยู่ระหว่างการผ่อนชาระ
บริการอื่นๆ
บริ ษัทฯมีบริ การอื่นๆ อาทิ บริ การรับซื ้อสินค้ าเก่าเพื่อขายเช่าซื ้อชิ ้นใหม่และบริ การสินค้ าทดแทนขณะส่งซ่อม เป็ นต้ น

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

การเสนอบริ การดังกล่าวเน้ นการบริ การที่รวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ เอาใจใส่ และส่งตรงถึงที่หมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลกู ค้ าเป็ น
สาคัญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาการให้ บริ การทังก่
้ อนและหลังการขายเสมอมาจึงทาให้ สามารถรักษาฐานลูกค้ า
เดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่ได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทฯและลูกค้ ายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ
เงินค่างวด ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทฯมียอดลูกหนี ้ที่มีปัญหาในจานวนที่คอ่ นข้ างต่า
4.1.3 ขัน้ ตอนการขายเช่ าซือ้ สินค้ า
การขายเช่ าซือ้
ทีมขายจะออกไปขายสินค้ าถึงที่พกั อาศัยของลูกค้ าในพื ้นที่เป้าหมายพร้ อมรถกระบะที่บรรทุกสินค้ าประเภทต่างๆ ซึง่ ทีมขายนี ้ทางาน
ภายใต้ การดูแลของผู้จดั การสาขา โดยแต่ละสาขามีทีมขายประมาณ 4-6 ทีมกระจายเข้ าดูแลลูกค้ าในพื ้นที่เป้าหมายรัศมีประมาณ 100
ก.ม. รอบที่ตงสาขา
ั้
และทีมขายจะออกทาการขาย 6-7 วันต่อสัปดาห์ ทีมขายแต่ละทีมประกอบด้ วยพนักงานต่างๆดังนี ้
(1) พนักงานตรวจสอบการเช่าซื ้อ (1 คน) : ทาหน้ าที่ตรวจสอบสถานะและฐานะการเงินของผู้ขอเช่าซื ้อ พร้ อมทังอนุ
้ มตั กิ ารขายเช่า
ซื ้อในเบื ้องต้ นก่อนนาเสนอผู้จดั การสาขา รวมทังดู
้ แลและรับผิดชอบพนักงานขาย สินค้ าที่นาไปขาย พาหนะของบริ ษัทฯ และการลงนาม
ในสัญญาเช่าซื ้อกับลูกค้ า
(2) พนักงานขาย (4-5 คน) : ทาหน้ าที่ขายสินค้ าโดยนาเสนอ สาธิต ทดลองการใช้ งาน และปิ ดการขาย
เมื่อขายสินค้ าได้ แล้ ว พนักงานตรวจสอบการเช่าซื ้อจะตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ขอเช่าซื ้อตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ หากพิจารณารับ
ได้ พนักงานตรวจสอบฯจะดูแลการเซ็นสัญญาเช่าซื ้อและสัญญาค ้าประกันพร้ อมเก็บเงินดาวน์ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาผู้ขอเช่าซื ้อ
เป็ นดุลพินิจของพนักงานตรวจสอบฯเท่านัน้ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับพนักงานขายซึง่ ได้ รับผลตอบแทนในรู ปค่าคอมมิชชัน่ การขาย ทังนี
้ ้
พนักงานตรวจสอบฯได้ รับค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัสที่ประเมินจากยอดลูกค้ าเช่าซื ้อที่ไม่มีปัญหาที่อนุมตั โิ ดยพนักงานนันๆ
้
ดังนัน้ จึงไม่มีแรงจูงใจให้ พนักงานตรวจสอบฯพิจารณาให้ เช่าซื ้อเพื่อการเพิ่มยอดขาย ในทางกลับกันจะต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อ
ป้องกันการเกิดปั ญหาหนี ้เสียในอนาคตที่จะกระทบต่อผลประเมินการทางานของพนักงาน
ทังนี
้ ้ หากลูกค้ าต้ องการซื ้อสินค้ าในขณะที่ไม่มีทีมขายเข้ าไปทาการขาย ลูกค้ าสามารถติดต่อบริ ษัทฯผ่านสาขาหรื อพนักงานเพื่อแจ้ ง
ความจานงในการซื ้อ ซึง่ บริ ษัทฯจะจัดส่งทีมขายพร้ อมสินค้ าที่ต้องการเข้ าไปให้ บริ การลูกค้ าโดยเร็ ว
สัญญาเช่ าซือ้ และสัญญาคา้ ประกัน
ในสัญญาเช่าซื ้อจะระบุข้อมูลหลักเรื่ อง ราคาเช่าซื ้อ รายละเอียดสินค้ าเช่าซื ้อ ระยะเวลาเช่าซื ้อ จานวนเงินค่างวด และวันครบกาหนด
เก็บเงินค่างวด ซึง่ บริ ษัทฯได้ จดั ทาขึ ้นอย่างถูกต้ องตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคอย่างครบถ้ วน และ
โดยทัว่ ไปในการทาสัญญาเช่าซื ้อนัน้ บริ ษัทฯจะทาสัญญาเช่าซื ้อกับผู้ขอเช่าซื ้อ
(ผู้เช่าซื ้อ 1) โดยมีสามีหรื อภรรยาหรื อสมาชิกใน
ครอบครัวเป็ นผู้ร่วมเช่าซื ้อ (ผู้เช่าซื ้อ 2) และมีผ้ คู ้าประกันการเช่าซื ้ออย่างน้ อย 1 ราย โดยผู้ค ้าประกันส่วนใหญ่จะเป็ นญาติหรื อเพื่อน
บ้ านใกล้ เคียงกับผู้เช่าซื ้อที่มีความรู้ จกั คุ้นเคยกับผู้ขอเช่าซื ้อเป็ นอย่างดี ดังนัน้ หากผู้เช่าซื ้อมีพฤติกรรมไม่ดีจะไม่มีผ้ ใู ดยอมค ้าประกันให้
ซึง่ จะช่วยป้องกันความเสี่ยงหนี ้สูญในอนาคตได้ อีกทางหนึง่
การอนุมัตกิ ารขายเช่ าซือ้
ภายหลังการเซ็นสัญญาเช่าซื ้อ รับชาระเงินดาวน์และส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าเช่าซื ้อแล้ ว พนักงานตรวจสอบการเช่าซื ้อจะส่งรายงาน
การขายให้ ผ้ จู ดั การสาขาพิจารณาอนุมตั เิ ช่าซื ้ออีกครัง้ ภายในวันทาการเดียวกัน พร้ อมทังตรวจเช็
้
ครายชื่อลูกค้ า Black List และการซื ้อ
สินค้ าซ ้าซ้ อนจากลูกค้ ารายเดิม ซึง่ การซื ้อสินค้ าซ ้าซ้ อนนี ้ ผู้จดั การสาขาจะอนุมตั กิ ารขายหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการผ่อน
ชาระเงินของลูกค้ า ซึง่ หากผู้จดั การสาขาไม่อนุมตั กิ ารขาย ทีมขายจะไปรับสินค้ าคืนจากผู้ขอเช่าซื ้อพร้ อมคืนเงินดาวน์ภายในวันทาการ
ถัดไป
(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

การเก็บค่ างวด
พนักงานเก็บเงินจะไปเก็บเงินค่างวดจากลูกค้ าถึงที่อยู่อาศัยตามกาหนดเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาเช่าซื ้อ ซึง่ ในแต่ละสาขาจะมีพนักงาน
เก็บเงินเฉลี่ย 4-5 คนดูแลการเก็บเงินตามพื ้นที่ที่กาหนด โดยพนักงานดังกล่าวจะเข้ าสานักงานสาขาทุกวันเพื่อนาส่งเงินค่างวดและ
รายงานการเก็บเงินแก่ผ้ จู ดั การสาขา พร้ อมรับใบเสร็ จใหม่เพื่อนาไปเก็บเงินค่างวดลูกค้ ารายต่อไป
การควบคุมการเช่ าซือ้
การตรวจสอบการขายเช่าซื ้อ
เมื่ออนุมตั กิ ารขายเช่าซื ้อแล้ ว ผู้จดั การสาขาจะจัดทารายงานการขายเช่าซื ้อ ซึง่ ดูแลและตรวจสอบ โดยผู้จดั การเขต และผู้อานวยการ
ฝ่ ายขาย ตามลาดับ
การตรวจสอบการเก็บเงิน
พนักงานเก็บเงินต้ องเก็บเงินตาม Running Receipt ซึง่ ออกและควบคุมโดยสานักงานใหญ่ และบริ ษัทฯมีนโยบายการแลกเปลี่ยนพื ้นที่
การเก็บเงินเพื่อ Counter Check ทุก 15 วัน พนักงานเก็บเงินจะได้ รับค่าคอมมิชชัน่ เก็บเงินเพื่อจูงใจการทางาน ทังนี
้ ้ รายงานการเก็บเงิน
ของสาขาจะดูแลโดยผู้จดั การเขต และผู้อานวยการฝ่ ายขาย ตามลาดับ
การเร่ งรัดลูกค้ าเช่าซื ้อที่มีปัญหา
ในกรณีลกู ค้ าเช่าซื ้อผิดนัดชาระค่างวดตามที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาเช่าซื ้อ บริ ษัทฯมีมาตรการควบคุมและเร่ งรัดดังนี ้
(1) กรณีผิดนัดชาระค่างวดตังแต่
้ 1–4 งวด
การติดตามและทวงถามจะดาเนินการโดยพนักงานเก็บเงินประจาสาขา ซึง่ จะเข้ าไปทวงถามและเร่ งรัดการจ่ายเงินให้ เป็ นไปตามกาหนด
พร้ อมทังส่
้ งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 และจดหมายแจ้ งยกเลิกสัญญาเช่าซื ้อ ทังนี
้ ้ ระยะเวลาในการส่งจดหมายเตือนและจดหมายยกเลิก
สัญญาเช่าซื ้อจะพิจารณาจากความสามารถและเจตนาในการผ่อนชาระของลูกค้ าเช่าซื ้อเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯไม่มีการคิดเบี ้ย
ปรับการผิดนัดชาระค่างวด แต่จะทาการเร่ งรัดลูกค้ าให้ ชาระค่างวดให้ เร็ วที่สดุ ซึง่ หากลูกค้ าไม่สามารถชาระตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่
กาหนดได้ บริ ษัทฯจะทาการยึดสินค้ าคืนโดยเร็ ว
ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯพบว่าลูกค้ าไม่สามารถชาระค่างวดได้ แ/หรืละอบริ ษัทฯไม่สามารถติดต่อกับลูกค้ าได้ บริ ษัทฯจะทาการตัดหนี ้สูญทันที
(2) กรณีผิดนัดชาระค่างวดติดต่อกันตังแต่
้ 4 งวด
กรณีลกู หนี ้ยังคงผ่อนชาระ
เมื่อลูกค้ าเช่าซื ้อผิดนัดชาระค่างวดติดต่อกันตังแต่
้
4 งวด บริ ษัทฯจะส่งจดหมายเตือนให้ แก่ลกู ค้ า แต่หากบริ ษัทฯพบว่าลูกค้ าราย
ดังกล่าวยังคงมีความสามารถในการผ่อนชาระ โดยผ่อนชาระค่างวดแต่ไม่ครบจานวนค่างวดตามสัญญา และ/หรื อชาระค่างวดล่าช้ ากว่า
กาหนดตามสัญญา สาขาที่เป็ นผู้ขายเช่าซื ้อสินค้ าแก่ลกู ค้ ารายดังกล่าวจะทารายงานขออนุมตั ริ องกรรมการผู้จดั การเพื่อต่ออายุลกู หนี ้
โดยสาขาจะเป็ นผู้ตดิ ตามเร่ งรัดลูกหนี ้รายดังกล่าว ทังนี
้ ้ บัญชีลกู หนี ้ดังกล่าวจะถูกตังค่
้ าเผื่อตามระยะเวลาค้ างชาระ
โดย ณ 31
ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯมีลกู หนี ้ที่ค้างชาระค่างวดตังแต่
้
4 เดือนขึ ้นไป จานวน 96.18 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.13 ของ
ลูกหนี ้เช่าซื ้อ ณ สิ ้นงวด ตามลาดับ
กรณีตดั หนี ้สูญ
เมื่อลูกค้ าผิดนัดชาระค่างวดตังแต่
้ 4 งวดขึ ้นไป และไม่มีความสามารถในการผ่อนชาระค่างวด ในขณะที่บริ ษัทฯได้ ส่งจดหมายเตือนและ
บอกเลิกสัญญาเช่าซื ้อสินค้ าแล้ วนัน้ บริ ษัทฯจะทาการตัดหนี ้สูญลูกหนี ้รายดังกล่าว พร้ อมทังให้
้ ฝ่ายเร่ งรัดหนี ้สิน สานักงานใหญ่ ทาการ
ติดตามเร่ งรัด ยึดสินค้ าคืนและ/หรื อดาเนินการทางกฎหมายกับลูกค้ าเช่าซื ้อและผู้ค ้าประกันต่อไป

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

สาหรับลูกค้ าที่มีปัญหาดังกล่าวจะถูกบันทึกชื่อใน Black List เพื่อใช้ อ้างอิงสาหรับการขายเช่าซื ้อในอนาคต โดยบริ ษัทฯจะทาการ
ปรับปรุ งรายชื่อทุกวัน ซึง่ สาขาและหน่วยงานต่างๆสามารถตรวจสอบข้ อมูลนี ้ได้ ทางระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่เช็คสอบการทางานของทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสานักงานสาขา ซึง่ จะตรวจสอบสาขาทุกแห่งอย่างน้ อยปี
ละครัง้ โดยจะเช็คสอบการลงบัญชี การบันทึกข้ อมูล สัญญาเช่าซื ้อ และตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ทรัพย์สินถาวร และเงินสดคงเหลือเป็ น
หลัก กรณีมีข้อสงสัยในการขาย การเก็บเงินค่างวด และการติดตามลูกหนี ้ หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของสาขาใดๆ ฝ่ ายตรวจสอบฯจะทา
การเช็คสอบการทางานของสาขานันๆทั
้ นทีจนกว่าจะสามารถหาข้ อเท็จจริ งได้ และจัดทารายงานการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จดั การ

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 7

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ขัน้ ตอนการขายสินค้ าเช่ าซือ้ การเก็บเงินสรุป และการตรวจสอบดังแผนภาพต่ อไปนี ้
สาขา

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย
ทีมขาย

ทีมขาย
ลูกค้าตาม
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เป้าหมาย

ลูกค้าเลือกสินค้าและจัดส่งเอกสาร

พนักงานตรวจสอบฯตรวจเอกสารและความน่าเชื่อถือของ
ลูกค้าและอนุมตั กิ ารขายเช่าซือ้ ในเบือ้ งต้น

เซ็นสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาค้าประกัน
เก็บเงินดาวน์

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าทีม่ ปี ญั หา/ซืซ้ ้าซ้อน
รายงานการขายและขออนุมตั กิ ารเช่าซือ้

ส่งมอบสินค้า
ให้แก่ลูกค้า

ผูจ้ ดั การสาขา
พิจารณา/
ตรวจสอบ
การขายเช่าซือ้
ไม่อนุมตั กิ ารขาย
ยึดสินค้าคืน
ในวันถัดไป

อนุมตั กิ ารขาย

อนุมตั กิ ารขาย

พนักงานเก็บเงิน

เร่งรัดหนี้สนิ

นาเงินส่ง

เก็บเงินค่างวดจากลูกค้า

จัดทารายงานผลการเก็บเงิน

รายงานต่อ/
ตรวจสอบโดย

ไม่สามารถเก็บ
เงินจากลูกค้า

ผิดนัด 1-4 งวด
พนักงานเก็บเงินประจาสาขา

สาขา

ผิดนัด > 4 งวด
ผูจ้ ดั การเขต
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน

นาเงินส่ง

ฝา่ ยเร่งรัดหนี้สนิ
สานักงานใหญ่

ผูอ้ านวยการฝา่ ยขาย
สานักงานใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
การผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้จดั การ
หมายถึง แจ้งฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อให้เข้าตรวจสอบกรณี มีข้อสงสัย หรือมีเหตุการณ์ผิดปรกติ

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
4.2

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

4.2.1 การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการ
(ก)

การทาการตลาดในปี ที่ผ่านมา

บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ในการขายและนาเสนอสินค้ าที่หลากหลาย เช่น มีการปรับขนาดของสินค้ า รุ่ น ยี่ห้อ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อจูงใจ
กลุ่มลูกค้ าและเป็ นการสร้ างความแปลกใหม่ตอ่ ตลาด รวมทังเป็
้ นการเสนอบริ การเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการที่หลากหลายของ
ลูกค้ าและสภาวะการแข่งขันในตลาด ซึง่ กลยุทธ์หลักทางการตลาดที่ช่วยทาให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มยอดขายได้ อย่างต่อเนื่องมีดงั นี ้


ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริ ษัทขายเช่าซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทและยี่ห้อ ซึง่ ในการเลือกสรรสินค้ าเพื่อนาเสนอลูกค้ านัน้ บริ ษัทคานึงถึงปั จจัยต่างๆ อาทิ
ความทันสมัย ความมีชื่อเสียง ความนิยม การพัฒนาเทคโนโลยี คุณภาพและราคาของสินค้ าเป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ พยายาม
อย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประเภทและยี่ห้อของสินค้ า


การกระจายสาขาให้ ครอบคลุมทั่วทุกพืน้ ที่ในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสาขา 78 แห่ง ใน 48 จังหวัด โดยแต่ละสาขาจะขายเช่าซื ้อพร้ อมให้ บริ การในพื ้นที่เป้าหมายรัศมี 100
ก.ม. จากที่ตงสาขา
ั้
อย่างไรก็ตามสาขาอาจทาการขายในพื ้นที่ซบั ซ้ อนกันได้ เนื่องจากการกาหนดรัศมีการขายดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานและค่าใช้ จ่ายต่างๆ เช่น การบริ หารจัดเก็บค่างวด และการควบคุมค่าใช้ จ่ายน ้ามันเป็ นต้ น
นอกจากนี ้แต่ละสาขาจะมีคลังสินค้ าย่อยเป็ นของตนเองเพื่อเก็บสินค้ าตามแผนการขายและความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละช่วงเวลา
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละพื ้นที่ได้ อย่างทัว่ ถึง


การสร้ างความเชื่อมั่นต่ อลูกค้ า

บริ ษัทยึดหลักการดาเนินงานด้ วยความซื่อสัตย์และเที่ยงตรงต่อลูกค้ า โดยที่ผ่านมาบริ ษัทสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ าได้ อย่าง
ต่อเนื่อง ทังในเรื
้ ่ องความสามารถในการจัดหาสินค้ าที่หลากหลายและได้ มาตรฐาน การให้ บริ การทังก่
้ อนและหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ การยึดมัน่ คาสัญญาที่มีตอ่ ลูกค้ า การตรงต่อเวลา และความรวดเร็ วเป็ นกันเอง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทจะต้ องมีความมัน่ คง
ทางการเงินเนื่องจากต้ องมีการเก็บสินค้ าคงคลังในปริ มาณที่เพียงพอสาหรับการขายและต้ องมีจานวนพนักงานออกพื ้นที่ที่เพียงพอ
สาหรับการดาเนินการขายและบริ การดังกล่าวมาแล้ ว


การให้ ระยะเวลาการผ่ อนชาระที่ยาวนานกว่ า

บริ ษัทให้ ระยะเวลาการผ่อนชาระค่างวดตังแต่
้ 6-60 เดือน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สถานะและฐานะทางการเงินของผู้ขอเช่าซื ้อเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นที่ประมาณ 12 เดือน ซึง่ การให้ ระยะเวลาการผ่อนชาระที่ยาวขึ ้นนี ้มีผลทาให้ จานวนเงินค่างวดที่ลกู ค้ าต้ องชาระมี
จานวนน้ อยและเหมาะสมกับความสามารถในการชาระเงินของกลุ่มลูกค้ าบริ ษัท นอกจากนี ้ยังช่วยลดปั ญหาเรื่ องการผิดนัดชาระหนี ้
และการไม่ชาระค่างวดตามกาหนดอีกด้ วย
(ข)

เปรียบเทียบกับคู่แข่ งในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย แตกต่างจากกลุ่มลูกค้ าของผู้ประกอบการรายอื่นๆรวมถึงวิธีการ
ขายและการให้ บริ การแบบครบวงจรและถึงที่หมาย จึงทาให้ บริ ษัทไม่มีคแู่ ข่งทางตรงที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริ ษัทฯ แต่มี
ผู้ประกอบการหลายรายที่สามารถมีกลุ่มลูกค้ าบางส่วนเป็ นกลุ่มลูกค้ าเดียวกับบริ ษัทฯได้ บ้าง ได้ แก่ บมจ . ซิงเกอร์ (ประเทศไทย )
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) บริ ษัท สยาม เอแอนด์ซี จากัด บริ ษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จากัด บริ ษัท จีอี แคปปิ ตอล
(ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษัท ฐิตกิ ร จากัด(มหาชน) บมจ.ดีอี แคปปิ ตอล โดยผู้ประกอบการในธุรกิจการขายเช่าซื ้อ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ
เช่าซื ้อสินค้ าและธุรกิจสินเชื่อรายย่อยอื่นเพื่อซื ้อสินค้ าซึง่ เป็ นบริ การทางการเงินที่ทดแทนกันได้ นนั ้ แบ่งออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(1)
(2)

(ค)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ผู้ประกอบการที่เป็ นสถาบันการเงิน : ส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการเงินและบริ ษัทย่อยของสถาบันการเงิน ซึง่ ได้ แก่ บมจ. บัตร
กรุ งไทย และธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ เป็ นต้ น
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน : แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ผู้ประกอบการที่ขายเช่าซื ้อสินค้ าภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯเป็ นหลัก อาทิ บมจ . ซิงเกอร์ (ประเทศไทย)
(SINGER) เป็ นต้ น
2.2 ผู้ประกอบการที่ให้ บริ การสินเชื่อรายย่อยเพื่อซื ้อสินค้ า สินเชื่อเพื่อเช่าซื ้อสินค้ า หรื อ ขายเช่าซื ้อสินค้ า สาหรับสินค้ า
หลายเครื่ องหมายการค้ า โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.2.1 ผู้ประกอบการที่ให้ บริ การสินเชื่อรายย่อยเพื่อซื ้อสินค้ า และสินเชื่อเพื่อเช่าซื ้อผ่านร้ านคูค่ ้ าเป็ นหลัก อาทิ
บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (AEON) บจ. จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) (First Choice) บจ. สยาม เอแอนด์ซี (Easy
Buy) บจ. เซทเทเลม (ประเทศไทย) เป็ นต้ น
2.2.2 ผู้ประกอบการที่ขายเช่าซื ้อสินค้ าผ่านสาขาของตนเองเป็ นหลัก อาทิ บมจ. ไมด้ า แอสเซ็ท

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลักของบริ ษัทฯเป็ นบุคคลรายย่อยอาศัยอยู่ นอกเขตเทศบาล ในจังหวัดต่างๆทัว่ ประเทศที่มีอาชีพและรายได้ ที่
มัน่ คงระดับกลาง -ล่าง อาทิ ลูกจ้ างโรงงาน ลูกจ้ างทัว่ ไป เกษตรกร พนักงานบริ ษัท และข้ าราชการ เป็ นต้ น โดยมีรายได้ ประจาต่อ
ครัวเรื อนเฉลี่ย 5,000–50,000 บาทต่อเดือน ซึง่ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางการเงินเพื่อใช้ อ้างอิงในการขอรับ
บริ การทางการเงิน อาทิ สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน แต่มีกาลังซื ้อและความสามารถในการผ่อนชาระ รวมทังอุ
้ ปนิสยั การ
ชาระเงินที่ตรงต่อเวลา ดังนันลู
้ กค้ ากลุ่มนี ้จึงเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ รับบริ การทางการเงินในรู ปแบบต่างๆอย่างเพียงพอจากผู้ประกอบการราย
อื่นๆ อาทิ สินเชื่อเช่าซื ้อ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เป็ นต้ น
ในการขายเช่าซื ้อสินค้ าแก่ลกู ค้ ากลุ่มเป้าหมายนัน้ บริ ษัทฯพิจารณาเรื่ องการรู้ จกั ตัวตนและการเข้ าถึงลูกค้ าเป็ นสิ่งสาคัญ และบริ ษัทฯ
ยังคงขยายฐานลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นกลุ่มลูกค้ าดังกล่าวข้ างต้ นซึง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ บื ้องต้ นดังนี ้
รายได้ ประจาต่อครัวเรื อนขันต
้ ่า 5,000 บาทต่อเดือน
 ที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง/เป็ นหลักแหล่ง และตรวจสอบได้
 อาชีพที่มน
ั่ คง อายุงาน ประวัตกิ ารทางานที่ดี
 อุปนิสยั การใช้ จ่ายเงินที่ดีและน่าเชื่อถือได้
 ประวัตท
ิ างการเงิน หรื อการเช่าซื ้อที่ดี
 วัตถุประสงค์ในการเช่าซื ้อสินค้ าที่ชด
ั เจน
 ผู้ค ้าประกันที่เชื่อถือได้
ในการขายเช่าซื ้อสินค้ าบริ ษัทฯจะได้ รับเงินค่าเช่าซื ้อภายหลังจากส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าแล้ ว ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงต้ องพิจารณาข้ อมูลด้ าน
ต่างๆของผู้ขอเช่าซื ้ออย่างละเอียดและรัดกุมเพื่อตรวจสอบเครดิตและความสามารถในการผ่อนชาระ ซึง่ พนักงานตรวจสอบการเช่าซื ้อจะ
เป็ นผู้ทาการเช็คสอบประวัติ ฐานะทางการเงินและข้ อมูลต่างๆของผู้ขอเช่าซื ้อจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เท่านัน้ ดังนัน้ พนักงาน
ตรวจสอบการเช่าซื ้อจึงต้ องเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเครดิตลูกค้ า และมีความเข้ าใจในนโยบายของบริ ษัทฯเป็ นอย่างดี ซึง่
พนักงานเหล่านี ้จะต้ องผ่านการทางานในระดับพนักงานขายและ /หรื อพนักงานเก็บเงินมาก่อน และจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมเพิ่มทักษะ
ด้ านต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง


(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 10

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(ง)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย

สานักงานสาขา
บริ ษัทฯขายเช่าซื ้อสินค้ าให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายผ่านสานักงานสาขา ณ 31 ธันวาคม 2554 รวม 78 สาขา และ ณ 31 ธันวาคม 2553
รวม 71 สาขา ครอบคลุม 48 จังหวัดในทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย รายละเอียดดังนี ้
ภาค

จังหวัด

สาขา
31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554
กรุ งเทพและปริ มณฑล กรุ งเทพฯ/นนทบุรี
4
6
กลาง
อยุธยา/อ่างทอง/ลพบุรี/สิงห์บรุ ี /ชัยนาท/สระบุรี/นครปฐม/ อุทยั ธานี
15
15
ตะวันตก
ราชบุรี/กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี/สมุทรสงคราม/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขนั ธ์
11
13
ตะวันออก
ระยอง/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา/ปราจีน
4
4
เหนือ
อุตรดิตถ์/พิษณุโลก/พิจิตร/นครสวรรค์/กาแพงเพชร/ตาก/สุโขทัย/เพชรบูรณ์
8
9
ใต้
สุราษฎร์ ธานี/ชุมพร/นครศรี ธรรมราช/พัทลุง/กระบี่/พังงา
8
8
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา/บุรีรัมย์/สุรินทร์ /ศรี สะเกษ/กาฬสินธุ์/มุกดาหาร/ยโสธร/ชัยภูมิ
21
23
อานาจเจริ ญ/ขอนแก่น/สกลนคร/อุดรราชธานี/มหาสารคาม/ร้ อยเอ็ด
อุบลราชธานี
รวม
71
78
สาขาส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในทุกจังหวัดของภาคกลาง (รวมกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวัน ตกซึง่ ณ 31
ธันวาคม 2554 มีสาขารวมทังสิ
้ ้น 57 สาขา คิดเป็ นร้ อยละ 73.08 ของจานวนสาขาทังหมด
้
โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 3-4 สาขา ทังนี
้ ้ สาขาแต่
ละแห่งจะขายเช่าซื ้อสินค้ าตามประเภทที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วเท่านัน้ ซึง่ ณ . 31 ธันวาคม 2554 สาขาจานวน 78 แห่งขายเช่าซื ้อ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน เพียงอย่างเดียว ในการบริ หารงานสาขาบริ ษัทฯมีนโยบายการบริ หารแบบ Profit Center โดยแต่ละสาขาจะ
ดูแลการขาย การติดตามหนี ้ การเก็บเงินและการบริ หารสินค้ าคงคลังด้ วยตนเอง รวมทังมี
้ การประเมินผลงานเป็ นรายสาขาเพื่อเป็ น
แรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯยังไม่สามารถขายเช่าซื ้อสินค้ าให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯได้ อย่างทัว่ ถึงแม้ วา่ จะยังมีความต้ องการเช่าซื ้อจาก
ลูกค้ าอยู่อีกมาก เนื่องจากข้ อจากัดทางด้ านเงินทุนและเครื อข่ายสาขาที่ปัจจุบนั กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะเขตภาคกลาง บริ ษัทฯจึงได้
วางเป้าหมายการเปิ ดสาขาเพิ่มในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์การเปิ ดสาขาเบื ้องต้ นสรุ ปดังนี ้
1. บริ ษัทฯต้ องมีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพและความสามารถพร้ อมทางาน
2. บริ ษัทฯต้ องมีข้อมูลของพื ้นที่เป้าหมายใหม่วา่ มีศกั ยภาพและความต้ องการเช่าซื ้อสินค้ า และหากเป็ นพื ้นที่ที่มีสาขา
ดาเนินการอยู่แล้ วจะพิจารณายอดขายและปั ญหาหนี ้เสียในอดีต
3. บริ ษัทฯต้ องมีสถานะทางการเงินที่เข้ มแข็ง
ทังนี
้ ้ ในทางปฎิบตั บิ ริ ษัทฯจะทาการเปิ ดสาขาใหม่เมื่อสาขาเก่ามีการเติบโตด้ านยอดขายเต็มที่แล้ ว คือ ประมาณ
เนื่องจากต้ องการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการดาเนินงานด้ านคุณภาพลูกหนี ้และการจัดเก็บเงิน
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3 ล้ านบาทต่อสาขา

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(จ)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

สัดส่ วนการจาหน่ ายในประเทศ

สัดส่ วนการขายสินค้ าแยกตามประเภทสินค้ า และระยะเวลาการชาระคืน สรุปได้ ดังนี ้
ประเภทสินค้ า
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน
โทรทัศน์
เสตอริ โอ
วีดีโอ
ตู้เย็น
เครื่ องซักผ้ า
อื่นๆ
รวม
รถจักรยานยนต์
รวม
จานวนงวด(เดือน)
0-6
7-12
13-18
19-24
25-36
37-60
 60

2552
ล้ านบาท
%

2553

2554
ล้ านบาท
%

ล้ านบาท

%

78.87
23.26
13.05
40.98
106.23
35.16
297.55
66.63
364.18

21.66
6.39
3.58
11.25
29.17
9.65
81.70
18.30
100.00

95.95
25.44
12.98
59.73
146.35
29.66
370.11
38.85
408.96

23.46
6.22
3.17
14.61
35.79
7.25
90.50
9.50
100.00

86.66
28.58
8.96
73.73
191.64
23.56
413.14
40.98
454.08

19.09
6.29
1.97
16.24
42.20
5.19
90.98
9.02
100

3.40
24.41
91.69
213.85
30.32
0.73
0.08

0.93
6.70
25.18
58.72
8.24
0.20
0.02

3.88
24.01
85.24
286.15
9.54
0.12
0.02

0.95
5.87
20.84
69.97
2.33
0.03
0.01

86.60
115.00
133.87
118.61
-

19.07
25.32
29.48
26.13
-

หมายเหตุ: รายได้ ตามตาราง คือ รายได้ จากการขายสุทธิ (หักดอกผลเช่ าซือ้ และภาษีมูลค่ าเพิ่ม)

4.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
(ก)

สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรม

ธุรกิจเช่าซื ้อเป็ นการให้ บริ การทางการเงินรายย่อยรู ปแบบหนึง่ เช่นเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และลิสซิง่ ซึง่ เกิดจาก
ความต้ องการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การของผู้บริ โภคในปั จจุบนั โดยผ่อนชาระค่าสินค้ า /บริ การในอนาคต ซึง่ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจการ
ให้ บริ การทางการเงินรายย่อยโดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื ้อมีอตั ราการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ มฟื น้ ตัวตังแต่
้ ปี 2553 และ
มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใน ปี 2554 ได้ ส่งผลให้ ประชากรส่วนใหญ่ทงในและนอกภาคเกษตรมี
ั้
รายได้ ตอ่ ครัวเรื อนสูงขึ ้น
และมีกาลังซื ้อเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ เกิดการใช้ จ่ายและการบริ โภคสินค้ าและบริ การในประเทศเพิ่มขึ ้น ซึง่ ได้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่าซื ้อ
อย่างเห็นได้ ชดั โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้านันแป็
้ นสินค้ ากลุ่มที่ทารายได้ หลักให้ ผ้ ปู ระกอบการ ธุรกิจเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในปี
2554
คาดว่าจะมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีตามความต้ องการใช้ งานเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ยงั ปรับตัวสูงขึ ้นจากการได้ รับแรงผลักดันจากการขยายตัว
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ของรายได้ ของผู้บริ โภค และการขยายตัวของที่อยู่อาศัยใหม่ที่จะขยายตัวต่อเนื่อง ที่ทาให้ ความต้ องการเครื่ องใช้ ไฟฟ้าสาหรับบ้ านใหม่มี
อยู่ตอ่ เนื่อง ถึงแม้ วา่ อัตราดอกเบี ้ยจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น แต่ราคาเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีแนวโน้ มลดลง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่างวดผ่อนชาระ
สินค้ า
ผู้ประกอบการในธุรกิจบริ การทางการเงินรายย่อยนี ้แบ่งออกเป็ น
2 ประเภทหลัก คือ ผู้ประกอบการที่เป็ นสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยมีลกู ค้ าซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลักดังนี ้
(1) กลุ่มลูกค้ าที่มีเอกสารทางการเงิน:
เป็ นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑลและในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะในเขตเทศบาล ซึง่ เป็ นผู้มีอาชีพที่มนั่ คง มีรายได้
ประจา และสามารถเช็คสอบประวัต/ิ ข้ อมูลผ่านองค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆได้ ลูกค้ ากลุ่มนี ้จะมีเอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน ที่
อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ สาหรับใช้ อ้างอิงในการขอสมัครใช้ บริ การทางการเงินได้
(2) กลุ่มลูกค้ าที่ไม่มีเอกสารทางการเงิน:
เป็ นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลของจังหวัดต่างๆและประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับจ้ าง ค้ าขาย เกษตรกร ซึง่ เป็ นประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศ กลุ่มลูกค้ านี ้มักจะไม่มีเอกสารทางการเงินเพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงิน ซึง่ การให้ บริ การเช่าซื ้อแก่ลกู ค้ าประเภทนี ้
จะต้ องรู้ จกั และเข้ าถึงลูกค้ าเพื่อตรวจสอบข้ อมูลที่แท้ จริ ง
ธุรกิจเช่าซื ้อโดยเฉพาะบริ การเช่าซื ้อสินค้ าอุปโภคและบริ โภคมีอตั ราการเติบโตสูงกว่าธุรกิจบริ การทางการเงินรายย่อยประเภทอื่นอัน
เนื่องมาจากข้ อจากัดการประกอบธุรกิจที่น้อยกว่า อีกทังการเติ
้
บโตของธุรกิจยังสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและ
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าซึง่ มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องอันเป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้ าใหม่และราคาสินค้ าต่อ
ชิ ้นที่มีแนวโน้ มลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอดีต นอกจากนี ้ อัตราการสูญเสียจากหนี ้เสียที่ต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ การทางการเงินรายย่อย
ประเภทอื่นยังเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มการเติบโตและการแข่งขันของธุรกิจเช่าซื ้อในช่วงที่ผ่านมาด้ วย โดยผู้ประกอบการหลักในธุรกิจ
บริ การเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในปั จจุบนั ได้ แก่ บมจ . อิออน ธนสินทรัพย์ (AEON) บจ. จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) (First Choice) บจ.
สยาม เอแอนด์ซี (Easy Buy) บจ. เซทเทเลม (ประเทศไทย) บมจ. ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) (SINGER) และ บริ ษัท ฐิตกิ ร จากัด(มหาชน)
การเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โดยปรกติจะมีความสอดคล้ องกับกับอัตราการเติบโตของรายได้ ครัวเรื อน อัตราการเติบโตของ
ประชากร และ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สานักวิจยั ธนาคารไทยธนาคารได้ คาดการณ์มลู ค่าตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าโดยรวมในปี 2547
จะอยู่ที่ประมาณ 48,500 ล้ านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2546 ร้ อยละ 15 โดยพบว่าเป็ นการซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแบบเงินผ่อนถึงร้ อยละ
70 และแบบเงินสดร้ อยละ 30 ซึง่ ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียงที่คาด
ว่าจะมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ ้นมากกว่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในครัวเรื อน นอกจากนี ้การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆทาให้ มีการผลิตสินค้ าใหม่ที่มีความหลากหลายในราคาที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับในอดีตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกาลังซื ้อของประชาชนที่เพิ่มมากขึ ้นได้ ทาให้ ความต้ องการใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในตลาดมีมากยิ่งขึ ้นตามไปด้ วย
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(ข)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต


สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขัน

ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีการขยายตัวตามกาลังซื ้อที่เพิ่มมากขึ ้น สอดคล้ องกับการฟื น้ ตัวของภาวะเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้
ส่งผลให้ ภาวะการแข่งขันในการทาธุรกิจเช่าซื ้อทวีความรุ นแรงขึ ้น เมื่อมีผ้ ปู ระกอบการอีกหลายรายเริ่ มเข้ ามาร่ วมแชร์ ส่วนแบ่งตลาด
เพิ่มขึ ้นทังสถาบั
้
นการเงินของภาครัฐและเอกชน ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการรายเดิมต้ องปรับตัวเข้ ารับการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริ ษัทฯสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายระดับกลาง -ล่างดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วผ่านเครื อข่ายสาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ กลุ่มลูกค้ านี ้ไม่ใช่
เป้าหมายหลักของผู้ประกอบการทางการเงินรายย่อยอื่นๆในปั จจุบนั เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื ้อ เป็ นต้ น
เนื่องจากเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่เข้ าถึงยากและมีขนตอนในการพิ
ั้
จารณาเครดิตที่แตกต่างและต้ องใช้ เวลาเนื่องจากไม่มีเอกสารทางการเงินตาม
ข้ อกาหนดของผู้ประกอบการดังกล่าว อีกทัง้ ในการขยายเครื อข่ายสาขานี ้ จะต้ องใช้ เงินลงทุนในจานวนสูงและระยะเวลาในการวาง
ระบบการทางาน ดังนัน้ ผู้ประกอบการรายอื่นจึงไม่สามารถขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มลูกค้ าระดับเดียวกับบริ ษัทฯได้ ภายในระยะเวลา
อันสัน้ จึงทาให้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯยังไม่มีคแู่ ข่งโดยตรง
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

4.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

(ก)

การจัดซือ้ สินค้ า

บริ ษัทฯวางนโยบายการขายโดยกาหนดประเภทสินค้ าที่จะขายเช่าซื ้อซึง่ พิจารณาจากความต้ องการของตลาดในอดีตที่ผ่านมา ความ
ต้ องการของกลุ่มลูกค้ าในปั จจุบนั รวมทังภาวะตลาดและการเปลี
้
่ยนแปลงของสินค้ า /ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ผลิต/จัดจาหน่าย ซึง่ เมื่อ
คัดเลือกสินค้ าแล้ วบริ ษัทฯจะสัง่ ซื ้อสินค้ าจากผู้ผลิต /ผู้จาหน่ายสินค้ าต่างๆโดยตรง โดยจะนาสินค้ ามาเก็บรวมกันไว้ ที่โกดังกลางของ
บริ ษัทฯเพื่อทาการจัดส่งต่อไปยังสาขาต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี ้
ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและจัดส่งสินค้ า
ประมาณการและวางแผนการขาย
ประมาณการของแต่ละสาขา

นโยบายและแผนการขายและการตลาด

สังซื
่ ้อสินค้าไปยังผูผ้ ลิต/จาหน่าย
ผลิตสินค้าตามคาสังซื
่ อ้
สังซื
่ อ้

จัดส่งสินค้ามายังโกดังกลางของบริษทั บริษทั ฯ

โกดัง
ฝา่ ยผลิตภัณฑ์และบริการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาสาขา

สาขาสังสิ
่ นค้าโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

สาขาต่างๆ

ลูกค้า

ลูกค้า
ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อสินค้ าโดยผู้ผลิต/จาหน่วยจัดส่งสินค้ ารวมไว้ ณ โกดังกลางเลขที่ 28/6 หมู่ที่ 11 ซ .ปั ฐวิกรณ์ ถ .นวมินทร์ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ และบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ทาการจัดส่งสินค้ าดังกล่าวไปยังสาขาต่างๆทัว่ ประเทศ โดยบริ ษัทฯมีข้อตกลงกับผู้ผลิต /
จาหน่ายเรื่ องค่าตอบแทนการจัดส่งสินค้ าในรู ปส่วนลดค่าสินค้ าและ/หรื อค่าคอมมิชชัน่ การจัดส่ง ผู้ผลิตและจาหน่ายที่บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อ
สินค้ ามีดงั นี ้
ชื่อผู้ผลิต
ประเทศ
ความสัมพันธ์
ทางการค้ า(ปี )
บมจ. แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
>10 ปี
ไทย
บจ. ชาร์ ป ไทย
ไทย
>10 ปี
บจ.พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย)
ไทย
>10 ปี
บจ. โซนี่ ไทย
ไทย
>3 ปี
บจ. โตชิบา
ไทย
>3 ปี

อื่นๆ

ไทย
(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 15

1 ถึง 4 ปี

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

เครื่ องใช้ ไฟฟ้าเป็ นสินค้ าหลักที่บริ ษัทฯสัง่ ซื ้อในปริ มาณมาก โดยบริ ษัทฯเป็ นพันธมิตรทางการค้ าปกติกบั ผู้ผลิต /จาหน่ายรายดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลานาน ซึง่ มิได้ มีความสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการค้ าภายใต้ เงื่อนไขปกติ และบริ ษัทฯได้ วางหนังสือค ้า
ประกันจากธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกันในการสัง่ ซื ้อ
(ข)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –

4.2.3 งานที่ยังไม่ ส่งมอบ

(4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้ าที่ 16

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
5

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจจาแนกได้ เป็ น 6 ประเภทหลัก ได้ แก่
ลักษณะกรรมสิทธิ์

รายละเอียดสินทรัพย์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม
5.1

ทรัพย์สินประเภทลูกหนี ้การค้ า
ทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืน
ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ รอการพัฒนา
ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ทรัพย์สินประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ทรัพย์สินประเภทสินค้ าคงคลัง

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของสิทธิ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
(ล้ านบาท)
3,109.8
10.5
343.8
99.6
1,127.6
60.0
4,751.3

ทรัพย์ สินประเภทลูกหนีก้ ารค้ า

เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจเช่าซื ้อ เงินหมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากการชาระคืนและขายเช่าซื ้อ ลูกหนี ้เช่าซื ้อจึงถือเป็ นทรัพย์สิน
หลักในการประกอบธุรกิจ ยอดลูกหนี ้เช่าซื ้อของบริ ษัทแสดงถึงจานวนเงินค่าเช่าซื ้อคงค้ างทังหมดที
้
่ลกู ค้ าจะต้ องชาระตามงวดที่ถงึ
กาหนดโดยยอดลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิ แสดงโดยใช้ ยอดคงค้ างตามสัญญาหักดอกผลเช่าซื ้อรอการตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ณ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อประกอบด้ วย

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
หัก ดอกผลเช่าซื ้อที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
หัก ดอกผลเช่าซื ้อที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้

พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
2554
2553
2554
2553
2,195,871
1,990,591
2,113,505
2,091,978

2554
4,309,376

2553
4,082,569

(712,630)
1,483,241
(91,641)
1,391,600

(1,076,612)
3,232,764
(122,914)
3,109,850

(1,004,961)
3,077,608
(111,658)
2,965,950

(640,120)
1,350,471
(80,046)
1,270,425

(363,982)
1,749,523
(31,273)
1,718,250

(364,841)
1,727,137
(31,612)
1,695,525

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
2554
2553
2554
2553
739,010
654,020
195,259
175,680
(345,550)

(292,240)

(58,283)

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 1

(55,273)

รวม

รวม
2554
934,269

2553
829,700

(403,833)

(347,513)

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
2554
2553
2554
2553
393,460
361,780
136,976
120,407
(52,339)
(48,022)
(3,504)
(2,473)
341,121
313,758
133,472
117,934

รวม
2554
530,436
(55,843)
474,593

2553
482,187
(50,495)
431,692

บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ โอนสิทธิเรี ยกร้ องในลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อของบริ ษัทซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 และ จานวนประมาณ 1,683 ล้ านบาท 1,777 ล้ านบาท ตามลาดับ เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้
ในงบการเงินหมายเหตุ 24
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ-สุทธิ เฉพาะบริ ษัทในปี 2554 เท่ากับ 474.5 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.11 ของสินทรัพย์รวม และมี
ระยะเวลาเช่าซื ้อเฉลี่ย 13-24 เดือน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 55.61 ของลูกหนี ้เช่าซื ้อตามสัญญาเช่าซื ้อ ส่วนในปี 2553 บริ ษัทมีลกู หนี ้
ตามสัญญาเช่าซื ้อ-สุทธิ จานวน 431.6 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 11.43 ของสินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณารวมถึงลูกหนี ้เช่าซื ้อ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2554 มีลกู หนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ-สุทธิ เท่ากับ 3,109.8 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.24
ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อที่ค้างชาระเกินกว่า 3 งวด ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ยังคงรับรู้ รายได้ เป็ นจานวนเงินประมาณ 61.1 ล้ านบาทและ 51.3 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะของบริ ษัท : 23.6 ล้ านบาทและ
18.1 ล้ านบาท ตามลาดับ)
5.2

ทรัพย์ สินประเภทสินทรัพย์ รอการขายภายใต้ สัญญาซือ้ คืน
พันบาท
งบการเงินรวม

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง

2554
10,500

2553
43,500

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2554
2553
-

ในปี 2553 และ 2552 บริ ษัทย่อยได้ รับโอนที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ างของลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อเป็ นการรับชาระหนี ้ตามสัญญาเงินกู้ใน
ราคาที่ตกลงกันโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ทังนี
้ ้ลูกหนี ้ยินยอมชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ที่
เกิดขึ ้นจนถึงวันที่ขอซื ้อคืน
ในระหว่างปี 2553 บริ ษัทย่อยจดจานองที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่อยู่ภายใต้ สินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืนมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีประมาณจานวน 14 ล้ านบาท เพื่อค ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับจากธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 23 ต่อมาในปี 2554 บริ ษัทย่อยรับโอนสินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืนดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์รอการขาย
เนื่องจากครบกาหนดไถ่ถอนแล้ วจานวน 33 ล้ านบาท

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
5.3

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ทรัพย์ สินประเภทที่ดนิ รอการพัฒนา
งบการเงินรวม

บริษัท
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ที่ตงั ้
ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ปิ่ นเกลียว อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม
ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ต.ลาดหญ้ า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
รวม

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จากัด
บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท จากัด

เนื ้อที่ (ไร่ - งาน - ตารางวา)
2554
2553
104-5-79
104-5-79
123-19-54 123-19-54
20-1-80
20-1-80
40-0-0
40-0-0
5-6-59
103-5-65
103-5-65

114-2-28
93-0-66-6
5-1-74.05
77-0-67.95
8-1-80

114-2-28
93-3-66.6
5-3-98.6
77-0-67.95
-

7-1-26
338-0-94

7-1-26
338-0-94

พันบาท
ราคาทุน
2554
2553
32,534
32,534
40,496
40,496
38,180
38,180
41,400
36,000
48,205
35,252
35,252
187,862 230,667
34,371
30,737
1,271
10,452
11,830
88,661
29,442
37,900
343,865

34,371
30,737
1,271
10,452
76,831
29,442
37,900
374,840

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ที่ตงั ้
ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

เนื ้อที่ (ไร่ - งาน - ตารางวา)
2554
2553
104-3-79
104-3-79
123-19-54 123-19-54
20-1-80
20-1-80
40-0-0
40-0-0
5-6-59
103-5-65
103-5-65

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 3

พันบาท
ราคาทุน
2554
2553
32,534
32,534
40,496
40,496
38,180
38,180
41,400
36,000
48,205
35,252
35,252
187,862 230,667

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
5.4

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ทรัพย์ สินประเภทสิทธิการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิทธิการใช้ ประโยชน์ในที่ดนิ เป็ นสิทธิเพื่อได้ มาซึง่ การครอบครองที่ดนิ จานวน 539 ไร่ ที่บริ ษัท
ย่อยแห่งหนึง่ ได้ พฒ
ั นาเป็ นสนามกอล์ฟและจัดสรรเพื่อขายที่ดนิ ดังกล่าว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทาประโยชน์
และได้ จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี
5.5

ทรัพย์ สินประเภทที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
รายละเอียดสินทรัพย์
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้ าง
รวม

อายุการใช้ งาน
5-20 ปี
5-10 ปี
5 ปี
5-10 ปี

มูลค่ าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ล้ านบาท)
งบรวม
งบเฉพาะบริษัท
556.2
154.6
279.8
147.7
79.6
32.0
42.8
22.8
169.2
16.2
1,127.6
373.3

ทรัพย์ สินของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ นาที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างซึง่ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จานวน 271
ล้ านบาทและ 278 ล้ านบาทในงบการเงินรวมตามลาดับ และจานวน 106 ล้ านบาท และ 124 ล้ านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริ ษัท
ตามลาดับ ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับจากสถาบันการเงินและหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ส่วนหนึง่ ของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษัทที่คดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ วแต่ยงั คงใช้ งาน
อยู่มีราคาทุน 331 ล้ านบาท และ 229 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีการเช่าอาคารที่สาคัญสรุ ปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
บริ ษัทฯดาเนินการสาขาโดยการเช่าที่ดนิ และ/หรื ออาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2554 รวม สาขาสรุ ปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
(1)

ระยะเวลาน้ อยกว่า 4 ปี รวม 76 สาขา โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเช่าอยู่ระหว่าง 1-3 ปี ซึง่ เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้
อย่างไรก็ตามหากบริ ษัทไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าจากเจ้ าของอาคารเดิมก็จะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเนื่องจาก
บริ ษัทไม่มีการขายผ่านหน้ าร้ าน ดังนันสถานที
้
่ตงส
ั ้ านักงานจึงมิได้ เป็ นปั จจัยสาคัญ

(2)

ระยะเวลาตังแต่
้ 4 ปี ขึ ้นไป ไม่มีการทาสัญญาเช่าอาคาร

บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการเช่าอาคารของสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จานวน 7.82 ล้ านบาท และ7.12 ล้ านบาท
ตามลาดับ
5.6

ทรัพย์ สินประเภทสินค้ าคงคลัง

บริ ษัทมีนโยบายเก็บสินค้ าคงคลังประมาณ 30 – 40 วัน เพื่อให้ มีสินค้ าเพียงพอสาหรับการขาย โดยได้ รับเครดิตจากผู้ผลิต/จาหน่าย
20 – 60 วัน ในบางโอกาสบริ ษัททาการเก็บสินค้ าคงคลังในระดับที่สงู กว่าปกติหากได้ รับเงื่อนไขการค้ าที่ดีจากผู้ผลิต/จาหน่าย อาทิ
ส่วนลด และสินค้ าแถม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีนโยบายการบริ หารสินค้ าคงคลังในระดับสาขาให้ มีจานวนน้ อยที่สดุ โดย
พิจารณาระดับของสินค้ าคงคลังเป็ นปั จจัยร่ วมในการประเมินผลการทางานและค่าตอบแทนที่จะให้ แก่ผ้ จู ดั การสาขา ซึง่ หากสาขา
ใดมียอดสินค้ าคงเหลือเฉลี่ยสูงจะกระทบต่อผลการประเมินดังกล่าว โดย ณ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัท มีสินค้ าคงคลังจานวน

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

39.43 ล้ านบาท บริ ษัทมีนโยบายการขายสินค้ าที่ยดึ คืนได้ จากลูกค้ าที่ไม่สามารถผ่อนชาระต่อได้ โดยนามาปรับปรุ งใหม่เพื่อขาย
เช่าซื ้อซึง่ มีราคาตามสภาพของสินค้ า
5.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ในปั จจุบนั บริ ษัทมุ่งเน้ นธุรกิจการ ขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่เป็ นหลักเท่านัน้ โดยเหตุผลหลักในการลงทุน ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่ วม คือ เพื่อสนับสนุนกิจการ หลัก ของบริ ษัทในแง่ของการบริ หารสินทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ และ เพื่อ ประกอบธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องหรื อเป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ในการดูแลบริ หารกิจการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทได้ แต่งตังกรรมการที
้
่มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการนัน้ ๆ เพื่อ
เป็ นตัวแทนที่ได้ รับมอบอานาจจากบริ ษัทในดาเนินการดังนี ้
(1)

ปฏิบตั หิ น้ าที่และรับผิดชอบให้ เกิดผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(2)

ดูแลและทบทวนผลการดาเนินงานของบริ ษัทเหล่านันทุ
้ กไตรมาสเป็ นอย่างน้ อย

(3)

ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี

(5) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) ส่วนที่
6

1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเป็ นคูค่ วามหรื อคูก่ รณีในคดีหรื อข้ อพิพาทที่ยงั ไม่สิ ้นสุดมีรายละเอียดดังนี ้
6.1

คดีหรือข้ อพิพาทที่ยังไม่ สนิ ้ สุดโดยเป็ นคดีท่ มี ีทุนทรัพย์ เกินกว่ าร้ อยละ 5 ของส่ วนผู้ถือหุ้นของบริษัท

6.1.1 ข้ อพิพาทระหว่ างบริษัทและบริษัท สมุย เพนนินซูลา จากัด
ในปี 2550 1) บริ ษัทถูกฟ้องร้ องจากกรรมการของบริ ษัทแห่งหนึง่ (โจทก์) เกี่ยวกับการให้ ข่าวแพร่ หลายด้ วยข้ อความอันฝ่ าฝื นต่อ
ความจริ งเกี่ยวกับเรื่ องที่บริ ษัทดังกล่าวได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่กรรมการท่านนันอั
้ นเป็ นสาเหตุให้ กรรมการท่านนันเสี
้ ยชื่อเสียงรวมเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายเป็ นจานวน 3,501 ล้ านบาท ขณะเดียวกันบริ ษัท ได้ ฟ้องแย้ งโจทก์ในวันที่ 25 มกราคม 2551 เกี่ยวกับการให้ ข่าว
แพร่ หลายต่อสื่อมวลชนซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริ ละกรรมการของบริ ษัท โดยทุนทรัพย์ของการฟ้องแย้ งของ
บริ ษัทเป็ นจานวน 1,000 ล้ านบาทและของกรรมการของบริ ษัทจานวน 592 ล้ านบาท ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวยังไม่สิ ้นสุด ศาลให้ พกั การ
พิจารณาคดีนี ้ไว้ ก่อน เพื่อรอผลการพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกันตามกล่าวใน 2) 2) บริ ษัทถูกฟ้องร้ องจากกรรมการดังกล่าว
ใน 1) ในคดีอาญาข้ อหาปลอมแปลงเอกสารและใช้ เอกสารปลอมเรื่ องเกี่ยวกับบริ ษัทดังกล่าวได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่กรรมการท่านนัน้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทในฐานะคูส่ ญ
ั ญาร่ วมทุน และในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว 3) บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องกรรมการท่านดังกล่าวในคดี
แพ่งข้ อหากรรมการกระทาความเสียหายแก่บริ ษัทและเรี ยกค่าสินไหมจานวนทุนทรัพย์ 274 ล้ านบาท พร้ อมยื่นคาร้ องขอคุ้มครอง
ชัว่ คราวก่อนมีคาพิพากษา เพื่อให้ ศาลมีคาสัง่ จากัดอานาจจาเลยในระหว่างพิจารณาคดี โดยในการลงนามสาหรับดาเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษัทดังกล่าวต้ องลงนามร่ วมกับกรรมการของบริ ษัท นอกจากนัน้ 4) บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องกรรมการท่าน
ดังกล่าวอีกหนึง่ คดีในข้ อหาผิดสัญญาร่ วมทุน ฟ้องให้ กรรมการท่านดังกล่าวโอนหุ้นจานวนทุนทรัพย์ 290 ล้ านบาท ซึง่ ต่อมาบริ ษัท
ได้ ถอนฟ้องและศาลมีคาสัง่ อนุญาตให้ บริ ษัทถอนฟ้อง แต่จาเลยอุทธรณ์คดั ค้ าน คดีอยู่ระหว่าการพิจารณาของศาล
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 บริ ษัท ได้ รับทราบว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาให้ บริ ษัท สมุย เพนนินซูลา
จากัด ชาระหนี ้ที่ค้างชาระแก่ธนาคารในส่วนของหนี ้เงินเบิกเกินบัญชีจานวน 20.4 ล้ านบาท และเงินกู้ยืม 725 ล้ านบาท พร้ อม
ดอกเบี ้ย หากไม่ชาระให้ ยดึ ที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างตามที่ระบุออกขายทอดตลาด นาเงินมาใช้ หนี ้แก่ธนาคาร
ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2553 บริ ษัท ได้ รับทราบว่าสานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ ธานี สาขาเกาะสมุย ได้ ออกหมายแจ้ งการยึด
อสังหาริ มทรัพย์ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประเมินราคาไว้ เป็ นเงินรวม 160.4 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ในเดือนกันยายน 2553 คูค่ วามแถลงร่ วมกันในคดีอาญาตามกล่าวใน 2) ว่าทังสองฝ่
้
ายอยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่เพื่อระงับข้ อ
พิพาท ศาลสัง่ นัดสืบพยานใหม่ ส่วนคดีแพ่งตาม 3) ศาลนัดฟั งผลเจรจาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 และต่อมาศาลสัง่ นัดพร้ อมอีก
ครัง้ ในวันที่ 8 เมษายน 2554
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริ ษัทและกรรมการท่านหนึง่ ของบริ ษัทยื่นคาร้ องคัดค้ านการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริ ษัทภูเก็ต เพ
นินซูลา จากัด ที่เจ้ าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกล่าวอ้ างว่าการบังคับ
คดีไม่ถกู ต้ องและไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และขอให้ ศาลสัง่ ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
้ ้ศาลพิจารณารับคาร้ องคดี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษัทและกรรมการท่านหนึง่ ของบริ ษัทยื่นคาร้ องคัดค้ านการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริ ษัทสมุย เพ
นินซูลา จากัด ตามการบังคับคดีของสานักงานบังคับคดีจงั หวัด จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สาขเกาะสมุย โดยกล่าวอ้ างว่าการบังคับคดีไม่
ถูกต้ องและไม่ชอบด้ วยกฎหมายและขอให้ ศาลสัง่ ระงับการบังคับคดี ทังนี
้ ้ศาลพิจารณารับคาร้ องคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2554 เจ้ าพนักงานบังคับคดีมีคาสัง่ ยกเลิกการขายทอดตลาดและนาทรัพย์ดงั กล่าวประกาศขายทอดตลาดใหม่เนื่องจากผู้ประมูล
ไม่ชาระราคาตามเงื่อนไขและเวลาตามที่กาหนด
จากความคืบหน้ าข้ อพิพาทดังกล่าวข้ างต้ นคดียงั ไม่มีข้อยุติ อย่างไรก็ดีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทจะไม่มีผลเสียหายที่เป็ น
สาระสาคัญที่อาจเกิดขึ ้นจากผลของคดีความตามกล่าวข้ างต้ น

(6) ข้ อพิพาททางกฎหมาย หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
7

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

โครงสร้ างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 4 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 1,034,757,926 บาท และมีทุนชาระแล้ วจานวน
1,034,757,926 บาท แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,034,757,926 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 29 มีนาคม 2554
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

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

ชื่อ
กลุ่มนาย กมล เอีย้ วศิวิกูล
นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
นางสาวภาวิณี เอี ้ยวศิวิกลู
นางสาวจิตวดี เอี ้ยวศิวิกลู
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นายมนต์ชยั เอี ้ยวศิวิกลู
นางนิภาวัลย์ เอี ้ยวศิวิกลู
คุณสอาด ปั ญญาจิรวุฒิ
นางสุจิตร์ เอี ้ยวศิวิกลู
กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทรู
นายธเนศ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรยุทธ์ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทรู
กลุ่มคุณนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
คุณนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
คุณปั ฐมา ณัฐวุฒิ
คุณวีระ ณัฐวุฒิ
คุณกษมา ณัฐวุฒิ
กลุ่มนาย กิตติพล จึงวัฒนานนท์
นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์
คุณจุฑารัตน์ จึงวัฒนานนท์
คุณปรเมศวร์ จึงวัฒนานนท์
คุณศิรทรรศน์ นิ่มพิจารณ์
คุณวิรัญ ใจยินดี
THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD-CGT
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
คุณประวิตร ดีวงกิจ
คุณสมศักดิ์ ศักดิ์สธุ าพร

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

340,097,223
184,458,438
16,657,680
17,766,770
13,426,160
4,804,674
4,946,840
49,713,888
44,676,815
2,440,500
700,000
398,058
107,400
139,153,300
132,311,700
5,418,600
1,423,000
79,245,869
41,215,336
38,020,500
33
10,000
43,531,400
37,439,100
5,794,300
298,000
34,065,900
21,524,320
17,952,300
10,717,700
9,000,000
8,518,800

32.87
17.82
1.61
1.72
1.30
0.46
0.48
4.80
4.32
0.24
0.07
0.04
0.01
13.45
12.79
0.52
0.14
7.65
3.98
3.67
0.00
0.00
4.21
3.62
0.56
0.03
3.29
2.08
1.73
1.04
0.87
0.82

โดยผู้ถือหุ้นหลักยังเป็ นกลุ่มเดิม ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้ อย ทังนี
้ ้กลุ่มนายกมล เอี ้ยวศิวกิ ลู และ กลุ่ม
นายธเนศ ดิลกศักยวิฑรู ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 32.87 และ 13.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ วตามลาดับ

(7) โครงสร้ างเงินทุน หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

7.3 นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการ จ่ายเงินปั นผล ในอัตราร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินรวม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทมี
เป้าหมายที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยโครงสร้ างเงินทุนที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กิจการของบริ ษัทมากที่สดุ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถนาเสนอการประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี แต่ต้องได้ รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี สาหรับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษัทอาจเห็นสมควรให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหากเห็นว่า
บริ ษัทสามารถดารงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ ในการดาเนินการได้ อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนัน้ ซึง่
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะคานึงถึงปั จจัยหลายประการ ดังนี ้


ผลการดาเนินงานของบริ ษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริ ษัท



แผนการดาเนินงานในอนาคตและความต้ องการในการใช้ เงินลงทุน



ปั จจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร

นอกจากนี ้ บริ ษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ . บริ ษัทมหาชนจากัด ที่กาหนดให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษัทยังมีผลขาดทุน
สะสมอยู่แม้ วา่ บริ ษัทจะมีกาไรสุทธิสาหรับปี นัน้ ๆ ก็ตาม และ พรบ . บริ ษัทมหาชนจากัด ยังกาหนดให้ บริ ษัทสารองเงินตาม
กฎหมายในจานวนร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ ามี ) จนกว่าเงินสารองตามกฎหมายมีจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 ได้ มีมติให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2554
ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัทมีแผนการดาเนินงานในอนาคตและความต้ องการใช้ เงินลงทุน
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3/2555 ได้ มีมติงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2554 ทังนี
้ ้เนื่องจากนาเงินไปใช้ ในการขยายพอร์ ตสินเชื่อรถยนต์

(7) โครงสร้ างเงินทุน หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

8

การจัดการ

8.1

โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จดั การ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู

รองกรรมการผู้จดั การ
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู

รองกรรมการผู้จดั การ
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน
คุณรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์

อสังหาริ มทรัพย์

อสังหาริ มทรัพย์

เช่าซื ้อ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

ฝ่ ายบริ หารงาน
ทรัพย์สิน

(8) การจัดการ หน้ าที่ 1

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ ายขาย 1 - 8

ฝ่ ายกฏหมาย

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริ หาร นอกจากนี ้ ยังมี
การจัดตังคณะกรรมการย่
้
อยอื่น ๆ ขึ ้นอีกหลายชุดเพื่อทาหน้ าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดาเนินงาน
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สธุ าพร
นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์
นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ แก่ (1) นายกมล เอี ้ยวศิวกิ ลู (2) นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวกิ ลู (3) นายเอกชัย เอี ้ยวศิวกิ ลู ( 4) นาย
สมศักดิ์ ศักดิส์ ธุ าพร ( 5) นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวกิ ลู และ ( 6) นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โดยกรรมการสองใน หกท่านนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ โดยอ้ างอิงกับ พรบ . บริ ษัทมหาชนจากัด พรบ . หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทมีดงั นี ้
(1)

คณะกรรมการต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน การบริ หารเงิน

(3)

จัดให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(4)

ดาเนินการให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
เป็ นสาคัญ

(5)

กากับและควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้ อมทัง้
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจมอบหมายแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึง่ ให้ เป็ นกรรมการบริ หารเพื่อดาเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด
หรื อหลายอย่าง ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทมีอานาจดาเนินการเรื่ องต่างๆ ของ
กิจการได้ เอง เว้ นแต่อานาจในการดาเนินงานดังต่อไปนี ้จะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(8) การจัดการ หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

(1)

เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

การทารายงานที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(4)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(5)

การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท

(8)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

(9)

เรื่ องอื่นใดตามกฎหมายกาหนด

ทังนี
้ ้กาหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยให้ กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิอนุมตั ิ
กรรมการอิสระ
บริ ษัทมีกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายมงคล สัณฐิตวิ ฑิ รู (2) นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ และ (3) นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
กรรมการอิสระดาเนินงานตามภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด คือ
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระด้ วย

(2)

ไม่เคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง
และบุตร (รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ) ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

(4)

ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้

(5)

ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชี
(8) การจัดการ หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สงั กัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้
(6)

ไม่เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้
ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ
หุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการ
แต่งตัง้

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

(8)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติ เช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ ” และไม่เ ป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้
ตัดสินใจในการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่เ ป็ น
กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนซึง่ เป็ น บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทร่ วมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นายมงคล สัณฐิตวิ ฑิ รู เป็ นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
(1)

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษัทเพื่อให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ

(2)

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ ครอบคลุมถึงการ
ควบคุมภายในทางด้ านการบัญชี การเงิน การดาเนินงาน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้นโดยผู้บริ หารของบริ ษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผู้
ตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้สอบบัญชีอิสระ

(3)

สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยให้ มีทรัพยากรด้ านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

(4)

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย และเลิก
จ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ าม พรบ . หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

(8) การจัดการ หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนและ
เงื่อนไขการทางานของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้

(7)

สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นรายปี

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท

(9)

สอบทานการจัดการให้ มีช่องทางสาหรับพนักงานที่สามารถแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่ องรายงานทางการเงินหรื อ
เรื่ องอื่น ๆ โดยการแจ้ งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็ นความลับ รวมถึงการจัดให้ มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่ องที่รับแจ้ งอย่าง
เหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรม กับ ผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท

(11)

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้

(12)

–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ าม พ .ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

–

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

–

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู

(8) การจัดการ หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(1)

มีอานาจในการจัดการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททุกประการ

(2)

มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารดาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การจัดซื ้อสินค้ า หรื อ ยานพาหนะ และการ
อนุมตั กิ ารขายเช่าซื ้อ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้วงเงินสาหรับแต่ละรายการต้ องไม่เกินกว่า 300 ล้ านบาท

(3)

มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยืมหรื อการขอสินเชื่อใดๆ ของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เช่น การซื ้อขายเงินลงทุน หรื อสินทรัพย์ถาวร เป็ นต้ น ภายในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 1,000 ล้ านบาท หรื อ จานวนเทียบเท่า

(4)

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

(5)

มีอานาจแต่งตัง้ ถอดถอนพนักงานของบริ ษัทในตาแหน่งที่ไม่สงู กว่ากรรมการผู้จดั การ

(6)

มีอานาจจัดทา เสนอแนะและกาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบ

(7)

กาหนดแผนธุรกิจ อานาจการบริ หารงาน อนุมตั งิ บประมาณสาหรับประกอบธุรกิจประจาปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
ดาเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
แล้ ว

(8)

ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่คณะกรรมการบริ หารนัน้ ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของ
บริ ษัทและกาหนดให้ รายการที่กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการบริ หารซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่สิทธิอนุมตั กิ ารทารายการนัน้
เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ดารงตาแหน่งเลขานุการ
บริ ษัท
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้บริ หารทังหมด
้
6 ท่าน(1) ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล

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

นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์

(8) การจัดการ หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

หมายเหตุ
(1) ผู้บริหารข้ างต้ นเป็ นผู้บริหารตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ หมายถึงกรรมการ ผู้จดั การ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทกุ ราย และหมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรือเทียบเท่า

8.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

(2)

ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซี่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

8.3

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสาหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 9 ราย ในปี 2554 ค่าตอบแทน
รวมของกรรมการบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 1,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ

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

ค่ าตอบแทนรายปี
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000

(หน่วย : บาท)
ค่ าตอบแทนรวม
320,000
120,000
120,000
120,000
120,000
220,000
120,000
120,000
120,000

นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สธุ าพร
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายมงคล สัณฐิ ติวิทรู (1)
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์
หมายเหตุ
(1) นายมงคล สัณฐิ ติวิทรู เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 แทนพลโทจิระเดช
โมกขะสมิต

(8) การจัดการ หน้ าที่ 7

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ในปี 2554 ค่าตอบแทนรวมของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 15,561,185 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน (บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2554
6
14,026,750
1,203,100
277,335

จานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

8.4

การกากับดูแลกิจการ

รายละเอียดของการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทมีดงั นี ้ โดยอ้ างอิงตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัท
จดทะเบียนปี 2540 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ แบ่งออกเป็ น 15 ข้ อ คือ
(1)

นโยบายด้ านธรรมาภิบาล

บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น พนักงานและลูกค้ า รวมทังความเป็
้
นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ต่อบริ ษัทในระยะยาว โดยเน้ นถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการกากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้
ดาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
(2)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และออกเสียงตามสิทธิ์เท่ากับจานวนหุ้นที่ถือในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และบริ ษัทฯได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันพร้ อมทังหนั
้ งสือมอบอานาจเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบอานาจให้ ตวั แทนหรื อกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ์ออกเสียงแทนนอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ให้
ความสาคัญต่อการให้ ข้อมูลที่สาคัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างสม่าเสมอและทัว่ ถึง
(3)

การประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริ ษัทฯ เพิ่งเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เดือน กันยายน 2546 ที่ผ่านมาจึงยังมิได้ จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะจัดให้ มีการประชุมสามัญ ประจาปี
ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดรอบปี ของบริ ษัทฯ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นใดๆต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทังมี
้ การบันทึกรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกครัง้
(4)

สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯได้ ให้ ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มประกอบด้ วย พนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง รวมถึงสังคมเนื่องจากบริ ษัทฯ
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวโดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้
มีส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลอย่างดี ตัวอย่างของโครงการเพื่อสังคมของบริ ษัทฯ ได้ แก่โครงการมอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยนต่างจังหวัด

(8) การจัดการ หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(5)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีความตังใจที
้ ่จะทาให้ บริ ษัทฯเติบโตอย่างยัง่ ยืนและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยมีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนดไว้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริ หารความเสี่ยง ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษัทฯมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการดาเนินรายการที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อรายการใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้น บริ ษัทฯจะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี ้ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดๆจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมมี
ในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
(7)

จริยธรรมธุรกิจ

บริ ษัทฯได้ จดั ทาจรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่กรรมการ และ พนักงาน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ซึง่
ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตั ติ ามข้ อกฎหมายต่างๆ รวมทัง้
ยังได้ มีบทกาหนดโทษทางวินยั อีกด้ วย
(8)

การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษัทฯมีจานวนทังหมด
้
6 ท่าน แบ่งเป็ น

(9)



กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน



กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของจานวนกรรมการทังหมด
้

การรวมหรือการแยกตาแหน่ ง

ประธานกรรมการกับกรรมการผู้จดั การเป็ นบุคคลเดียวกันและเป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ่ ถือหุ้นประมาณร้ อยละ 25 แต่
อย่างไรก็ตามโครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระในสัดส่วนร้ อยละ 50 ซึง่ จะทาให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบริ หารงาน
(10)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทฯได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนรวมไม่
เกิน 3 ล้ านบาทต่อปี และค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ ซึง่ เป็ นระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะชักนาและรักษาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะสมในการเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯได้
(11)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจัดขึ ้นอย่างน้ อยทุกไตรมาส โดยบริ ษัทจะแจ้ งกาหนดการประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ให้ กรรมการทราบ
ล่วงหน้ า เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้ อย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ในการประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท มีการกาหนด
วาระการประชุมที่ชดั เจน โดยบริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมการประชุม การประชุมแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณ
2 ชัว่ โมง โดยมี
ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมการประชุมเพื่อชี ้แจงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการ บริ ษัท ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการเปิ ด
โอกาสให้ กรรมการทุกท่านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุ ปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม
(8) การจัดการ หน้ าที่ 9

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

กรรมการที่มีส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้ องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณา
วาระนัน้ ๆ
บริ ษัทจัดทาบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจัดเก็บต้ นฉบับร่ วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประชุม

ประกอบการ

ในปี 2554 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวม 12 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม
นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
12
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
รองประธานกรรมการ
12
์
์
นายสมศักดิ ศักดิสธุ าพร
กรรมการ
12
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
กรรมการ
12
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
กรรมการ
12
นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์
กรรมการ
12
(1)
นายมงคล สัณฐิ ติวิทรู
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12
หมายเหตุ
(1) นายมงคล สัณฐิ ติวิทรู เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 แทนนายพลโท
จิระเดช โมกขะสมิต

(12)

คณะอนุกรรมการ

บริ ษัทฯมีการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการประกอบด้ วยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังนี ้
 คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 4 ท่าน มีรายละเอียดของอานาจหน้ าที่เพิ่มเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 30 เมษายน 2546 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน มีรายละเอียดของอานาจหน้ าที่เพิ่มเติมในส่วนโครงสร้ างการจัดการ
 คณะกรรมการจัดสรร
เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ มีมติให้ บริ ษัทฯทาการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัท ฯ
บริ ษัทฯจึงได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดสรรเพื่อทาหน้ าที่จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ซี่งคณะกรรมการจัดสรรประกอบด้ วย
กรรมการจานวน 3 ท่าน
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯยังไม่มีกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีการพิจารณาเบื ้องต้ นที่เหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่อยู่ในอุตสา
กรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลประกอบการของบริ
้
ษัทฯประกอบการพิจารณากาหนด

(8) การจัดการ หน้ าที่ 10

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
(13)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญแก่ระบบการควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั งิ าน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ รายงานตรงต่อ
กรรมการผู้จดั การและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสร้ างเสริ มระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ติดตามให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ และกลไกหลักที่สาคัญอีก
ประการหนึง่ คือบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการกาหนดภาระหน้ าที่ของฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและของผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้ าที่ของ
ผู้ปฏิบตั งิ านและผู้ตดิ ตามประเมินผลออกจากกันเพื่อให้ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้บริ ษัทฯได้ ให้
ความสาคัญต่อข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ ้น
(14)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯและข้ อมูลทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอและใช้ ดลุ ย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทารวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2546 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดแู ล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
(15)

ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน

บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันกาล ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง
โดยมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ดแู ลรับผิดชอบการตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นและจัดเตรี ยมข้ อมูลเผยแพร่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ
8.5

การใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและหลักในการปฏิบตั สิ าหรับการดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูล เพื่อป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้ บคุ คลที่ไม่ได้ รับ
อนุญาตได้ รับ ข้ อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และ/หรื อป้องกันมิให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริ ษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้ รับข้ อมูลนัน้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรื อในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษัทซื ้อขายหุ้นหรื อตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมี ผลกระทบต่อ
ราคา
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท โดยกาหนดห้ ามมิให้
กรรมการและผู้บริ หารซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาส
จนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดาเนินงานของบริ ษัทต่อสาธารณชน หรื อซื ้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกาไรในระยะสัน้
ทังนี
้ ้
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการได้ มาหรื อการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท (รวมถึง
การถือ ครองหลักทรัพย์ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันที่มีการได้ มาหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
8.6

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้ างเป็ นเงินเดือนประจา)จานวนทังสิ
้ ้น 986 คน โดยแบ่งตามสาย
งานหลักได้ดงั นี ้
(8) การจัดการ หน้ าที่ 11

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

สายงาน

จานวนพนักงาน (คน)
794
14
14
6
65
3
38
13
39
986

ฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และบริการ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
สานักกรรมการ
รวม

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี2554 ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส เป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 162,168,595 บาท และเงินสมทบเข้ ากองทุน
สารองเลี ้ยงชีพเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น1,648,799บาท
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณ ภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะบริ ษัทตระหนักเสมอว่า
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นรากฐานของความสาเร็ จ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา และปรับตนเองให้ เป็ น “องค์กรแห่ง
การพัฒนาและเรี ยนรู้ ” โดยผสมผสานทังความรู
้
้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคูก่ นั ไป
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และเพื่อให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและ
ความก้ าวหน้ าของกิจการเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอื่นๆ และความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี บริ ษัทได้ จดั รู ปแบบการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี ้
การเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์และการลงมือทางานจริ ง (Experience)
บริ ษัทส่งเสริ มและจัดให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ จากการลงมือทาจริ ง (On the Job Training) ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดการสอนงานและถ่ายทอด
ความรู้ ในงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี ้ บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานกล้ าลองและกล้ าทาในสิ่งใหม่ ๆ และเรี ยนรู้ จากความผิดพลาด เพื่อจะ
ได้ เห็นข้ อบกพร่ อง ปั ญหา และการแก้ ไขปั ญหา อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้ จริ ง
การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
บริ ษัทส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู งั คับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่ วมงาน เป็ นผู้แนะนา (Coaching) และ/หรื อให้ คาปรึกษา (Consulting)
เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและพนักงานได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และให้ คาแนะนาในการทางานร่ วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการ
ทางานทัว่ ไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นปี ละ 2 ครัง้
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้ และอบรมเพิ่มเติม (Education)
บริ ษัทยังสนับสนุนให้ พนักงานและผู้บริ หารได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการทางานและหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพื่อให้ พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในการทางานและเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
และอนาคต

(8) การจัดการ หน้ าที่ 12

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

การควบคุมภายใน

บริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน รวมทังมี
้ การแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทครอบคลุมเรื่ องเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตังแต่
้ ระดับปฏิบตั กิ ารถึงระดับผู้บริ หาร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทมีการบริ หารจัดการที่เหมาะสม เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนาทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ โดยมีการ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ พิจารณาและรับทราบความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้ วยกับ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และสามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทจากการที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ และผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อบกพร่ องที่สาคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและและบริ ษัทย่อย
รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดงั นี ้
(1)

องค์กรและสภาพแวดล้ อม (Organisational Control and Environmental Measure)

บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่เอื ้ออานวยต่อการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารและการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและเหมาะสม โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้ มีการ
สื่อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้ อยปี ละครัง้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกากับดูแลและส่งเสริ มกิจกรรมการควบคุมภายใน ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้ องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในมีหน้ าที่ในการวางแผน ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการควบคุมภายใน จัดให้ มีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ติดตามผล และ
รายงานสถานะของการควบคุมภายในต่อฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
ทังนี
้ ้ เพื่อ
ป้องกันและลดข้ อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ลงทุนว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ อง
และน่าเชื่อถือ
(2)

การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริ ษัทมีการประเมินปั จจัยความเสี่ยงทังภายในและภายนอกที
้
่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น และมีการติดตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อกาหนดมาตรการและกลยุทธ์ตา่ ง ๆ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง โดยบริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเสี่ยงของ
บริ ษัท และกาหนดระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ รวมถึงติดตามขันตอนการด
้
าเนินการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงยังมีหน้ าที่พิจารณาความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริ ษัท จัดทาแผนรองรับความเสี่ยง และ
ติดตามผลอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร (Management Control Activities)

บริ ษัทมีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั งิ านสาหรับการบริ หารจัดการในด้ านต่าง ๆ รวมถึงการทาธุรกรรมด้ านการเงินการ
จัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไป โดย บริ ษัทมีการกาหนดอานาจหน้ าที่และวงเงินอนุมตั ขิ องฝ่ ายบริ หารแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้ าที่ในการอนุมตั อิ อกจากหน้ าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูล และหน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกันเพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน ทังนี
้ ้ ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง

(9) การควบคุมภายใน หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

กับบุคคลดังกล่าว บริ ษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการทาธุรกรรมนัน้ ๆ ดาเนินการตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั งิ านและผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ทิ ี่กาหนด เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างสม่าเสมอ โดยมีการกาหนด
นโยบายและทิศทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล เพื่อให้ การสื่อสารข้ อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้ องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการ
จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทังรายงานการประชุ
้
มคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่
กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงานในแต่ละระดับและ
หน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีการบังคับใช้ และตรวจสอบอย่างเคร่ งครัด และบริ ษัทได้ จดั ทาแผนสารองฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความ
เสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริ ษัทมีการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ และมีการ
ปรับปรุ งแก้ ไขหากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายดังกล่าว
อนึง่ นอกจากหน่วยงานควบคุมภายใน ( Internal Control Unit) ตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit) เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างสม่าเสมอ โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้ าในการแก้ ไขข้ อบกพร่ องกับฝ่ าย
บริ หาร และสรุ ปผลการติดตามการแก้ ไขข้ อบกพร่ องและรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายปี นอกจากนี ้ ฝ่ ายบริ หาร
จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิด หรื อสงสัยว่ามีเหตุ การณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ทิ ี่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการ
กระทาผิดปกติอื่นซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ในรอบปี 2554 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ทาการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
และจากผลการตรวจสอบไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการดาเนินงานของ
บริ ษัท แม้ วา่ จะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในไม่ครบถ้ วนในบางหน่วยงาน แต่ผ้ บู ริ หารซึง่ รับผิดชอบ
หน่วยงานนัน้ ๆ ได้ ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่ องดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อบกพร่ อง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ในส่วนของการควบคุมภายในด้ านบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยนัน้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ศกึ ษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแล้ ว ไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญที่จะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(9) การควบคุมภายใน หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
10

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

รายการระหว่ างกัน

10.1 รายการระหว่ างกันของบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันใน รอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2554

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(1) บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บจก.ซันไซน์ คอร์ เปอเรชั่น)
ประกอบธุรกิจให้ เช่ าซือ้ และการลงทุน

-มีผ้ บู ริหารและกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล

-รายได้ ค่าบริหารจัดเก็บหนี ้

358.4 บมจ.ไมด้ า ลิสซิ่ง บริหารการจัดเก็บ
หนีใ้ ห้ กับ บมจ.พี พลัส พี ซึ่งเป็ น
ลักษณะธุรกิจปกติ

-รายได้ ดอกผลเช่ าซือ้

2,455 บมจ.ไมด้ า ลิสซิ่ง ขายเช่ าซือ้ รถยนต์
ให้ กับ บมจ.พี พลัส พี เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ

(2) บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
(เดิมชื่อ บจก.ซันไซน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
บิสสิเนส)
ประกอบบธุรกิจให้ เช่ าซือ้ และการลงทุน

-มีผ้ บู ริหารและกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล

-รายได้ ค่าบริหารจัดเก็บหนี ้

452.7 บมจ.ไมด้ า ลิสซิ่ง บริหารการจัดเก็บ
หนีใ้ ห้ กับ บจก.มันตรา แอสเซ็ท ซึ่งเป็ น
ลักษณะธุรกิจปกติ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(3) บริษัท เพน พับลิสชิ่ง จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหน่ าย,ผลิตนิตยสาร

-มีผ้ บู ริหารและกรรมการร่ วมกัน คือ

-บริษัทย่ อย (บมจ.ไมด้ า ลิสซิ่ง)

และโฆษณา

นายกมล เอีย้ วศิวิกูล
ถือหุ้นโดยกลุ่มเอีย้ วศิวิกูล 100%

ได้ ซอื ้ นิตยสารจากบุคคลดังกล่ าว
เพื่อจุดประส่ งค์ ในการส่ งเสริมการขาย

-เป็ นกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่ อย

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

-เป็ นกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

1,490 บมจ.ไมด้ า ลิสซิ่ง ซือ้ นิตยสารจาก
บจก.เพน พับ ลิชชิ่ง เพื่อใช้ ในการ
ส่ งเสริมการขาย

(4) นายกมล เอีย้ วศิวิกูล
36,366.9

-

36,366.9

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด และ
บมจ. ไมด้ า ลิสซิ่ง จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากนายกมล
เอีย้ วศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(5) นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล
120 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล
ซึ่งเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

(5) นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล (ต่ อ)

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

-ดอกเบีย้ จ่ าย

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

4,801.4

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

36,751.7

32,501.4

68,654.6

598.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด และ
และบจก. ใมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชื่อ
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากวิสูตร
เอีย้ วศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(6) คุณจิตวดี เอี่ยวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายกมล เอีย้ วศิวิกูล ซึ่งเป็ น
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

10,101.9

-

10,101.9

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากคุณจิตวดี
เอีย้ วศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(7) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
-เป็ นน้ องของนายกมล เอีย้ วศิวิกูล ซึ่งเป็ น

-รายได้ ค่าเช่ า

360 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ซึ่งเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
9,999 คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ ได้ จ่าย
เงินดาวน์ คอนโดมิเนียมให้ กับ
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซึ่งเป็ นรายการ

- เงินดาวน์ ซอื ้ อสังหาริมทรัพย์

ค้ าปกติ
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 4

9,091.7

-

9,091.7

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากคุณทิพวรรณ
ปั ญญาจิรวุฒิ เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(8) คุณรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

- รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

2,343.3 คุณรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ ได้ ซอื ้
คอนโดมิเนียม จาก บจก.ไมด้ า
แอสเซ็ท ซานาดู ซึ่งเป็ นรายการค้ าปกติ

- เงินดาวน์ ซอื ้ อสังหาริมทรัพย์

972.4 คุณรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ ได้ จ่าย
เงินดาวน์ คอนโดมิเนียมให้ กับ
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซึ่งเป็ นรายการ
ค้ าปกติ

- ดอกเบีย้ จ่ าย
- เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

444.2
1,659.2

8,344.2

8,958.3

1,045.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
และ บจก. ใมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชื่อ
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากคุณรุ่ งระวี
เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ เนื่องจาก
ทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

25,254.8

-

25,254.8

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(9) คุณชวัลลักษณ์ เอีย้ วศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายกมล เอีย้ วศิวิกูล ซึ่งเป็ น

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

- บมจ. ไมด้ า ลิสซิ่ง จํากัด

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากคุณชวัลลักษณ์
เอีย้ วศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(10) นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล
-เป็ นกรรมการบริษัทย่ อย

-ดอกเบีย้ จ่ าย

1,481.1

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

14,532.7

13,914.7

1,227.6

27,219.9 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน , บจก.แมกซ์
เรียล เอสเตท , บจก.แมกซ์ โฮเทล,
บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
และ บจก.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากคุณพริ ษฐ์
ทีฆคีรีกุล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(11) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
-เป็ นกรรมการบริษัทย่ อย

-ดอกเบีย้ จ่ าย

3,030.9

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

28,406.6

25,328.1

3,079.6

50,655.1 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน กู้ยืมเงินระยะ
สัน้ จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(12) คุณไมเคิล เอดวาร์ ด เซลวาราจา
โทมัส

-เป็ นกรรมการบริษัทย่ อย

-ดอกเบีย้ จ่ าย

83.9

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 7

2,734.1

83.9

2,818

- บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน กู้ยืมเงินระยะ
สัน้ จากคุณไมเคิล เอดวาร์ ด
เซลวาราจา โทมัส เนื่องจาก
ทุนหมุนเวียนไม่ พอ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(1) บริษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจการให้ บริการ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ้ ่ นื

365.2 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

เช่ าซือ้ รถยนต์

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 60.00

-รายได้ ค่าธรรมเนียมคํา้ ประกันเงินกู้

2,500 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท คํา้ ประกันเงินกู้

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,

ให้ กับ บมจ.ไมด้ า ลิสซิ่ง เพื่อใช้ ในการ
ขยายพอร์ ตสินเชื่อ

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร,

-ดอกเบีย้ รับ

นายเอกชัย เอีย้ วศิวิกูล,

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

4,577.9
89,278.4

89,077.9

143,787.0

34,569.3 บมจ. ไมด้ า ลิสซิ่ง เป็ นบริ๋ษัทย่ อย

นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์

ที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นที่ต้องให้ เงินกู้ยืมแก่
บริษัทย่ อยเพื่อนํามาใช้ เป็ นเงินลงทุน
ในการขยายพอร์ ตสินเชื่อ

(2) บริษัท ไมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชื่อ จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ บริการเช่ าสินเชื่อ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ่ นื

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 60.00

-ดอกเบีย้ รับ

898.5 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
2,285.8

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

37,471.4

3,285.8

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี

40,757.2

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

- บจก. ไมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชื่อ
เป็ นบริษัทย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ นที่ต้องให้
เงินกู้ยืมแก่ บริษัทย่ อยเพื่อนํามาใช้ เป็ น
เงินลงทุนในการขยายพอร์ ตสินเชื่อ

(3) บริษัทไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท
จํากัด

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ้ ่ นื

131.8 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจสนามกอล์ ฟและ

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกลู

ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
-ดอกเบีย้ รับ
-เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

93,887.8

37,384.2

9,686.5

6,284.2
121,585.5 บจก.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท
เป็ นบริษัทย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุน มีความจําเป็ นที่ต้องใช้
เงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บมจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
23.6 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

- เจ้ าหนีอ้ ่ นื

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 9

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ้ ่ นื

9.5 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกูล

ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
-ดอกเบีย้ รับ

83.4

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

11,528.4

4,690.3

16,218.7

- บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เป็ นบริษัทย่ อย
ที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.ท็อป
เอลลิเม็นทส มีเงินทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ
4,494.1 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-เจ้ าหนีอ้ ่ นื
- ดอกเบีย้ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

2,202.2

35,555.6

11,871.2

955.6
25,886.6 บมจ. ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน
บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เนื่องจาก
เงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 10

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(5) บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เป็ นบริษัทย่ อย
-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อบละ 85.00
-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,

-รายได้ ค่าบริการ

30.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกูล

-ดอกเบีย้ รับ

89.9

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

2,298.4

7,169.9

5,859.6

- ดอกเบีย้ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

3,608.7 บจก.แมกซ์ โฮเทล เป็ นบริษัทย่ อยที่
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.แมกซ์
โอเทล มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
79.1

2,768.7

3,579.1

6,347.8

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน
บจก.แมกซ์ โฮเทล เนื่องจากมีเงิน
ทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 11

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ้ ่ นื

8.3 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

ด้ านอสังหาริมทรัพย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 70.00

-รายได้ ค่าธรรมเนียมคํา้ ประกันเงินกู้

761.3 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท คํา้ ประกันเงินกู้

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกูล

ให้ กับ เดอะ รีทรีท หัวหิน เพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
-รายได้ ค่าบริการ

180.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-ดอกเบีย้ รับ

9,082.0

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

69,273.5

93,828.0

8,572.6

154,673.9 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน เป็ นบริษัท
ย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหินมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 12

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(7) บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-เป็ นบริษัทย่ อย
-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกลู

-รายได้ ค่าบริการ

-ดอกเบีย้ ค้ างรับ

120 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

26,778.8

-

26,778.5

- บจก.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ้ เป็ นบริษัท
ย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ้ ต้ องใช้ เงินลงทุน
ในโครงการอสังหาริมทรัพย์

-เจ้ าหนีอ้ ่ นื

2.4 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

- ดอกเบีย้ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

1,259.2
29,701.1

73,759.2

69,701.0

33,759.3 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี ้ เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 13

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(8) บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ้ ่ นื

และรับเหมาก่ อสร้ าง

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกูล

32.1 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
640.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

- ดอกเบีย้ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

212.9
6,953.5

212.9

5,517.8

1,648.6 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.เทอเทิล พาทิ เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(9) บริษัท แมกซ์ เรียล เอสเตท จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ้

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ้ ่ นื

55.3 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-ดอกเบีย้ รับ

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

168.0
2,127.3

168.0

167.2

1,128.1 บจก.แมกซ์ เรียล เอสเตท เป็ นบริษัท

นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,

ย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลง

นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,
นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกูล

ทุนมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุนใน
เรียล เอสเตท มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 14

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(10) บริษัทแมกซ์ โฮเทลรามคําแหง จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ้

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอ้ ่ นื

55.3 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-ดอกเบีย้ รับ

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

176.0
2,228.6

177.0

176.0

2,229.6 บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง เป็ น

นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,

บริษัทย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท

นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,

เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงิน

นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกูล

ทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

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

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ดอกเบีย้ รับ

12.3

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-รายได้ ค่าบริการ

60.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,

ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 15

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

(11) บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
(ต่ อ)

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

-

2,137.3

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี

-

- ดอกเบีย้ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

2,137.3 บจก.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู เป็ นบริษัท
ย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์
181.5

5,892.2

8,881.5

14,773.7

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

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

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ดอกเบีย้ รับ

4.2

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00
-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,

-รายได้ ค่าบริการ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 16

60.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

(12) บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
(ต่ อ)

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

-

1,604.2

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี

-

- ดอกเบีย้ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

1,604.2 บจก.แมกซ์ คอนโด เกษตร เป็ นบริษัท
ย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
แมกซ์ คอนโด เกษตร ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์
1,508.4

18,091.6

18,408.4

36,500

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.แมกซ์ คอนโด เกษตร เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(13) บริษัท วิภา คอนโด จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ้

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ดอกเบีย้ รับ

6.4

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรัพย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00

-รายได้ ค่าบริการ

-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายกมล เอีย้ วศิวิกูล,
นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล,

60.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 17

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

(13) บริษัท วิภา คอนโด จํากัด (ต่ อ)

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

-

3,236.4

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ างรั บ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี

-

- ดอกเบีย้ จ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

3,236.4 บจก.วิภา คอนโด เป็ นบริษัท
ย่ อยที่ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
วิภา คอนโด ต้ องใช้ เงินลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์
153.0

2,903.8

4,653.0

7,556.8

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.วิภา คอนโด เนื่องจากมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ

(14) นายกมล เอีย้ วศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

22,224.2

-

22,224.2

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากนายกมล
เอีย้ วศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 18

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(15) นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล
ซึ่งเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

17,840.0

-

17,840.0

บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากวิสูตร
เอีย้ วศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(16) คุณจิตวดี เอีย้ วศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายกมล เอีย้ วศิวิกูล ซึ่งเป็ น

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

10,101.9

-

10,101.9

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากจิตวดี
เอีย้ วศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(10) รายการระหว่างกัน หน้ าที่ 19

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที1่ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2553
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรั บรอบปี
บัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

(17) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
-เป็ นน้ องของนายกมล เอีย้ วศิวิกูล ซึ่งเป็ น
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

360.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ซึ่งเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย

9,091.7

-

9,091.7

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากคุณทิพวรรณ
ปั ญญาจิรวุฒิ เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(18) คุณรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

-ดอกเบีย้ จ่ าย

3.0

-เงินกู้ยืมและดอกเบี่ยค้ างจ่ าย

646.5

8,194.2

8,808.3

32.4 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน้ จากคุณรุ่ งระวี
เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ เนื่องจากทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
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10.2 นโยบายการกาหนดราคา
ในการทารายการระหว่างกันนัน้ บริ ษัทฯมีนโยบายการกาหนดราคาที่ใช้ ในการเข้ าทารายการสรุ ปดังนี ้
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย

นโยบายการคิดราคา

ดอกเบี ้ยรับ
ค่าบริการรับ
ค่าเช่า
ดอกเบี ้ยจ่าย

อัตราร้ อยละ 5.1-15.0 (2553 : อัตราร้ อยละ 4.85-15.0 ต่อปี )
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ MLR-1.0 ต่อปี และร้ อยละ 12.0 ต่อปี

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ คา่ บริหารจัดเก็บหนี ้
รายได้ ดอกผลเช่าซื ้อ
ค่าเช่าอาคาร

ร้ อยละ 6 ของยอดหนี ้ที่เรียกเก็บได้
อัตราร้ อยละ 9.3 ต่อปี
ราคาตามสัญญา

10.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยรายการดังกล่าวล้ วนเป็ นการดาเนินธุรกิจปกติของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง สาหรับขันตอนการอนุ
้
มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน นอกจากบริ ษัทจะยึดแนว
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทารายการอื่นๆ ทัว่ ไป โดยจะกาหนดอานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ติ ามวงเงิน และเนื่องจากรายการระหว่างกันที่
เกิดขึ ้นเป็ นรายการที่ดาเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนัน้ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต โดยบริ ษัทจะคานึง ถึงความเหมาะสมในการทารายการและเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปและเกณฑ์ตามที่
ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย สามารถเทียบเคียงได้ กบั ราคาตลาดเป็ นหลัก
10.4 มาตรการขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการกาหนดมาตรการในการทารายการระหว่างกันของบริ ษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งว่าผู้บริ หารหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
จะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้ โดยการพิจารณาแต่ละรายการได้ มีการคานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นหลัก และได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาที่จะทาการซื ้อขายทรัพย์สินตามราคา ตลาดทัว่ ไป หรื อราคาประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาพิจารณารายการและให้ ความเห็นต่อรายการระหว่างบริ ษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน และหากรายการระหว่างกันอื่นใดที่เข้ าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ ามกฎดังกล่าวอย่าง
เคร่ งครัด
ในปี 2554 และปี 2553 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว สาหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2554 และ 2553 ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการค้ าตามปกติ โดยบริ ษัทได้ คดิ ราคาซื ้อ-ขายสินค้ า และบริ การกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งตามราคาที่เทียบเท่า
กับราคาที่คดิ กับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษัทจะว่าจ้ างผู้ประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีที่เป็ นการประเมินราคาประเภทอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ประเมินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต.
มาทาการประเมินราคาของรายการระหว่างกัน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบก่อนที่จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่สอบ
ทาน
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10.5 นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหว่างกันที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อเนื่องในอนาคต คือ ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ าของ บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด
(มหาชน) ในการแนะนาลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การเช่าซื ้อรถยนต์กบั ทางบริ ษัท ในกรณีการเข้ าทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นได้ ใน
อนาคต บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ าปกติทวั่ ไป ทังนี
้ ้บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทารายการด้ วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะได้ ให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริ ษัท
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

11.1 งบการเงิน
11.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม
สำหรับงบกำรเงิ นปี 2552
ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
สำหรับงบกำรเงิ นปี 2553
บุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4165
บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
สำหรับงบกำรเงิ นปี 2554
บุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4165
บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
11.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นอย่ างไม่ มีเงื่อนไข
ผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินปี 2552 ดังนี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ได้
แสดงความเห็นไว้ อย่างมีเขื่อนไขโดยสถานการณ์ โดยให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ2 และ ข้ อ 26.4 เนื่องจาก
ข้ อพิพาทที่ยงั ไม่ยตุ ติ งแต่
ั ้ ปี2550 อันเกี่ยวเนื่องมาจาก บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ จ่ายเงินจานวน 256 ล้ านบาทและได้ บนั ทึก
รายการดังกล่าวเป็ นเงินกู้ยืมกรรมการ ของบริ ษัทย่อยผู้หนึง่ ซึง่ ต่อมากรรมการผู้นนได้
ั ้ ปฏิเสธว่าไม่ได้ ก้ เู งินจากบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า รายการดังกล่าวเป็ นข้ อขัดแย้ งระหว่างบริ ษัทฯกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
ผู้นนเกี
ั ้ ่ยวกับภาระหนี ้สินที่มิได้ บนั ทึกไว้ ในงบการเงินของบริ ษัทย่อย ณ วันที่บริ ษัทฯ เข้ าไปร่ วมทุน จากข้ อพิพาทดังกล่าว
ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับงบการเงินรายปี ตังแต่
้ ปี 2550 รวมทังงบการเงิ
้
นรายไตรมาสทุกไตรมาสตังแต่
้ ปี 2551 ของบริ ษัทย่อย
สองแห่งและบริ ษัทร่ วมหนึง่ แห่ง ซึง่ กรรมการของบริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นกรรมการของทังสามบริ
้
ษัท เพื่อจัดทางบการเงิน
รวมและ/ หรื อ พิจารณาการด้ อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึง่ ถือเป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
ผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินปี 2553 ดังนี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ได้ แสดงความเห็นไว้
อย่างมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 ว่ายกเว้ นผลกระทบต่องบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ที่อาจเกิดขึ ้น หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นตามที่กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ19 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป อย่างไรก็ตามงบการเงินดังกล่าวได้ มีการ
ปรับปรุ งใหม่ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ34 และได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขโดยสถานการณ์ของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ19 และ 31 บริ ษัทยังไม่สามารถประเมินผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ ้นจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ในบริ ษัทสมุย เพนนินซูลา จากัด บริ ษัท ฮอทสปริ ง จากัดและบริ ษัทภูเก็ต เพนนินซูลา จากัด ซึง่ มีราคาทุนจานวน 650 ล้ าน

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บาท ตามที่ปรากฎในงบดุลเฉพาะบริ ษัทและจานวน 609 ล้ านบาทตามที่ปรากฎในงบดุลรวม เนื่องจากข้ อพิพาทระหว่าง
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวยังไม่ยติ ทาให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้ องของมูลค่าเงินลงทุน
ดังกล่าวไว้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินปี 2554 ดังนี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 4 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ได้ แสดงความเห็นไว้ อย่าง มีเงื่อนไขโดยสถานการณ์
ของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ18 และ 31 บริ ษัทยังไม่สามารถประเมินผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ ้นจากเงินลงทุนระยะ
ยาวอื่นในบริ ษัทสมุย เพนนินซูลา จากัด บริ ษัท ฮอทสปริ ง จากัดและบริ ษัทภูเก็ต เพนนินซูลา จากัด ซึง่ มีราคาทุนจานวน
650 ล้ านบาท ตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และจานวน 609 ล้ านบาท
ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เนื่องจากข้ อพิพาทระหว่างบริ ษัทและผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวยังไม่ยตุ ิ ทาให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้ องของมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
11.1.3 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบดุล
2552
ล้ านบาท

2553
ล้ านบาท

%

135.86
26.00
2.51
1,187.25

2.26
0.43
0.04
19.77

54.76
4.00
2.87
1,270.43

0.83
0.06
0.04
19.39

58.38
24.18
3.11
1,391.60

0.83
0.35
0.04
19.80

18.93
30.25

0.32
0.50

36.21
14.83

0.55
0.23

21.32
15.33

0.30
0.22

1.79
8.34
66.99
635.19
16.79
79.30

0.03
0.14
1.12
10.57
0.28
1.32

1.96
7.11
65.41
1,007.44
13.91
65.28

0.03
0.11
1.00
15.37
0.21
1.00

0.17
6.12
60.00
1,316.46
45.89
56.63

0.00
0.09
0.85
18.73
0.65
0.81

2,209.20

36.78

2,544.21

38.82

2,999.19

42.67

80.77

1.35

86.27

1.32

87.76

1.25

%

2554
ล้ านบาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอืน่
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค ้าประกัน

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2552
ล้ านบาท

ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบี ้ยค้ างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอืน่
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2553
%

2554
ล้ านบาท

2552
ล้ านบาท

2553
%

1,536.58

25.58

1,695.53

25.87

1,718.25

24.44

14.22
21.81

0.24
0.36

28.55

0.43

25.17

0.36

39.68

0.66

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

20.00

0.33

20.00

0.31

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

609.11

10.14

609.11

9.29

609.11

8.67

2552
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงาน
สิทธิการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม

2554

2553

ล้ านบาท
911.95

%
15.18

ล้ านบาท
1,046.34

%
15.97

ล้ านบาท
1,127.61

%
16.04

100.13
417.53
35.50

1.67
6.95
0.59

100.13
374.84
43.50

1.53
5.72
0.66

3.13
99.60
343.87
10.50

0.04
1.42
4.89
0.15

10.28
3,797.56
6,006.76

0.17
63.22
100.00

5.16
4,009.43
6,553.64

0.08
61.18
100.00

5.11
4,030.11
7,029.30

0.07
57.33
100.00

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2552
ล้ านบาท

หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เเงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายจากกิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่นค่าซื ้อสินทรัพย์ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้ค่าหุ้น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เจ้ าหนี ้ระยะยาวค่าซื ้อสินทรัพย์ -สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ในหนึ่งปี
หนี ้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค ้าประกัน
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

2553
ล้ านบาท

%

2554
ล้ านบาท

%

143.34
81.74
8.89
65.91
95.18

2.39
1.36
0.15
1.10
1.58

158.25
63.57
113.47
139.92
164.90

2.41
0.97
1.73
2.14
2.52

169.62
61.64
76.23
159.10
79.52

2.41
0.88
1.08
2.26
1.13

745.74
0.38
8.61
36.33
3.09
10.40

12.42
0.01
0.14
0.60
0.05
0.17

97.18
318.63
3.20
24.99
15.53
0.39
9.68

1.48
4.86
0.05
0.38
0.24
0.01
0.15

371.16
639.56
3.06
50.56
8.81
1.05
13.72

5.28
9.10
0.04
0.72
0.13
0.01
0.20

-

-

-

-

-

-

52.00
108.71
1,360.32

0.86
1.81
22.64

52.00
108.90
1,270.61

0.79
1.66
19.39

52.00
157.21
1,843.24

0.74
2.24
26.22

743.21

12.37

1,260.78

19.24

1,036.52

14.75

0.47

0.01

8.55

0.13

5.49

0.08

20.00

0.33

5.00

0.07

10.00

0.14

72.61
3.28
839.57
2,199.89

1.21
0.06
13.98
36.62

72.54
3.28
1,350.15
2,620.76

1.11
0.05
20.60
39.99

73.06
29.06
1.28
1,155.41
2,998.65

1.04
0.41
0.02
16.44
42.66

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 1,034,757,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

%

1,034.76

ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว - 1,034,757,926 หุ้น

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 4

1,034.76

1,034.76

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2552

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2553

2554
%
14.72
19.60
1.31
14.07
(0.25)
49.45
7.89
57.34
100.00

ล้ านบาท
1,034.76
1,377.57

%
17.23
22.93

ล้ านบาท
1,034.76
1,377.57

15.79
21.02

ล้ านบาท
1,034.76
1,377.57

88.86
838.51
3,339.70
467.16
3,806.87
6,006.76

1.48
13.96
55.60
7.78
63.38
100.00

90.36
908.19
3,410.88
522.00
3,932.88
6,553.64

1.38
13.86
52.05
7.96
60.01
100.00

92.26
988.78
(17.12)
3,476.25
554.40
4,030.65
7,029.30

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2552
ล้ านบาท

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ ดอกผลเช่าซื ้อ
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้ จากกิจการโรงแรม
รายได้ คา่ เช่า

364.24
655.99
84.41
29.69
28.89
12.90

ดอกเบี ้ยรับ
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
รายได้ อื่น
รวมรายได้

%

2553
ล้ านบาท

%

2554
ล้ านบาท

%

27.48
49.48
6.37
2.24
2.18
0.97

408.96
777.88
187.56
49.20
36.09
13.56

25.80
49.08
11.83
3.10
2.28
0.86

454.08
837.61
219.13
43.15
54.91
8.62

25.85
47.68
12.47
2.46
3.12
0.49

16.23
1.22
12.15
0.92
121.20
9.14
1,325.70 100.00

12.16
0.26
99.14
1,584.81

0.77
0.02
6.26
100.00

8.45
27.08
103.76
1,756.79

0.48
1.54
5.91
100.00

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

243.57
62.87

18.37
4.74

258.61
144.36

16.32
9.11

275.06
160.21

15.66
9.12

ต้ นทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอล์ฟ
ต้ นทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากเงินลงทุนชัว่ คราว

18.48
19.65
165.40
561.39
39.68
41.34
33.52
(14.22)

1.39
1.48
12.48
42.35
2.99
3.12
2.53
(1.07)

26.89
18.75
184.17
582.28
36.90
41.78
11.69
4.74
3.69

1.70
1.18
11.62
36.74
2.33
2.63
0.74
0.30
0.23

41.47
25.91
201.96
587.45
39.15
59.82
(2.38)
5.11

2.36
1.47
11.50
33.44
2.23
3.41
(0.14)
0.29

7.89

0.60

11.10

0.70

-

-

1,179.57

88.98

1,324.96

83.60

1,393.76

79.34

146.13
(86.64)
(23.86)
35.63
(19.55)

11.02
(6.53)
(1.80)
2.69
(1.48)

259.85
(97.08)
(1.09)
161.68
(45.28)

16.40
(6.13)
(0.07)
10.20
(2.86)

363.03
(131.06)
231.97
(84.11)

20.66
(7.46)
13.20
(4.79)

16.08

1.21

116.40

7.34

147.86

8.41

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรสุทธิปี
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2552
ล้ านบาท
-

-

2553
ล้ านบาท
-

7.47
8.61
16.08

0.56
0.65
1.21

-

-

%

-

2554
ล้ านบาท
(17.12)
130.74

(0.97)
7.44

71.18
45.22
116.40

4.49
2.85
7.34

103.42
44.44
147.86

5.88
2.53
8.41

-

-

86.30
44.44
130.74

4.91
2.53
7.44

กาไรต่ อหุ้นสาหรับกาไรสาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ (บาท)
0.007
0.069
หมายเหตุ
รายการบัญชีบางรายการได้ มีการจัดใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปั จจุบนั

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 7

0.100

%

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
งบกระแสเงินสด
(ล้ านบาท)
2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้
ปรับปรุงด้ วย
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ

2553

2554

35.63

161.68

231.96

70.95
1.73
41.34

65.43
41.77

67.89
59.82

โอนกลับค่าเผื่อสินค้ าเสื่อมคุณภาพ
กาไรจากการขายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
กาไรจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงาน
กาไรจากการขายสิทธิการใช้ ประโยชน์ในที่ดิน
กาไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้น

(12.15)
-

(2.81)
(0.26)
-

(0.57)
(0.69)
0.45
(0.34)
(1.65)

ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่ คราวที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
โอนกลับขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

7.89
(14.22)
(4.84)
33.53

11.10
3.69
4.75

(27.08)
5.12
(2.95)
(2.37)

23.86
(199.58)
86.65
(16.24)
-

11.69
1.09
97.08
(12.16)
-

131.06
(4.12)
(8.45)
3.89

54.55

383.05

451.97

(1.48)
0.18
11.25
(27.58)
3.27
189.07
(298.72)
48.69
(9.28)

0.47
(0.11)
0.17
(417.49)
(4.67)
49.47
(220.69)
89.76
20.44

(0.04)
1.79
(299.22)
(5.86)
47.91
(239.40)
83.59
(8.35)

(6.95)

(5.12)

0.05

ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในบริษัทย่อย
ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ ้น)
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ
ลูกหนี ้และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2552

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ าง
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้ระยะยาวค่าซื ้อสินทรัพย์
เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
โบนัสค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้ค่าหุ้น
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
หนี ้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค ้าประกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินปั นผลรับ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค ้าประกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่นเพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง
ที่ดินรอการพัฒนาลดลง
ซื ้อที่ดินรอการพัฒนา
ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงาน
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ ประโยชน์ในที่ดิน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
รับชาระเงินรับล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
เงินสดรับจากการลงทุนในส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายค่าซื ้อสินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืน

2553

2554

43.00
3.09
(6.61)

(18.18)
(2.70)
(0.72)

(1.92)
(37.25)
0.67
(1.71)
4.03

65.91
(8.17)
3.28
63.50
(95.14)
(20.55)
(52.19)

74.01
10.06
(42.24)
(110.75)
(28.91)
(181.90)

6.49
19.18
0.53
33.59
(2.00)
54.05
(138.47)
(58.53)
(142.95)

12.78
(1.50)
(28.00)
1.93
(1.18)
(144.40)
80.41

8.54
(5.59)
(17.50)
3.04
(179.47)
2.25

6.84
0.47
(1.49)
15.40
(36.91)
(17.23)
(160.16)
2.44

-

-

10.50

46.63
(35.50)

(16.20)
28.85
(0.50)

0.87
(38.30)
34.89
11.00
-

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 9

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
2552

ซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการอื่นเพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
จ่ายชาระเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้น
จ่ายชาระคืนเงินกู้ระยะยาว
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

2553

2554

6.13
20.00
(11.20)

7.20
26.90
(35.80)
9.62
(168.66)

(30.56)
57.63
(144.61)

(137.09)
95.18
(0.38)
1,356.07
(1,201.49)
112.29
48.90
86.96
135.86

14.91
96.20
69.28
(1.39)
688.50
(598.04)
269.46
(81.10)
135.86
54.76

11.37
271.57
(84.77)
(3.64)
277.88
(181.23)
291.18
3.62
54.76
58.38

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 10

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
สรุปอัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2552
2553
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2553
2554

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนีก้ ารค้ า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)

1.62
1.57
5.50
66.41
5.19
70.34

2.00
1.95
6.78
53.86
6.17
59.11

1.63
1.59
8.02
45.53
8.03
45.46

1.31
1.20
6.06
60.19
16.15
22.60

1.27
1.17
6.33
57.66
10.79
33.84

1.26
1.19
6.95
52.50
11.11
32.87

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตราดอกเบี ้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี ้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ย (%)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

32.07%
15.09%
4.31%
10.78%
1.21%
0.41%

34.20%
18.80%
5.21%
13.45%
7.34%
3.01%

34.83%
18.73%
6.10%
12.63%
8.42%
3.71%

32.67%
57.41%
4.53%
52.88%
6.49%
1.69%

36.26%
43.15%
4.98%
38.72%
3.44%
0.89%

40.08%
43.70%
8.73%
34.98%
3.91%
1.11%

0.25%
0.20

1.85%
0.25

2.18%
0.26

1.45%
0.22

0.79%
0.23

0.97%
0.25

รายการ

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้ ก้ ตู อ่ เงินยืม (%)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (%)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่ วนคุณภาพสินทรัพย์
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี ้รวม (%)
อัตราส่วนหนี ้สูญต่อลูกหนี ้รวม (%)

0.58
0.67
0.74
0.12
0.13
0.17
216.20% 152.65% 208.21% 165.49% 155.05% 289.82%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.86
5.41
5.09
6.78
8.43
6.69
3.09

2.59

3.04

5.80

5.70

5.60

1.06

0.53

0.55

4.65

1.84

2.04

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 11

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

11.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
11.2.1 สรุปภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
แม้ วา่ ภาวะการแข่งขันในตลาดจะทวีความรุ นแรงมากขึ ้น บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญอย่างยิ่งใน การให้ บริ การด้ วยความเป็ นมิตรต่อ
ลูกค้ า การพัฒนานวัตกรรมการให้ บริ การในด้ านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้ นการนาเสนอให้ ตรงต่อความต้ องการและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ของลูกค้ า ทังยั
้ งเป็ น การให้ บริ การที่ค้ มุ ค่าอย่างต่อเนื่อง พร้ อม ด้ วย การนาเสนอ การให้ บริ การที่ เข้ าถึง ลูกค้ า เฉพาะกลุ่มเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการที่หลากหลายแตกต่างกันไป นอกจากนัน้ ยังเน้ นการ พัฒนาคุณภาพของโครงข่ายให้ ครอบคลุมพื ้นที่ ให้
มากขึ ้นและเพียงพอต่อปริ มาณการใช้ งานของลูกค้ า ตลอดจนการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อกระจายสินค้ าและบริ การของ
บริ ษัทไปสู่ลกู ค้ าได้ อย่างทัว่ ถึง โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดทังในด้
้ านจานวนผู้ใช้ บริ การและ
ด้ านรายได้ จากการให้ บริ การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั องค์กร ที่ผ่านมาบริ ษัทสามารถบริ หารและจัดการให้
มีการเติบโตของ
รายได้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ การบริ หารจัดการด้ านต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญ ทังนี
้ ้ยังส่งผลให้ ฐานะทางการเงินของบริ ษัทมีความแข็งแกร่ งเพิ่ม มากขึ ้นพร้ อมกับมีสดั ส่วนของหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้
ถือหุ้นที่ดีขึ ้นตามลาดับ
ในปี 2552 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ าลดลงสุทธิจานวน 26,201ราย เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่งผลให้ จานวน ลูกค้ ารวมทังหมด
้
ณ สิ ้นปี เป็ น
112,914 ราย บริ ษัทมีผลการดาเนินงานประจาปี 2552 ลดลงเกินกว่าร้ อยละ 20 โดยในปี 2552 บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,339 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ 26.04 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2551 ซึง่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวาม 1,745 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 46.5 ล้ านบาท ซึง่ กาไร
สุทธิลดลง 20.49 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจากในปี 2552 บริ ษัทมีรายได้ ดอกผลเช่าซื ้อลดลง 132 ล้ านบาท เนื่องจากพอร์ ตลูกหนี ้ของ
บริ ษัทใหญ่ลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน และกาไรจากบริ ษัทย่อย (บมจ.ไมด้ าลิสซิง่ ) เพิ่มขึ ้น 26 ล้ านบาท
เนื่องจากขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายลดลง 43 ล้ านบาท อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ ลกู ค้ าหันมา
สนใจรถยนต์มือสองมากขึ ้น จึงส่งผลให้ ราคารถยนต์มือสองปรับสูงขึ ้น ผลขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายปี 2552 มูลค่า 33.52
ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนมีมลู ค่า 76.11 ล้ านบาท โดยลดลง 42.59 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 55.96
ในปี 2553 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ าลดลงสุทธิจานวน 2,766 ราย เมื่อเปรี ยบกับปี ก่อน ส่งผลให้ จานวนลูกค้ ารวมทังหมด
้
ณ สิ ้นปี เป็ น
110,148 ราย บริ ษัทมีผลการดาเนินงานประจาปี 2553 เพิ่มขึ ้นเกินกว่าร้ อยละ 20 โดยผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี
2553 บริ ษัมีรายได้ รวม 1,585 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 71 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2552 บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,326 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ 7.5 ล้ านบาท ซึง่ กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 63.7 ล้ านบาทเนื่องจาก บริ ษัทฯและบริ ษัท ไมด้ า ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) มีการรับรู้ กาไร
เพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากผลกระทบของการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ ้น ตังแต่
้ ไตรมาส 3 ปี 2552 จนถึงปั จจุบนั เป็ นผลให้ พอร์ ตลูกหนี ้ขาย
เช่าซื ้อมีมลู ค่าสูงขึ ้น ทาให้ บริ ษัทรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อมากขึ ้นตามลาดับ และบริ ษัทฯรับรู้ กาไรเพิ่มมากขึ ้นของบริ ษัท ไมด้ า
ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) โดยขายทรัพย์สินรอการขาย (รถยึด) ขาดทุนลดลง อันสือเนื่องจากตลาดรถยนต์ใหม่ ยังไม่ฟืน้ ตัวเท่าที่ควร
ในรอบ 2-3 ปี ที่ผ่านมา จึงทาให้ ตลาดรถยนต์มือสองราคาสูงขึ ้นตามความต้ องการของตลาด ส่งผลให้ ผลขาดทุนจากการขาย
ทรัพย์สินรอการขายลดลงโดยในปี 2552 มีผลขาดทุน 33.52 ล้ านบาทเทียบกับผลขาดทุนในปี 2553 มูลค่า 4.75 ล้ านบาท โดย
ลดลง 28.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85.83
ในปี 2554 อุตสาหกรรมเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในประเทศยังมีแนวโน้ มขยายตัวเพิ่มขึ ้นได้ เนื่องจากสินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีการพัฒนา
รู ปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ ้น ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ช่วยจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้นได้
บริ ษัท มีจานวนลูกค้ าเพิ่มขึ ้นสุทธิ 6,366 ราย เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ส่งผลให้ จานวนลูกค้ ารวมทังหมด
้
ณ สิ ้นปี เป็ น 116,784
ราย ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2554 เพิ่มขึ ้นเกินกว่าร้ อยละ 20 โดยในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ รวม 1,756.78 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ 103.42 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึง่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 1,584.81 ล้ านบาท กาไรสุทธิ 71.17 ล้ านบาท ซึง่
กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 32.25 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจากในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเช่าซื ้อ เพิ่มขึ ้นจานวน 45.12 ล้ านบาท และ
บริ ษัทมีการรับรู้ กาไรเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเช่าซื ้อที่เพิ่มมากขึ ้นในช่วงระหว่างไตรมาส 4 ปี 2553 ถึงปั จจุบนั
เป็ นผลให้ พอร์ ตลูกหนี ้เช่าซื ้อมีมลู ค่าสูงขึ ้นทาให้ บรัทฯรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อมากขึ ้น จานวน 59.72 ล้ านบาทและบริ ษัทย่อยมี
รายได้ จากกิจการอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้น จานวน 31.57 ล้ านบาท รวมทังบริ
้ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ ้น
จานวน 18.81 ล้ านบาท
(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 12
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11.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของปี 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ ารวมทังสิ
้ ้น 116,784 ราย เพิ่มขึ ้นสุทธิจากสิ ้นปี 2553 คิดเป็ นจานวน 6,636 ราย ซึง่
คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 6
1.2.2 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของปี 2554
11.2.3 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2552 ถึงปี 2554
2552

รายการ

ล้ านบาท

2553
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2554
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขาย

364.24

27.48

408.96

25.80

454.08

25.85

รายได้ ดอกผลเช่าซื ้อ

655.99

49.48

777.88

49.08

837.61

47.68

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

84.41

6.37

187.56

11.83

219.13

12.47

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ

29.69

2.24

49.20

3.10

43.15

2.46

รายได้ จากกิจการโรงแรม

28.89

2.18

36.09

2.28

54.91

3.12

รายได้ คา่ เช่า

12.90

0.97

13.56

0.86

8.62

0.49

ดอกเบี ้ยรับ

16.23

1.22

12.16

0.77

8.45

0.48

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์

12.15

0.92

0.26

0.02

-

-

-

-

-

-

27.08

1.54

รายได้ อื่น

121.20

9.14

99.14

6.26

103.76

5.91

รวมรายได้

1,325.70

100.00

1,584.81

100.00 1,756.79

100.00

243.57

18.37

258.61

16.32

275.06

15.66

ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

62.87

4.74

144.36

9.11

160.21

9.12

ต้ นทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอล์ฟ

18.48

1.39

26.89

1.70

41.47

2.36

ต้ นทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม

19.65

1.48

18.75

1.18

25.91

1.47

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

165.40

12.48

184.17

11.62

201.96

11.50

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

561.39

42.35

582.28

36.74

587.45

33.44

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

39.68

2.99

36.90

2.33

39.15

2.23

หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ

41.34

3.12

41.78

2.63

59.82

3.41

-

-

11.69

0.74

-

-

33.52

2.53

4.74

0.30

(2.38)

(0.14)

(14.22)

(1.07)

3.69

0.23

5.11

0.29

7.89

0.60

11.10

0.70

-

-

1,179.57

88.98

1,324.96

83.60 1,393.76

79.34

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

146.13
(86.64)

11.02
(6.53)

259.85
(97.08)

16.40
(6.13)

363.03
(131.06)

20.66
(7.46)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(23.86)

(1.80)

(1.09)

(0.07)

-

-

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

ค่ าใช่ จ่าย
ต้ นทุนขาย

ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
รวมค่ าใช้ จ่าย
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2552

รายการ

ล้ านบาท

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

2553
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2554
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

35.63

2.69

161.68

10.20

231.97

13.20

(19.55)

(1.48)

(45.28)

(2.86)

(84.11)

(4.79)

16.08

1.21

116.40

7.34

147.86

8.41

ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

7.47

0.56

71.18

4.49

103.42

5.88

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

8.61

0.65

45.22

2.85

44.44

2.53

16.08

1.21

116.40

7.34

147.86

8.41

ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรสุทธิปี

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบระหว่ างปี 2552 และปี 2553
ด้ านรายได้
ในปี 2553 แม้ วา่ ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า โดยรวมยังคงได้ รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมืองในประเทศ ภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ แต่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมมีแนวโน้ มดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ มี การเติบโตของจานวนผู้ บริ โภคที่ชะลอการ
ซื ้อออกไปในช่วงก่อนกลับมาใช้ จ่ายเพิ่มมากขึ ้น สาหรับรายได้ รวมของปี 2553 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.54 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดย
รายได้ เพิ่มขึ ้นเกือบทุกประเภทตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น ประกอบกับการเติบโตอย่างมากของรายได้ ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อของบริ ษัทและ
บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผลของการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ ้น
(1)

จานวนลูกค้ าลดลงสุทธิ ในปี 2553 เท่ากับ 110,148 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโต ลดลงร้ อยละ 2 จากปี 2552 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีลกู ค้ าที่ปิดสัญญาเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ รวมของบริ ษัทเพิ่มมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน

จานวนลูกค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2552
112,914

2553
110,148

+/-2%

(2)

รายได้ จากการขายเช่าซื ้อ ในปี 2553 เท่ากับ 408.96 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.28 จาก 364.24 ล้ านบาทในปี 2552

(3)

รายได้ จากดอกผลเช่าซื ้อ ในปี 2553 เท่ากับ 777.88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.67 จาก 655.99 ล้ านบาทในปี 2552

(4)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2553 เท่ากับ 187.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 122.20 จาก 84.41 ล้ านบาทในปี
2552

(5)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2553 เท่ากับ 49.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 65.71 จาก 29.69 ล้ านบาท ในปี 2552

(6)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2553 เท่ากับ 36.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.92 จาก 28.89 ล้ านบาทในปี 2552

(7)

รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบี ้ยรับ กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์ และอื่น ๆ โดยรายได้
จากการดาเนินงานอื่นลดลงร้ อยละ 23.0 จากปี ก่อน

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 14

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2553 จานวน 448.61 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ้
(1)

ต้ นทุนขายเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยที่ร้อยละ 6.17 จากการให้ บริ การเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน

(2)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 129.62 จากยอดโอนบ้ านที่เพิ่มมากขึ ้นในช่วงปลายปี ซึง่ ในช่วงปี 2552 อยู่ช่วง
พัฒนาโครงการและก่อสร้ าง

(3)

ต้ นทุนขายและบริ การกิจการสนามกอล์ฟ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.51 จากรายได้ การใช้ บริ การสนามกอล์ฟเพิ่มมากขึ ้น

(4)

ต้ นทุนขายและบริ การโรงแรม ลดลงร้ อยละ 45.78 เนื่องจากปี 2553 ได้ มีการเปิ ดให้ บริ การในทุกส่วนของโรงแรมเนื่องจาก
การปรับปรุ งเสร็ จสมบูรณ์ ในปี 2552 มีการปรับปรุ งอาคารโรงแรมทาให้ มีต้นทุนค่าซ่อมแซมห้ องพักสูงกว่า ปี 2553 จึงทา
ให้ ต้นทุนขายปี 2553 ลดลงจากปี ก่อน

กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ น เพิ่มขึ ้นจาก 981.43 ล้ านบาทในปี 2552 เป็ น 1,136.20 ล้ านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 โดยเป็ นผลมา
จากรายได้ จากการเช่าซื ้อ มีการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ ้น เป็ นผลให้ พอร์ ตลูกหนี ้ขายเช่าซื ้อมีมลู ค่าสูงขึ ้น ทาให้ บริ ษัทรับรู้ รายได้
ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อมากขึ ้นตามลาดับ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเท่ากับ 766.45 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 จากการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตังเป
้ ้ าการ
ขายและกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ ้น

(2)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึ ้นร้ อยละ4 จากค่าโบนัสพนักงาน

(3)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ลดลงร้ อยละ 96 จากการที่บริ ษัทตัดขายรถยนต์ของหน่วยขายตามสาขาต่างๆ เพื่อลด
ปั ญหาเรื่ องต้ นทุนค่าซ่อมรถ เนื่องจากเป็ นรถเก่าที่ใช้ งานมานาน

รายได้ อื่น
รายได้ อื่นในปี 2553 ลดลง 136 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18 จากปี ก่อน
ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้ นทุนการกู้ยืมในปี 2553 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 เนื่องมาจากบริ ษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินในระหว่างงวดจากสถาบันการเงิน
กาไรสุทธิ
ในปี 2553 กาไรสุทธิเท่ากับ 71.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 852.9 จากปี ก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทไมด้ า ลิสชิ่ง จากัด
(มหาชน) มีการรับรู้ กาไรเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเพิ่มมากขึ ้น ตังแต่
้ ไตรมาส 3 ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั เป็ นผล
ให้ พอร์ ตลูกหนี ้ขายเช่าซื ้อมีมลู ค่าสูงขึ ้น ทาให้ บริ ษัทรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อมากขึ ้นตามลาดับ
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2553 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ 3.01

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 15

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบระหว่ างปี 2553 และปี 2554
ด้ านรายได้
ในปี 2554 ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในประเทศมีอตั ราการเติบโต โดยได้ รับแรงบวกจากความต้ องการซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทดแทนที่
เสียหายจากน ้าท่วมหนัก ส่งผลให้ ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีความคึกคักเป็ นพิเศษ ลูกค้ าออกมาใช้ จ่ายมากขึ ้น
สาหรับรายได้ รวมของปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้นเกือบทุกประเภท สาเหตุที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการทาการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยได้ เพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การขายและนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายเข้ ามาเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
(1)

จานวนลูกค้ า เพิ่มขึ ้นสุทธิ ในปี 2554 เท่ากับ 116,784 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโต เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จากปี 2553 สาเหตุที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทขยายสาขาเพิ่มขึ ้นจานวน สาขาและมีการกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องจากปี ก่อน

จานวนลูกค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2553
110,148

2554
116,784

+/+6%

(2)

รายได้ จากการขายเช่าซื ้อ ในปี 2554 เท่ากับ 454.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.04 จาก 408.96 ล้ านบาทในปี 2553

(3)

รายได้ จากดอกผลเช่าซื ้อ ในปี 2554 เท่ากับ 837.61 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.68 จาก 777.88 ล้ านบาทในปี 2553

(4)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2554 เท่ากับ 219.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.83 จาก 187.56 ล้ านบาทในปี
2553

(5)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2554 เท่ากับ 43.15 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.29 จาก 49.20 ล้ านบาท ในปี 2553

(6)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2554 เท่ากับ 54.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.15 จาก 36.09 ล้ านบาทในปี 2553

(7)

รายได้ จากการดาเนินงานอื่น ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบี ้ยรับ กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์ และอื่น ๆ โดยรายได้
จากการดาเนินงานอื่นลดลงร้ อยละ 18.22 จากปี ก่อน

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2554 จานวน 502.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 54.04 ล้ านบาทจากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ้
(5)

ต้ นทุนขายเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.45 จากการให้ บริ การเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน

(6)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.85 เนื่องจากมีการขายบ้ านได้ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน

(7)

ต้ นทุนขายและบริ การกิจการสนามกอล์ฟ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ14.58 จากรายได้ การใช้ บริ การสนามกอล์ฟเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจากปี
ก่อนเนื่องจากบริ ษัทมีทีมการตลาดเข้ ามาจัดโปรโมชัน่ กอล์ฟให้ แก่ลกู ค้ าและมีรายได้ จากการขายที่ดนิ แบ่งขายและรายได้
จากห้ องพักเพิ่มมากขึ ้นจากกรุ๊ ปสัมมนาที่เข้ าพัก

(8)

ต้ นทุนขายและบริ การโรงแรม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.19 เป็ นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุ งโรงแรมใหม่และมีทีมการตลาดเข้ ามา
เพื่อบริ หารยอดขายให้ เพิ่มขึ ้นเดิมไม่มี

กาไรขั้นต้ น
บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจาก 1,136.20 ล้ านบาทในปี 2553 เป็ น 1,254.14 ล้ านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.4 โดยเป็ นผลมา
จากรายได้ จากการเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้น จานวน 45.12 ล้ านบาท รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นจานวน 31.57 ล้ านบาทและ บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ ้น จานวน 18.82 ล้ านบาท

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 16

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเท่ากับ 789.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.0 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7 จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตังเป
้ ้ าการขาย
และกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจากปี ก่อน

(2)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยร้ อยละ 0.9 จากการค่าโบนัสพนักงาน

(3)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ลดลงร้ อยละ 29.0 จากการหยุดรับรู้ คา่ เสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ครบอายุการใช้ งานและ
มีการตัดขายทรัพย์สินประเภทเครื่ องตกแต่งสานักงาน

รายได้ อื่น
รายได้ อื่นในปี 2554 เพิ่มขึ ้นเป็ น 4.62 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.7 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากกาไรจากดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมบริ ษัท
ย่อย จานวน 6.89 ล้ านบาท
ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้ นทุนการกู้ยืมในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35 เนื่องมาจากการการ กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินเพื่อมาใช้ เป็ นทุน
หมุนเวียนของกิจการ
กาไรสุทธิ
ในปี 2554 กาไรสุทธิเท่ากับ 103.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.3 จากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ จากการขายเช่าซื ้อ เพิ่มขึ ้น
จานวน 45.12 ล้ านบาทและบริ ษัทฯมีการรับรู้ กาไรเพิ่มขึ ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเช่าซื ้อที่เพิ่มมากขึ ้นในช่วงระหว่างไตร
มาส 4 ปี 2553 ถึง ปั จจุบนั เป็ นผลให้ พอร์ ตลูกหนี ้เช่าซื ้อมีมลู ค่าสูงขึ ้นทาให้ บริ ษัทฯรับรู้ รายได้ ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อมากขึ ้นจานวน 59.72
ล้ านบาท บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากกิจการอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้น จานวน 31.57 ล้ านบาท และบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จาก
กิจการโรงแรมเพิ่มขึ ้นจานวน 18.81 ล้ านบาท
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2553 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ 3.71
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
11.3

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

11.3.1 สินทรัพย์
ส่ วนประกอบหลักของสินทรัพย์ และคุณภาพของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2554
จานวน ร้ อยละของ จานวน ร้ อยละของ จานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรัพย์ รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอืน่
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

135.86
26.00
2.51

2.26
0.43
0.04

54.76
4.00
2.87

0.83
0.06
0.04

58.38
24.18
3.11

0.83
0.35
0.04

1,187.25

19.77

1,270.43

19.39

1,391.60

19.80

18.93
-

0.32
-

36.21

0.55

21.32

0.30

30.25

0.50

14.83

0.23

15.33

0.22

1.79

0.03

1.96

0.03

0.17

0.00

8.34

0.14

7.11

0.11

6.12

0.09

66.99
635.19
16.79
79.30
2,209.20

1.12
10.57
0.28
1.32
36.78

65.41
1,007.44
13.91
65.28
2,544.21

1.00
15.37
0.21
1.00
38.82

60.00
1,316.46
45.89
56.63
2,999.19

0.85
18.73
0.65
0.81
42.67

80.77

1.35

86.27

1.32

87.76

1.25

1,536.58

25.58

1,695.53

25.87

1,718.25

24.44

14.22
21.81

0.24
0.36

28.55

0.43

25.17

0.36

39.68
20.00

0.66
0.33

20.00

0.31

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

609.11

10.14

609.11

9.29

609.11

8.67

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

911.95

15.18

1,046.34

15.97

1,127.61

16.04

ลูกหนี ้และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค ้าประกัน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบี ้ยค้ างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอืน่
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงาน
สิทธิการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

100.13
417.53
35.50
10.28
3,797.56
6,006.76

1.67
6.95
0.59
0.17
63.22
100.00

100.13
374.84
43.50
5.16
4,009.43
6,553.64

1.53
5.72
0.66
0.08
61.18
100.00

3.13
99.60
343.87
10.50
5.11
4,030.11
7,029.30

0.04
1.42
4.89
0.15
0.07
57.33
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกหนี ้การค้ า ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 44.24 ของสินทรัพย์รวม และ
คิดเป็ นร้ อยละ 45.35 – 45.26 ของสินทรัพย์รวมในระหว่างปี 2552 - 2553 และ สินทรัพย์หมุนเวียนซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 42.67 ของ
สินทรัพย์รวม และคิดเป็ นร้ อยละ 36.78-38.82 ของสินทรัพย์รวมในระหว่างปี 2552 - 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 7,029.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 475.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา ลดลงร้ อยละ 0.08
จากสิ ้นปี 2553 มีสาเหตุ ดังนี ้
(1)

เงินลงทุนชัว่ คราว เพิ่มขึ ้น 24.18 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากได้ มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทุนใหม่

(2)

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 81.27 ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากบริ ษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมมีการปรับปรุ งอาคารใหม่ ซึง่ มีผลทาให้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น

(3)

ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้น 309.02 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทย่อยได้
ซื ้อที่ดนิ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เพื่อรอการพัฒนาโครงการต่างๆ ในด้ านของอสังหาริ มทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สาคัญดังต่อไปนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึง่ ถึงกาหนด ชาระคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ทังสิ
้ ้น 58.38 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.61 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2553 ที่มีจานวนทังสิ
้ ้น 54.76 ล้ านบาท ซึง่
เป็ นผลมาจากได้ รับเงินกู้ระยะสันและระยะยาวเพิ
้
่มขึ ้น ทาให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจการจัดหาเงินเพิ่มขึ ้น 21.70 ล้ าน
บาทจากปี ก่อน แม้ วา่ กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาลงทุนมียอดติดลบลดลงจากปี ก่อน 24.05 ล้ านบาทนอกจากนัน้
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมการดาเนินงานยังมียอดติดลบลดลงจากปี ก่อนถึง 38.95 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทมี เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 3.62 ล้ านบาท
ลูกหนีก้ ารค้ า - สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ

หน่วย: ล้ านบาท

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ า
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
2.51
3.12
(0.00)
(0.25)
2.51
2.87

2554
3.17
(0.06)
3.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสุทธิจานวน 3.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากยอด ณ สิ ้นปี 2553 ร้ อยละ 8.37 โดยเป็ น
ยอดลูกหนี ้ของบริ ษัทย่อย ดังนี ้ ยอดลูกหนี ้ค่าอาหารและห้ องพักของ บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท 0.38 ล้ านบาทและ ยอดลูกหนี ้ค่าอาหาร
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

และห้ องพัก ของ บจ. ท็อปเอลลิเม็นทส จานวน 1.83 ล้ านบาท ยอดลูกหนี ้ค่าวัดสุ ก่อสร้ างของบจ.ไมด้ าพร็ อพเพอร์ ตี ้จานวน 0.07
ล้ านบาท และยอดลูกหนี ้ค่ากรี นฟรี และห้ องพัก ของบจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จานวน 0.83 ล้ านบาท
ตารางแสดงลูกหนีเ้ ช่าซื ้อจาแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระ
อายุหนี ้

หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552

2554

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน

2.46
0.01
0.04

2.27
0.47
0.05

2.91
0.00
0.06

มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป

0.00

0.33

0.20

2.51
(0.00)
2.51

3.12
(0.25)
2.87

3.17
(0.06)
3.11

รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า

ระยะเวลาติดตามเรี ยกให้ ชาระ หนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 45 วัน ในปี 2554 ลดลงค่อนข้ างมาก จาก 59 วันในปี 2553 และ 70 วันในปี 2552
อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการลูกหนี ้คงเหลือ โดยรักษาระดับของหนี ้สงสัยจะสูญไม่ให้ สงู จนเกินไป
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีนโยบายที่จะตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญให้ เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้ แน่ใจว่ายอดลูกหนี ้คงเหลือสุทธิแสดงให้ เห็น
ถึงจานวนเงินที่คาดว่าจะเก็บได้ ในอนาคตอย่างถูกต้ อง
ลูกหนีก้ ารค้ าเช่ าซือ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเช่าซื ้อทังสิ
้ ้น 3 ,109.85 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.86 จากยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี
2553 การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น เป็ นผลให้ พอร์ ตลูกหนี ้เช่าซื ้อมีมลู ค่าสูงขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเช่าซื ้อทังสิ
้ ้น 2,965.96 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.89 จากยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี
2552 การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อมีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทมี ลกู หนี ก้ ารค้ าเช่าซื ้อทังสิ
้ น 2,723.83 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.60 จากยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี
2551 เนื่องจากพอร์ ตลูกหนี ้ของบริ ษัทใหญ่ (MIDA) ลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทในปั จจุบนั คือ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่ องชักผ้ า ดีวีดี เครื่ องปรับอากาศ พัดลม
จานดาวเทียม เป็ นต้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจานวน 59.99 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.29 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2553
เนื่องจากเกิดภาวะน ้าท่วมในช่วงปลายปี บริ ษัทไม่ได้ สงั่ สต็อกสินค้ าไว้ เพื่อจาหน่ายสาหรับสาขาที่เกิดภาวะน ้าท่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจานวน 65.41 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2.36 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2552
เนื่องจากบริ ษัทมีการขายเช่าซื ้อสินค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจานวน 66.99 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2551 ที่
อยู่ที่ 65.40 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทสต็อกสินค้ าเพิ่มเพื่อรอการจาหน่าย

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 20

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ตารางแสดงยอดสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

หน่วย : ล้ านบาท

รายการ
อุปกรณ์และเครื่องเครื่องใช้ ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์
วัสดุก่อสร้ าง
อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

2552
40.68
3.23
19.14
9.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
41.62
0.94
15.93
10.47

2554
38.13
1.03
17.54
6.38

72.52

68.96

63.08

(5.53)

(3.55)

(3.09)

66.99

65.41

59.99

สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จานวน 59.99 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 0.85 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
5.42 ล้ านบาทจาก ณ สิ ้นปี 2553 ซึง่ มี จานวน 65.41 ล้ านบาท ลดลง 1.58 ล้ านบาท จาก ณ สิ ้นปี 2552 ซึง่ มี จานวน 66.99 ล้ าน
บาท
11.3.2 สภาพคล่ อง
(ก)

อัตราส่ วนสภาพคล่ องและหนีส้ ินระยะสัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 1.63 เท่า ลดลงจาก 2.00 เท่า ณ สิ ้นปี 2553
เนื่องจากการลดลงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับจากกิจการอื่น จานวน 36.21 ล้ านบาท เป็ น 21.32 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2554 ขณะที่ หนี ้สิน หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายจากกิจการอื่น เงินกู้ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 2.00 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 1.62 เท่า ณ สิ ้นปี 2552
เนื่องจากมียอดลูกหนี ้คงค้ างจานวน 2,723.83 ล้ านบาท เป็ น 2,965.96 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ย
ค้ างรับจากกิจการอื่นเพิ่มขึ ้น 36.21 ล้ านบาท และมีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 635.19 ล้ านบาท เป็ น 1,007.44
ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2553 มีหนี ้สินลดลงจากเจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้อื่นค่าซื ้อสินทรัพย์ที่ถงึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี และสุทธิจากส่วนที่ถงึ
กาหนดชาระในหนึง่ ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 1.62 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 0.55 เท่า ณ สิ ้นปี 2551
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากจานวน 86.96 ล้ านบาท เป็ น 135.86 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2552
ขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนลดลง อันได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เจ้ าหนี ้อื่นค่าซื ้อสินค้ าที่ถงึ กาหนดชาระใน
หนึง่ ปี และเจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกันลดลงจากปี ก่อน
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทสาหรับปี 2554 สูงขึ ้นถึง 5.09 เท่า ทังนี
้ ้ เป็ นผลจาก การกาไรจากการ
ดาเนินงานที่เพิ่มสูงขึ ้น (อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัท ของปี 2552 และปี 2553 มีอตั ราส่วนเท่ากับ 1.86
เท่า และ 5.41 เท่า ตามลาดับ)
(ข)

สภาพคล่ อง

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา กระแสเงินสดของบริ ษัทส่วนใหญ่จะถูกใช้ ไปในรู ปของการขยายธุรกิจของบริ ษัทและชาระคืนเงินกู้ โดยมี
แหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในปี 2554 บริ ษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ ้น 3.62 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 โดยส่วนใหญ่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นของกระแส

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 21

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน (บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ลดลง 81.10 ล้ านบาท ในปี 2553 และเพิ่มขึ ้น 48.90 ล้ านบาท ในปี
2552 ตามลาดับ )
(1)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการดาเนินงาน


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



ในปี 2553 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานมีจานวนเท่ากับ -181.90 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 248.54 จาก
ปี 2552



(2)

ในปี 2552 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานมีจานวนเท่ากับ -52.19 ล้ านบาท ลดลง ร้ อยละ 107.80 จากปี
2551

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2554 ปี 2553 และ ปี 2552 มีจานวน –144.61 ล้ านบาท -168.66 ล้ านบาท และ
-11.20 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่ใช้ สาหรับการลงทุนใน บริ ษัทย่อย ซื ้อที่ดนิ รอการพัฒนา ซื ้อที่ดนิ อาคารอุปกรณ์
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่นและซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า

(3)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2554 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวนทังสิ
้ ้น 291.18 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจาก


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 11.37 ล้ านบาท



ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการอื่น 271.57 ล้ านบาท



ชาระคืนเงินกู้ระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน 84.77 ล้ านบาท



จ่ายชาระเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ 3.64 ล้ านบาท



ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาว 277.88 ล้ านบาท



ชาระคืนเงินกู้ระยะยาว 181.23 ล้ านบาท

ในปี 2553 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวนทังสิ
้ ้น 269 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจาก


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 14.91 ล้ านบาท



ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการอื่น 96.20 ล้ านบาท



ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ อง 69.28 ล้ านบาท



จ่ายชาระเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ 1.39 ล้ านบาท



ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาว จานวน 688.50 ล้ านบาท



ชาระคืนเงินกู้ระยะยาว 598.04 ล้ านบาท

ในปี 2552 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจานวนทังสิ
้ ้น 112.29 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจาก


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง 137.09 ล้ านบาท



ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ อง 95.18 ล้ านบาท

(11) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้ าที่ 22

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)


ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

จ่ายชาระเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ 0.38 ล้ านบาท



ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาว จานวน 1,356.07 ล้ านบาท



ชาระคืนเงินกู้ระยะยาว 1,201.49 ล้ านบาท

11.3.3 แหล่ งที่มาของเงินทุน
(ก)

โครงสร้ างเงินทุน

ตามงบดุลรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอยู่ในระดับ 0.17 เท่า เพิ่มขึ ้น
จาก 0.13 เท่า ณ สิ ้นปี 2553 และ 0.12 เท่า ณ สิ ้นปี 2552
(ข)

หนีส้ ิน

ตารางสรุ ปภาระหนี ้สิน

หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552
จานวน
สินทรัพย์ รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายจากกิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่นค่าซื ้อสินทรัพย์ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้ค่าหุ้น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เจ้ าหนี ้ระยะยาวค่าซื ้อสินทรัพย์ -สุทธิจากส่วนที่ถึง

6,006.76

2554

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จานวน
จานวน
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม
100.00 6,553.64

100.00

7,029.30

100.00

143.34

2.39

158.25

2.41

169.62

2.41

81.74

1.36

63.57

0.97

61.64

0.88

8.89
65.91
95.18

0.15
1.10
1.58

745.74
0.38
8.61
36.33
3.09

12.42
0.01
0.14
0.60
0.05

113.47
139.92
164.90
97.18
318.63
3.20
24.99
15.53
0.39

1.73
2.14
2.52
1.48
4.86
0.05
0.38
0.24
0.01

76.23
159.10
79.52
371.16
639.56
3.06
50.56
8.81
1.05

1.08
2.26
1.13
5.28
9.10
0.04
0.72
0.13
0.01

10.40

0.17

9.68

0.15

13.72

0.20

52.00
108.71
1,360.32

0.86
52.00
1.81 108.90
22.64 1,270.61

0.79
1.66
19.39

52.00
157.21
1,843.24

0.74
2.24
26.22

743.21

12.37 1,260.78

19.24

1,036.52

14.75

0.47

0.01

8.55

0.13

5.49

0.08

20.00

0.33

5.00

0.07

10.00

0.14
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552
จานวน
กาหนดชาระในหนึ่งปี
หนี ้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค ้าประกัน
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

72.61
3.28
839.57
2,199.89

2554

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จานวน
จานวน
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์ รวม
1.21

72.54

1.11

0.06
3.28
13.98 1,350.15
36.62 2,620.76

0.05
20.60
39.99

73.06
29.06
1.28
1,155.41
2,998.65

1.04
0.41
0.02
16.44
42.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 2,999 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 378 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2553 ที่มีจานวนทังสิ
้ ้น 2,621
ล้ านบาท หนี ้สินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าทังสิ
้ ้น 62 ล้ านบาท, เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 76 ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้ระยะ ยาว
ค่าซื ้อทรัพย์สิน 10 ล้ านบาท หนี ้สินหมุนเวียนอื่น 157 ล้ านบาท เงินกู้ยืม และ หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ ระยะยาวทังสิ
้ ้น 2,135 ล้ าน
บาท ซึง่ แบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ ทังสิ
้ ้น 451 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิ
้ ้น 1,676 ล้ านบาท และหนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อระยะ
ยาว ทังสิ
้ ้น 8 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 2,621 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 421 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2552 ที่มีจานวนทังสิ
้ ้น 2,200
ล้ านบาท หนี ้สินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าทังสิ
้ ้น 64 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 113 ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้ระยะ ยาว
ค่าซื ้อทรัพย์สิน 5 ล้ านบาท เงินกู้ยืมและ หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อระยะยาว ทังสิ
้ ้น 1,853 ล้ านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้
ทังสิ
้ ้น 262 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิ
้ ้น 1,579 ล้ านบาท และหนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อระยะยาว ทังสิ
้ ้น 12 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 2,200 ล้ านบาท ลดลง 827 ล้ านบาทจาก ณ สิ ้นปี 2551 ที่มีจานวนทังสิ
้ ้น
3,027 ล้ านบาท หนี ้สินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าทังสิ
้ ้น 82 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 9 ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้ระยะ
ยาวค่าซื ้อทรัพย์สิน 20 ล้ านบาท เงินกู้ยืมและหนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อระยะยาวทังสิ
้ ้น 1,585 ล้ านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้
ทังสิ
้ ้น 95 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวทังสิ
้ ้น 1,489 และหนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อระยะยาว ทังสิ
้ ้น 1 ล้ านบาท
เจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้ ค่าสินค้ า ซึง่ ในปี 2554 บริ ษัทมีระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย 45 วัน ลดลงจากระยะเวลา
ชาระหนี ้เฉลี่ย 59 วัน ในปี 2553 และ 70 วันในปี 2552
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี ้สิน จึงให้ มีการบริ หารต้ นทุนที่เหมาะสมโดยคานึงถึงระยะเวลาครบกาหนดชาระคืนเงินกู้ ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัท
ภาระผูกพัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของภาระผูกพันที่มีตอ่ ทรัพย์สินของบริ ษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2554
(ค)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ที่ออกและชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้น 1,378 ล้ านบาท และมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรทังสิ
้ ้น 989 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 81 ล้ านบาทจากกาไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2553 ทังสิ
้ ้น 908 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ที่ออกและชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้น 1,378 ล้ านบาท และมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรทังสิ
้ ้น 908 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 69 ล้ านบาทจากกาไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2552 ทังสิ
้ ้น 839 ล้ านบาท
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ที่ออกและชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้น 1,378 ล้ านบาท และมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรทังสิ
้ ้น 839 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 76 ล้ านบาทจากกาไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2551 ทังสิ
้ ้น 763 ล้ านบาท
11.4 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยชาระค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่
จากัด จานวนรวมทังสิ
้ ้น 3,515,000 บาท
11.5 ปั จจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
11.5.1 กาลังซือ้ ของผู้บริโภคที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
แนวโน้ มการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย อันเป็ นผลมาจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจชันน
้ าของโลก ตลอดจนปั จจัยลบในประเทศ
เช่น ภาคการผลิตชะลอตัว ปั ญหาการว่างงานซึง่ ส่งผลกระทบต่อรายได้ และกาลังซื ้อของผู้บริ โภค ปั ญหาน ้าท่วมในหลายพื ้นที่ของ
ประเทศ และสถานการณ์ความรุ นแรงทางการเมืองในประเทศ ส่งผลลบต่อรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากจานวน
นักท่องเที่ยวที่ลดลง จากเหตุผลดังกล่าว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความเสี่ยงที่จะเข้ าสู่ภาวะถดถอย และมี
ผลกระทบโดยตรงกับระดับความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค รวมถึงพฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภค
สาหรับอุตสาหกรรม เช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อาจได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวจาก กาลังซื ้อของผู้บริ โภค ที่น้อยลง แต่
อย่างไรก็ตาม เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ในปั จจุบนั ถือเป็ นสิ่งจาเป็ นในชีวติ ประจาวัน จึงอาจได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่น อีกทังรั้ ฐบาลก็ได้ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ จ่ายกันมากขึ ้น ในขณะที่ บริ ษัทเองก็ได้ พฒ
ั นา
รู ปแบบการขายและการให้ บริ การต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการยกเลิกการขายและกระตุ้นกาลังซื ้อของผู้บริ โภคให้ เพิ่มมากขึ ้น
11.5.6 ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยในตลาดย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี ้สิน รวมถึงดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่าย
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การบริ หารเงินของบริ ษัทเป็ นปั จจัยที่ทาให้ บริ ษัทต้ องเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
ดังกล่าว
11.5.10 การขยายธุรกิจใหม่ ผ่านบริษัทย่ อยของบริษัท
บริ ษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหม่ผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเพื่อรองรับโอกาสและเตรี ยมความพร้ อมในการทาธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้น
ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคตของบริ ษัท
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
12

ส่วนที่ 1 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี –

(12) ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง หน้ า 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) ส่วนที่

2 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ส่ วนที่ 2
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1)

งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว

(2)

บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและ
บริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว

(3)

บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุม
ถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้
นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวรุ่ งระวี
เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ

ตาแหน่ง

นายกมล เอี ้ยวศิวกิ ลู

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

นายเอกชัย เอี ้ยวศิวกิ ลู

กรรมการและกรรมการบริ หาร

นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวกิ ลู

กรรมการและกรรมการบริ หาร

นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวกิ ลู

กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ

นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร

อายุ (ปี )

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทาผิด
ประกาศนียบัตร สาขาการบัญชี
วิชาชีพ
กรุงเทพพานิชยการ

(0%)

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
ประวัติการ
กระทาผิด

วิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
หุ้นในบริ ษัท
ครอบครัวระหว่าง
(%)
กรรมการและผู้บริ หาร

53

ปริ ญญาตรี

พี่ชาย
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู

ไม่มี

สาขาพัฒนาชุมชน
สถาบันราชภัฎ นครปฐม

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

ไม่มี

น้ องชาย
นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2550 –
ปั จจุบนั
2550 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั
2543 –
ปั จจุบนั
2535 –
ปั จจุบนั
2534 –
ปั จจุบนั
2552 –
ปั จจุบนั
2552 –
ปั จจุบนั
2552 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ

บริ ษัท เทอเทิล พาทิ

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด

ประธานกรรมการ

บริ ษัท สมุย เพนนินซูลา จากัด

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จากัด

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ฮอท สปริ ง จากัด

ประธานกรรมการ

บริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จากัด

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า เมดดาลิส เอ็นเธอร์ เทนเมนท์

ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ าพร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

บริ ษัท โทเทิล พาทิ จากัด

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทาผิด
ประวัติการ
กระทาผิด

นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ

51

สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
หุ้นในบริ ษัท
ครอบครัวระหว่าง
(%)
กรรมการและผู้บริ หาร

ไม่มี

ประกาศนียบัตร สาขาการบริ หารธุรกิจ
วิชาชีพ
และการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

น้ องชาย
นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ

47

ประวัติการ ไม่มี
กระทาผิด
ประกาศนียบัตร สาขาการบัญชี
วิชาชีพ
พาณิชยการเชตุพน
หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี

น้ องชาย
นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2547 –
2552
2544 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

2552 –
ปั จจุบนั
2552 –
ปั จจุบนั
2552 –
ปั จจุบนั
2549 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั
2545 –
ปั จจุบนั
2545 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เทอเทิล พาทิ จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

กรรมการ

บริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ท็อป เอลลืเม็นทส จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

นส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การบริ หาร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี )

44

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทาผิด
ปริ ญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริ ญญาตรี

บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
หุ้นในบริ ษัท
ครอบครัวระหว่าง
(%)
กรรมการและผู้บริ หาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2552 –
ปั จจุบนั
2548 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2547 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั
2547 –
ปั จจุบนั
2540 –
2545

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพย์สิน

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการฝ่ ายขาย

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

2553 –
ปั จจุบนั
2552 –
ปั จจุบนั
2551 –
2551

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
รองผู้วา่ ราชการจังหวัด

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

รองผู้วา่ ราชการจังหวัด

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สธุ าพร
กรรมการ

58

ประวัติการ
กระทาผิด
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ไม่มี
สายวิทย์ สีตบุตรบารุง

ไม่มี

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
ประวัติการ
กระทาผิด
นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

59

ปริ ญญาโท

ไม่มี
ศ.ศ.บ. พบม.
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาศตร์ (นิด้า)

หลักสูตรอบรม ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

จังหวัดตาก

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทาผิด
ประวัติการ
กระทาผิด

นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

57

ปริ ญญาตรี

ไม่มี

ศิลปศาสตร์ บญ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
หุ้นในบริ ษัท
ครอบครัวระหว่าง
(%)
กรรมการและผู้บริ หาร
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (45/2005)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

44

ประวัติการ
กระทาผิด
ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2550 –
2550
2549 –
2548
2547 –
2547
2549 –
ปั จจุบนั
2526 –
ปั จจุบนั

รองผู้วา่ ราชการจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

ปลัดจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

ปลัดจังหวัด

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

นักธุรกิจ

ไม่มี

2551 –
ปั จจุบนั
2550 –
ต.ค.2553
2549 –
2550
2549 –
ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เซ็นทรัลรี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและสนับสนุน
งานตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

รองผู้อานวยการ

บริ ษัท ไพร้ ช วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอฟเอเอส จากัด

ไม่มี
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) (51/2006)โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
ประวัติการ ไม่มี
กระทาผิด

ไม่มี

ไม่มี

2545 –
2548

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

บริ ษัท พี พลัส พี จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อ

บริ ษัท

บริ ษัทย่อย

บริ ษัทร่วม
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นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู

X, /, //, ///

นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู

/ , //

นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู

/ , //

/

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สธุ าพร

/

/, //

นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู

/ , //

/

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

/

/

นายมงคล สัณฐิ ติวิทรู

/

นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์

/

นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

/
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13
X, /

/, //

/, //
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15
X,//

/

/

/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร /// = กรรมการผู้จดั การ
1 = บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2 = บริ ษัท ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

3 = บริ ษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จากัด

4 = บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด

5 = บริ ษัท เทอเทิลพาทิ จากัด

6 = บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล รามคาแหง จากัด

7 = บริ ษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จากัด

8 = บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จากัด

9 = บริ ษัท วิภาคอนโด มิเนียม จากัด

10 = บริ ษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จากัด

11 = บริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด

12 = บริ ษัท ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชื่อ จากัด

13 = บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล จากัด

14 = บริ ษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด

15 = บริ ษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์
เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
(1)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อบริษัท/รายชื่อกรรมการ
นายกมล เอี ้ยวศิวิกลู
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X, /, //

X, /

X, /

X, /

X, /

X, /

X, /

X, /

X, /

X, /

X, /

/, //

/

/
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/, //
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นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู

/

นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู

/

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สธุ าพร

/, //

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

/

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ

/, //, ///

พลตรี จิรเดช โมกขะสมิต

/

นางสาวพรเพ็ญ วิวฒ
ั นเดชา

/

นายเกียรติพร ศิริชยั สกุล

/

/, //
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X, /

/, //

/

/

/

นายไมเคิล เอดวาร์ ด เซลาวาราจา โทมัส

/, //

นายเดวิด คิง ลอด เซียะ

/, //

นายพริ ษฐ์ ทีฆคีรีกลุ

12

/, //

/, //

/, //

/, //

นายวีรพันธ์ จักรไพศาล

/, //
/

นางสาวสุมาลี แดนทอง

/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร /// = กรรมการผู้จดั การ
1 = บริ ษัท ไมด้ า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

8 = บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จากัด

2 = บริ ษัท ไมด้ า พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

9 = บริ ษัท วิภาคอนโด มิเนียม จากัด

3 = บริ ษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จากัด

10 = บริ ษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จากัด

4 = บริ ษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จากัด

11 = บริ ษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จากัด

5 = บริ ษัท เทอเทิลพาทิ จากัด

12 = บริ ษัท ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชื่อ จากัด

6 = บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล รามคาแหง จากัด

13 = บริ ษัท แมกซ์ โฮเทล จากัด

7 = บริ ษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จากัด

14 = บริ ษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด

* ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เอกสารแนบ 2 หน้ า 2
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เอกสารแนบ 3
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร พนักงาน หรื อที่
ปรึกษาของบริ ษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นายมงคล สัณฐิตวิ ฑิ รู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์ กรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั จิ ากกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ และได้
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมบริ ษัทฯ ทุกครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ มีผ้ บู ริ หารระดับสูง หัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้ าหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีเข้ าร่ วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้ อง กรรมการแต่ละ
ท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
นายมงคล สัณฐิตวิ ฑิ รู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
4
4
4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินงานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายโดยสรุ ปดังนี ้
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2554 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ งบการเงินดังกล่าวได้ จดั ขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปโดยถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
 สอบทานความเพียงพอและการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยประชุมร่ วมกับผู้บริ หารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ
 พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานการตรวจสอบประจาปี ซึง่ ได้ จดั ทาขึ ้นตามแนวความเสี่ยง และผลการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุ ปได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้ เสียหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 รับทราบความเสี่ยงและติดตามความก้ าวหน้ าของการบริ หารความเสี่ยงตามที่หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงนาเสนอ
 สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ ผลเป็ นที่น่าพอใจ
 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม รวมถึงเสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2555 ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

จากการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
บริ ษัทฯ มีการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดตามนโยบายบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริ ษัทฯ ที่ถือปฏิบตั ิ ประสบการณ์
ผลการดาเนินงาน และความเป็ นอิสระในการดาเนินงานของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด มีผลการดาเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ นอกจากนี ้ บริ ษัท พีพีอาร์ แอนด์ แอดไว
เซอรี่ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ ผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2555 และได้ พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อขออนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นต่อไป

นายมงคล สัณฐิตวิ ฑิ รู
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9 ตุลาคม 2554
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