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ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอางอิง

1.1

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท

1.2

1.3

ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ชนิดของหุน
จํานวนหุนทั้งหมด

:
:
:
:
:
:

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ดําเนินธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home
Appliance) พรอมบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจ
ดานอสังหาริมทรัพย
40854600005
+ 66 2 434 2390 – 7
+ 66 2 433 5364
www.midaassets.com
หุนสามัญ
1,034,757,926 หุน

นายทะเบียนหลักทรัพยในประเทศไทย
ชื่อนายทะเบียน
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

โทรศัพท
โทรสาร
ลูกคาสัมพันธ
เว็บไซต

:
:
:

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
+66 2229 2800
+66 2654 5427
+66 2229 2888
www.tsd.co.th

ผูสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี

:

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4165
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด
152 ชั้น 12A หอง 08 อาคารชารเตอร สแควร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 2634 5398
+66 2634 5399
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ปจจัยความเสี่ยง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและราคาหุนของบริษัท อนึ่ง
ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้เปนเพียงปจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งนี้ อาจมีปจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ที่บริษัทไมทราบและอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งปจจัยความเสี่ยงเหลานี้อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได
2.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่องและถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการกําหนดกลยุทธและแผน
ธุรกิจในแตละป โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเปนไปตามทิศทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนหลักตางๆ ดังนี้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงเปนตน หากมีความเสี่ยงใหมๆ ที่มิไดคาดการณไวอาจจําเปนตองทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหมทั้งหมดหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอยางรุนแรงอาจตองทบทวนแผนธุรกิจใหมทั้งหมด
พรอมนําเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ดังเชนในปที่ผานมามีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติคือเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งมี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและบุคลากรรวมถึงการบริหาร
จัดการภายในองคกรเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในชวงนั้น
2.1.1 ความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีปญหา
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดคางชําระของลูกหนี้การคาสวนที่เกินกวา 12 เดือน จํานวน 14.22 ลานบาท อันเปนผลมาจาก
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนีล้ ดลงคิดเปนรอยละ 2.57 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระ
หนี้ตามจํานวนดังกลาว แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไวแลวจํานวน 14.22 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 100 และสงใหฝายเรงรัดติดตามหนี้ที่เหลืออยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการที่จะปองกันความเสี่ยงจาก
ปญหาลูกหนี้คางชําระเปนระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกคาที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมีการเก็บและติดตามหนี้เร็ว
ขึ้น โดยจะสงใหฝายเรงรัดหนี้สินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้
2.1.2 ความเสี่ยงจากการเกิดลูกหนี้เชาซื้อมีปญหาในอนาคตเนื่องจากการขยายสินเชื่อเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขาเปดดําเนินงาน ทั่วประเทศรวม 80 สาขา ทั้งนี้การขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาใหมในพื้นที่
การขายใหมอาจกอใหเกิดลูกหนี้เชาซื้อที่มีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวในระยะเวลาหนึ่งได อยางไรก็ตามบริษัทไดใชความ
ระมัดระวังในการขายเชาซื้อแกลูกคารายใหม โดยใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเชาซื้อโดยระบบการพิจารณา
การขายเชาซื้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกคาเชาซื้อและการติดตามหนี้ รวมทั้งบริษัทมีฝายตรวจสอบและฝายเรงรัดหนี้สินที่
ดูแลเรื่องการทุจริตภายในองคกรและการติดตามหนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งมีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี้เชาซื้อไดทุกขณะซึ่งสามารถปองกันความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
2.1.3 ความเสี่ยงจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาโดยไมมีเอกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทไมมีหลักฐานทางการเงินที่เปนลายลักษณอักษร ดังนั้นในการพิจารณาการขายเชาซื้อนั้น บริษัท
จึงเนนการเขาถึงตัวตนและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากลูกคา รวมถึงการเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและจากบุคคลอางอิงเพื่อ
เปนการสอบทานขอมูลอีกชั้นหนึ่ง เชน ผูค้ําประกัน ญาติ เพื่อนบาน ผูนําในหมูบาน หรือ ลูกคาเกา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
ของบริษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผอนชําระของลูกคา (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3 การประกอบธุรกิจ)
ฉะนั้นหากลูกคาผูขอเชาซื้อรวมมือกับบุคคลอางอิงและ/หรือผูค้ําประกันแจงขอมูลเท็จอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการพิจารณา
ลูกคาได ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาหนี้สูญ การผอนชําระลาชาหรือการรับคืนสินคา อยางไรก็ตามความเปนไปไดดังกลาวคอนขางต่ํา
เนื่องจากผูขอเชาซื้อตองเตรียมขอมูลลวงหนาและรวมมือกับบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งการแจงขอมูลเท็จเปนผลประโยชนของ
ผูเชาซื้อฝายเดียว แตเปนผลเสียกับผูเกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติจะเกรงการรวมรับผิดชอบภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันและการถูกขึ้น
บัญชีดําทําใหไมสามารถขอเชาซื้อกับบริษัทไดอีก ดังนั้นการสอบทานขอมูลจากบุคคลหลายฝายดังกลาวจึงเปนการลดความเสี่ยง
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ไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทขายเชาซื้อแกลูกคารายยอยโดยมียอดเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเฉลี่ย 13,000 บาทตอราย ดังนั้น
ผลกระทบจากหนีเ้ สียตอรายลูกหนี้จึงมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อทั้งหมด
2.1.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการแขงขันในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดดําเนินการลดความเสี่ยงดานนี้ดวยการมุงเนนการรักษาสวนแบงตลาดไว กลาวคือ บริษัทไดเขาแขงขันและรักษาสวนตาง
ของอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับหนึ่ง ไมแขงขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริษัทไดเนนการใหบริการเปนหลักและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแขงขันดังกลาวเปน
อยางดี
2.1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ผูประกอบการธุรกิจเชาซื้อสามารถขยายธุรกิจไดตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํากัด เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมไดอยูภายใต
ขอจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กลาวคือ ผูประกอบการสามารถใหสินเชื่อโดยไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใดๆ ดังนั้นคุณภาพของ
ลูกหนี้ซึ่งเปนปจจัยหลักของธุรกิจประเภทนี้ยอมไดรับผลกระทบจากการทุจริต ประสิทธิภาพของการติดตามหนี้หรือจากสภาวะ
เศรษฐกิจ หากผูประกอบการขาดความระมัดระวังหรือขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ผูประกอบการอาจประสบปญหาในการเรียก
ชําระหนี้ได ถาหากภาวะเศรษฐกิจอยูในภาวะที่ตกต่ํา
บริษัทไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยบริษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปลอย
สินเชื่ออยางใกลชิด เพื่อใหทราบถึงสินเชื่อที่ปลอยออกไป บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากตัวลูกหนี้โดยจัดใหมีบุคคลค้ํา
ประกันและวางเงินดาวนในปริมาณมากสําหรับลูกหนี้ที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที่
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี้ เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ในสถานะปจจุบันและสามารถติดตามลูกหนี้ใหจายชําระหนี้
ไดไมเกิดการติดคางเนิ่นนานจนเกิดภาวะหนี้ไมกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้จากผลของระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนระบบการตรวจสอบภายในจากสวนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทํางานทั้งการทําตลาดและ
ติดตามหนี้ ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการกอทุจริตภายในบริษัท
2.1.6

ความเสี่ยงในการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา

บริษัทจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามอัตราที่กําหนด โดยจายใหเมื่อพนักงานขายสามารถขายเชาซื้อสินคาพรอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายไดครบถวนแลว
โดยบริษัทพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามยอดจายจริงที่
พนักงานไดรับ (ไมจายเกินคาคอมมิชชั่นที่ไดรับ) สําหรับพนักงานที่มียอดเบิกลวงหนาคางอยูกับบริษัท (พนักงานเกา) บริษัทจะหัก
คาคอมมิสชั่นไว 5% ของยอดที่ไดรับเพื่อเคลียรยอดเบิกลวงหนาที่คางไว สําหรับพนักงานใหมในระยะ 2 เดือนแรก ใหเบิกลวงหนา
ไดวันละ 100 บาทและนําคอมมิชชั่นมาเคลียรคืน 50% ของยอดที่ไดรับ (แตไมเกินยอดเบิกลวงหนา) พนระยะ 2 เดือนแรกใช
เงื่อนไขเดียวกับพนักงานเกา(ไมใหเบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนั้นพนสภาพการเปนพนักงานและมีเจตนาหรือไมสามารถ
ชําระคืนคาคอมมิชั่นในสวนที่ไดเบิกลวงหนาไปแลว อาจทําใหบริษัทสูญเงินคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนานี้ อยาไรก็ตาม บริษัทได
จํากัดความเสี่ยง โดยพิจารณาการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา เปนจํานวนสูงสุดเทากับคาคอมมิชชั่นการขายสินคาที่
พนักงานขายมีสิทธิไดรับแตยังไมสามารถเบิกรับไดเนื่องจากยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขการขาย
2.1.7

ความเสี่ยงจากการลาสมัยของสินคาคงคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินคาคงคลังสุทธิจํานวน 37.18 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปเครื่องใชไฟฟาภายในบานประเภทภาพ
และเสียง เชน โทรทัศน วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต ซึ่งเปนสินคาที่มีความลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดงาย
และมีแนวโนมการลดลงของราคาสินคาที่รวดเร็ว หากบริษัทมีสินคาคงคลังลาสมัยในปริมาณมากอาจทําใหรายไดจากการขายเชา
ซื้อสินคาลดลงได อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทจะเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอตอการขายและมี
ปริมาณหมุนเวียนอยูเสมอ โดยปจจุบันบริหารสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 43 วัน และดําเนินนโยบายการบริหารสินคาคงคลังใน 2
ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญซึ่งดูแลเรื่องประเภทสินคาที่สั่งซื้อและนโยบายการขายเชาซื้อรวม และโดยสาขาซึ่งจะตองดูแลและ

(2) ปจจัยความเสี่ยง หนา 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รับผิดชอบสินคาที่ไดสั่งจากสํานักงานใหญเนื่องจากมีการบริหารงานแบบ Profit Center ทําใหบริษัทสามารถควบคุมสินคาคงคลัง
ทั้งประเภทและระดับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.8

ความเสี่ยงจากการยึดคืนสินคา

ปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้นเปนความเสี่ยงตอการ
ลดลงของยอดขายและมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกดานหนึ่งก็ถือเปนการชดเชยตอความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได เพราะบริษัทยังสามารถนําสินคาเหลานนั้นมาจําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย
อันถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
2.2

ความเสี่ยงทางการเงิน

2.2.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเงิน
ใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
2.2.2

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมและลูกหนี้
อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให
สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวน
มากรายดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวนคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวในบัญชี
2.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีธุรกรรมที่เปนเงินตรา
ตางประเทศในจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญ
2.2.4 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ปจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวมากขึ้นหลังจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก อยางไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังไดรับผลกระทบจากปจจัยลบในประเทศ เชน การชะลอตัวของภาคการผลิต การสงออก และอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ปญหาการวางงาน และสถานการณทางการเมือง ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอรายไดและ
กําลังซื้อ พฤติกรรมการใชจาย และระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกลาวขางตนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่ลูกคาใชบริการที่ลดนอยลง
และผูป ระกอบการต องรับความเสี่ยงมากขึ้นจากการเรียกเก็ บค างวดสิ นคา อยางไรก็ ตามเครื่องใชไฟฟ าภายในบ าน ถือเป น
สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน จึงอาจไดรับผลกระทบนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งบริษัทไดพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดเพื่อกระตุนการใชบริการของลูกคาและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการขายสินคา
รวมทั้งจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดคาใชจาย (Cost Efficiency Program) เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็
ดี บริษัทไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไมไดรับผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกลาวยังคงดําเนินตอไป

(2) ปจจัยความเสี่ยง หนา 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
2.3

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ความเสี่ยงอื่น ๆ

2.3.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินงาน
ของบริษัทได เชน การเกษียณอายุ การลาออก เปนตน ที่อาจจะมีผลที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได บริษัท จึงไดให
ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส ทุกข สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลใหเหมาะสม
กับหนาที่และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

(2) ปจจัยความเสี่ยง หนา 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอี้ยวศิวิกูล และนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑูร ภายใตชื่อเดิม “บริษัท นครปฐม ไมดา 1991 จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท สํานักงานใหญตั้งอยูที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัทประกอบธุรกิจขายเครื่องใชไฟฟา
ตอมาในป 2540 กลุมผูกอตั้งไดเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟาโดยการผอนชําระเงิน บริษัทจึงไดเริ่ม
หันมาดําเนินธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา โดยมีบริการกอนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย” ซึ่งครอบคลุมถึง
บริการสาธิตและการทดลองการใชงานสินคา บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติเชาซื้อภายใน 1 วัน บริการจัดสงสินคา บริการ
รับประกันสินคาตลอดระยะเวลาการผอนชําระ บริการสินคาทดแทนขณะสงซอม และบริการหลังการขายอื่นๆ โดยสินคาที่ใหเชาซื้อ
สวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) ยี่หอชั้นนําตางๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง (Audio
Vision หรือ AV) เชน โทรทัศน และสเตอริโอ บริษัทเนนการขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลางถึงลาง ที่อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ในชวง 5 ปที่ผานมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
มกราคม 2551

-

บริ ษั ท ได ทํ า การซื้ อ ขายหุ น สามั ญ และใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (DE-W1) ของบริ ษั ท ดี อี
แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น (มหาชน) ซึ่ง
เป น เงิน ลงทุ น ในบริษั ท รว ม และได จํ า หน ายใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (DE-W1) กํ า ไรจากการ
จําหนายหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 15.03 ลานบาท
และ 20.83 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ไม ถื อ ว า บริ ษั ท ดี อี แคปป ต อล จํ า กั ด
(มหาชน) เปนบริษัทรวมอีกตอไป แตก็ยังคงจัดบริษัท ดีอี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) เปน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากยังคงมีกรรมการรวมกัน ตอมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทได
ซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพยและใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวโดยมีวุตถุประสงคเพื่อคา

มกราคม 2551

-

บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจ.อาร.ดีล จํากัด ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน อควา คอร
เปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) จํานวน 189,400 หุนในราคาเฉลี่ยหุนละ 105.59 บาท เปนจํานวน
เงิน รวม 19.99 ลานบาท คิดเป นสัดสวนรอยละ 5.58 ของทุนชําระแลวของบริษัทดั งกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทไดถือวาบริษัท เจ.อาร.ดีล จํากัด เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันเนื่องจากมี
กรรมการผูมีอํานาจรวมกัน ตอมาในไตรมาส 4/2551 กรรมการของบริษัทไดลาออกจากการ
เปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว จึงจัดประเภทเงินลงทุนรายการนี้เปนเงินลงทุนทั่วไป

พฤษภาคม 2551

-

บริษั ทเพิ่ม การลงทุ นในบริษั ท เทอเทิล พาทิ จํากัด โดยซื้อหุ นจากผูถือหุน เดิม จํานวนรวม
2,499,999 หุน ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มจากรอยละ 86 เปนรอยละ 99.99

มิถุนาย 2551

-

ผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญซึ่งเปนกรรมการและพนักงานของบมจ. ไมดา
ลิส ซิ่ง ได ใช สิท ธิ ตามใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิจํ านวน 3,000,000 หน วย ซื้ อหุ น สามั ญ จํา นวน
30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 รวมเปนเงิน 3 ลานบาท จึงถือวาใบสําคัญ แสดงสิทธิ
ดังกลาวไดใชสิทธิครบตามจํานวนแลว บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

มิถุนายน 2551

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม
248,750 หุ น ทํ า ให สั ด ส ว นการลงทุ น ของบริษั ท เพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 30 เป น ร อ ยละ 42.5
เนื่องจากเปนการเพิ่มการลงทุนเมื่อสิ้นงวด บริษัทจึงบันทึกสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมโดยวิธีสวนไดเสียในสัดสวนรอยละ 30 สําหรับไตรมาส 1-2/2551 จํานวนเงิน 2.89
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลานบาท และรอยละ 42.5 สําหรับไตรมาส 3-4/2551 จํานวนเงิน 4.1 ลานบาท จากเงินลงทุน
ในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยใชงบการเงินที่ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว
กรกฎาคม 2551

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เดอะ ไลออน ฮิลล กอลฟ แอนด คันทรี่คลับ จํากัด ปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม จํานวน
รวม 4,875,240 หุน ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60 เปนรอยละ
92.07

ตุลาคม 2551

-

บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด จํานวน 56,000,000 หุน
ในราคาเฉลี่ยหุนละ 0.67 บาท เปนจํานวนเงินรวม 37.52 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
10.84 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทไดถือวาบริษัท เจนเนอรัล เอน
จิเนียริ่ง จํากัด เปนบริษัทรวมเนื่องจากมีกรรมการผูมีอํานาจรวมกัน และไดรับรูกําไรจากการ
ซื้อเงินลงทุนเปนจํานวนเงิน 24.96 ลานบาท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท
ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวโดยใชราคายุติธรรม ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 35.87 ลานบาท และ 15.12 ลานบาท ตามลําดับ

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 659,998 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 6,599,980 บาท หรือคิดเปนสัดสวนการลงทุน
รอยละ 55 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 2,089,998
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 20,899,980 บาท หรือคิดเปนสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 55 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ธันวาคม 2551

-

บริษัทลงทุนในบริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด ซึ่งจดทะเบียนและดําเนินงานในประเทศ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คิดเปนมูลคาการลงทุน 32,206,720 บาท หรือคิด
เปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 60 ของจํานวนหุนทั้งหมด

มกราคม 2552

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม จํานวน
199,000 หุนมูลคา หุนละ 100 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 19,900,000 บาท ทําใหสัดสวน
การลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 42.50% เปน 52.50%

มีนาคม 2552

-

บริษัทลงทุนในบริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 69,997 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 700,000 บาท หรือคิดเปนสัดสวนการลงทุน
รอยละ 69.997 ของจํานวนหุนทั้งหมด

ธันวาคม 2552

-

บริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุน จํานวน 2,379,898 หุน มูลคาหุนละ 10 บาทและซื้อหุนจาก
ผูถือหุนรายหนึ่ง จํานวน 525,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น
29,748,950 บาท

กุมภาพันธ 2553

-

บริษัท มีมติอนุมัติค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวเต็มวงเงินของบจ. แม็กซ คอนโด เกษตร และ
บจ.วิภาคอนโด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทใหกับสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อ 59 ลานบาท
และ 22 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินสินเชื่อดังกลาวบริษัทยอยกูมาเพื่อใชสําหรับกอสราง
คอนโดมิเนียมโครงการแม็กซคอนโดมิเนียม วิภาวดี ซึ่งมีระยะเวลาของเงินกู 2.5 ป วงเงินกู
ดังกลาวนี้ทางบริษัทค้ําประกันเต็มวงเงิน 100%

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

กุมภาพันธ 2553

-

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัทพิจารณาใหขายที่ดินโฉนดเลขที่ 31871 ,31872 พรอมสิ่งปลูกสรางเลขที่ 1235/7 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ขายใหกับบริษัท แมกซ เรียลเอ
สเทต จํากัด ราคารวม 26,388,220 บาท ( ยี่สิบหกลานสามแสนแปดหมื่นแปดพันสองรอย
ยี่สิบบาทถวน )
โฉนดเลขที่ 31873,21203 พรอมสิ่งปลูกสรางเลขที่ 1235/5, 1235/8 ถนนรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ขายใหกับ บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
ราคารวม 23,788,980 บาท ( ยี่สิบสามลานเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเการอยแปดสิบบาท
ถวน )
โฉนดเลขที่ 246038 พรอมสิ่งปลูกสรางเลยที่ 1235/9 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพมหานคร ขายใหกับ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด ราคา 1,332,800 บาท
( หนึ่งลานสามแสนสามหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน )

มีนาคม 2553

-

บริษัทไดมีการคำประกันเงินกูระระยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชื่อ 80 ลานบาทใหแก
บริษัทไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด และวงเงินสินเชื่อ 140 ลานบาทใหแกบริษัท แมกซ โฮเทล
จํากัด กับทางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

พฤศจิกายน 2553

-

บริษัทไดอนุมัติการค้ําประกันเงินกูระยะยาวเต็มวงเงิน 100% ในวงเงินสินเชื่อ 390.00 ลาน
บาทใหกับบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด กับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

พฤษภาคม 2554

-

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

สิงหาคม 2554

-

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

มีนาคม 2555

-

บริษั ท ได อนุ มั ติจั ดสรรเงินกํ าไรเปน สํ ารองตามกฎหมาย จํานวน 1,900,000 บาทและงด
จายเงินปนผลประจําป 2544

-

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

กรกฎาคม 2555

-

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

สิงหาคม 2555

-

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

กันยายน 2555

-

บริษั ทไดอนุมัติการเขาเปน ผูค้ําประกัน การขอวงเงินสินเชื่อของ บริษั ท ท็อป เอลลิเม็นทส
จํากัด จากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 120,000,000
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บาท
ตุลาคม 2555

-

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

พฤศจิกายน 2555

-

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

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 เปนดังนี้
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
กลุมนายวิสูตร

กลุมนายธเนศ

32.87%

กลุมนายนิพนธ

13.45%

กลุมนายกิตติพล

7.65%

ผูถือหุนรายยอย

4.21%

9.83%

บริษัท

60.00%
บมจ.ไมดา
ลิสซิ่ง

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

99.99%

บจ.เทอเทิล
พาทิ

99.99%

บจ.ไมดา
โฮเทล
แอนด
รีสอรท

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

85.00%
บจ.ไมดา
แอสเซ็ท
ซานาดู

55.00%
บจ.วิภา
คอนโด
มิเนียม

55.00%
บจ.แมกซ
คอนโด
เกษตร

70.00%
บจ.เดอะ
รีทรีท
หัวหิน

60.00%
บจ.ไมดา
( ลาว )
เชาสินเชื่อ

85.00%
บจ.แมกซ
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมดา
ดิเวลลอป
เมนท

70.00%
บจ.ไมดา เอเจนซี่
แอนด ดีเวลลอบเมนท

3.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและบริษัทมี
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาหลักคือขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.53 และ 90.98 ของรายได
จากการขายทั้งหมดในป 2555 และในป 2554 ตามลําดับ โดยบริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/จัดจําหนายหลากหลายยี่หอ อาทิ โซนี่
(Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป (Sharp) ฮาตาริ (Hatori) โซเคน (Soken) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ เปน
ตน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกคาเชาซื้อจํานวน 115,609 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 80 แหงใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 2 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
รายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 15 บริษัท
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อขยายฐานธรุกิจของบริษัทใหเจริญเติบโต และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานรายไดใหแก
บริษัทและธุรกิจที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเปนธุรกิจที่มีแนวโนมอัตราการเติบโตทางธุรกิจคอนขางดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาบริษัทยอยที่บริษัท
ไดมีการเปดดําเนินการเพิ่มจะสามารถเพิ่มมูลคากําไรใหแกบริษัทในอนาคต
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพอันจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว จุดเดนประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวก
เพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงในตลาดได

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ในสวนของธุรกิจเชาชื้อรถจักรยานยนตและรถยนต เดิมบริษัทมีการจัดไฟแนนซรถจักรยานยนตใหม ซึ่งปจจุบันทางบริษัทไดหยุด
ดําเนิ นการธุรกิจรับจัดไฟแนนซรถจักรยานยนตแลว โดยไดห ยุดดํ าเนิ นการมาตั้งแต 1 ก.ค. 2550 เนื่องจากปญ หายอดรับคื น
รถจักรยานยนตของแตละสาขามีค อนขางมาก โดยบริษั ทมุงเน นการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเป นหลัก ซึ่งธุรกิจดังกลาวไม มี
ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทยอย ( บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ) โดยธุรกิจของบริษัทยอยเนนการใหบริการสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนตและการใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา Floor Plan
รวมทั้งการบริการรับจัดรีไฟแนนซรถยนต
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท

บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.เทอเทิล พาทิ
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
บจ.แมกซ เรียล เอสเตท
บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน(1)
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท(2)
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท(3)

ประเภทธุรกิจ

ใหบริการเชาซื้อรถยนต
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและรับเหมากอสราง
สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
บริการใหเชาสินเชื่อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

60.00
99.99
99.99
99.99
99.99
85.00
85.00
85.00
55.00
55.00
70.00
60.00
85.00
80.00
70.00

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญ ของบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จากผูถือหุน 2 ราย จํานวน
348,248 หุน ราคาหุนละ 106 บาท รวมเปนเงิน 36.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.5 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.5 เปนรอยละ 70 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดจายชําระแลวจํานวน 26.2 ลานบาทคงเหลือจํานวน
10.7 ลานบาทซึ่งบริษัทจะทยอยจายชําระทุกเดือนรวม 4 งวด งวดละ 2.7 ลานบาท
(2) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 บริษัทไดลงทุนในบริษัทไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทตั้งใหมโดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน
4,399,997 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 10 บาท คิ ด เป น จํ า นวน 44 ล า นบาท (ถื อ หุ น ร อ ยละ 80) ซึ่ งบริ ษั ทดั งกล า วประกอบกิ จ การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย
(3) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริษัทไดลงทุนในบริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทตั้งใหม โดยลงทุนใน
หุนสามัญจํานวน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท (ถือหุนรอยละ 70.00)

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 6

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

3.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2553 ถึงป 2555 มีดังนี้

รายการ

2553
ลานบาท

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
ลานบาท
%

2555
ลานบาท

%

26
13
2
3
56
100

464
613
34
87
1,056
2,254

20
27
2
4
47
100

รายไดจากการขาย
รายไดจากการขาย
364
28
454
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
84
6
219
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
30
2
43
รายไดจากธุรกิจโรงแรม
29
2
55
(1)
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
818
62
986
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
1,325 100
1,757
หมายเหตุ
(1) รายไดจากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบดวยรายไดจากดอกผลเชาซื้อเปนหลัก

3.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการรักษาสวนแบงการตลาดผูใหบริการเชาซื้อในประเทศไทยแลว
บริษัทดังตอไปนี้

บริษัทมีเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ

(1)

เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนของบริษัทโดยวิธกี ารเพิ่มความสามารถในการทํากําไร

(2)

รักษาและเสริมสรางความแข็งแกรงดานการบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การจัดกลยุทธตามกลุมลูกคา

(3)

นําเสนอนวัตกรรมใหมดานการบริการอยางตอเนื่องดวยความหลากหลายและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการและ
วิถีชีวิตของผูบ ริโภคแตละกลุม

(4)

เสริมสรางคุณภาพของการใหบริการแกลูกคาและบริการหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดวยหลักพึงปฏิบัติและจรรยาบรรณที่ดี

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจเหลานี้ บริษัทไดปรับใชกลยุทธตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน และจะทําการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบริษัทสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการ
แขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปจจัยภายนอกดานอื่น ๆ ได

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 7

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

4

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

4.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายภายใตคําขวัญ “เพิ่มความสุข ทุก
ครอบครัว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2555 รวม 80 สาขาใน 49 จังหวัด ซึ่งสาขาแตละแหงจะถูก
กําหนดใหมีการขายสินคาตามประเภทและราคาที่บริษัทฯกําหนดไวเทานั้น โดย ณ วันที่ทําการขายเชาซื้อ บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซื้อ
สินคากับลูกคา พรอมทั้งเก็บเงินดาวนจํานวนหนึ่ง (เฉลี่ยประมาณรอยละ 26.21 ของราคาเงินสด) และสงมอบสินคาใหแกลูกคา สําหรับ
คาเชาซื้อในสวนที่เหลือนั้น ลูกคาจะตองชําระเปนงวดในจํานวนเงินเทากันทุกงวดในเวลาที่แนนอนตามที่ไดระบุไวในสัญญา ซึ่ง
ระยะเวลาการผอนชําระคางวดของลูกคาอยูในชวง 6–36 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการผอนชําระของ
ลูกคาแตละราย โดยราคาเชาซื้อที่เสนอใหกับลูกคาจะเปนราคาที่ไดรวมตนทุนสินคา คาใชจายที่เกี่ยวของและดอกเบี้ยแลว ในชวงการ
ผอนชําระกรรมสิทธิ์ของสินคาเชาซื้อจะยังคงเปนของบริษัทฯจนกวาลูกคาจะชําระคางวดครบและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
เชาซื้อโดยครบถวนแลว
บริษัทประกอบธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา
4.1.1 ประเภทของสินคาและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5 กลุม โดยในแตละกลุมธุรกิจประกอบดวย
บริษัทในกลุมดังตอไปนี้
(ก)

ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน วีดีโอ ดีวีดี วีซีดี โฮมเทียเตอร โฮมสเตอริโอ ตูเย็น เครื่องซักผา
พัดลมและอื่นๆ เปนสินคาขายเชาซื้อหลักของบริษัทฯ
ในป 2555 บริษัทฯขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอชั้นนําตางๆดังตอไปนี้คือ โซนี่ (Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป(Sharp) ฮาตา
ริ(Hatari) โซเกน(Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ (MISUMARU) เปนตน โดยมีราคาเชาซื้อ 1,400 - 143,100 บาท คา
งวดผ อ นชํ า ระ 200 – 14,950 บาท/เดื อ น และระยะเวลาผ อ นชํ า ระ 6 – 24 เดื อ น รายได ห ลั ก ของบริ ษั ท มาจากการขายเช า ซื้ อ
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวมตั้งแตป 2553-2555 จะอยุระหวางรอยละ 90.50 ถึง
95.53
(ข)

ธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

บริษัทยอย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริหารสินเชื่อ แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
(2) การใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา
สินเชื่อ Floor Plan
(3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย / พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต
รายไดหลักของบริษัทยอย(ML)มาจากการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวม
ตั้งแตป 2553 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 84.79 ถึง 85.86
บริษัทยอย(ML)ดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพคลองสูงในตลาด
ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต ยี่หอ อายุรถยนต สภาพคลองในการปลอยตอ
และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเสี่ยงของลูกคาที่ขอเชาซื้อโดยเนนกลุมบุคคลที่มีรายไดประจําหรือเปนเจาของกิจการ
และเกษตรกร โดยบริษัทยอย(ML)จะกระจายพื้นที่การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อทั้งตลาดในกรุงเทพและเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อใน
ตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยอย(ML)มีเครือขายสาขาทั้งหมด 15 สาขา จึงสามารถใหบริการลูกคาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไดถึง
73 จังหวัด
โดยในป 2555 ยอดปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมที่เปนรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะในพอรตสินเชื่อของบริษัท มีสัดสวนรอยละ
6.86 และ 93.14 และในป 2554 มีสัดสวนรอยละ 10.55 และรอยละ 89.45 ตามลําดับ ทั้งนี้ในยอดปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมดังกลาว
ในป 2555 รถยนตใหมและรถยนตมือสองมีสัดสวนรอยละ 4.71 และ 95.29 และในป 2554 มีสัดสวนรอยละ 6.38 และ 93.62
ตามลําดับ
(ค) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอย (บจ.ไมดาพร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวน
การลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการไดแก
(1) ชื่อโครงการ พาราไดซ / ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนทาวนโฮม 3 ชั้น 4 ชั้น มีจํานวน
ทั้งหมด 73 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,990 ตรว. มูลคาโครงการ 380 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 78% ซึ่งได
ทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด และบริษัทมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่
อยูอาศัยในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย
(2) ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตั้งอยู ตําบลบานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเปนทาวเฮาส 2 ชั้น และ อาคาร
พาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 92 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,154 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการ
ไดประมาณ 38% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนกลุมขาราชการและประชาชนทั่วไป
(3) ชื่อโครงการ รอยพฤกษา / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น และบานแฝด 2 ชั้น มี
จํานวนทั้งหมด 334 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 25,450 ตรว. มูลคาโครงการ 983 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ
90 %ซึ่งโครงการนี้ทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการและประชาชนทั่วไป
(4) ชื่อโครงการพรรณพฤกษา* / ตั้งอยู ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุ รี / ลักษณะโครงการบ านเดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวน
ทั้งหมด 129 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 9,270 ตรว. มูลคาโครงการ 279 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 18% ซึ่ง
โครงการทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการและประชาชนทั่วไป
* เปลี่ยนชื่อโครงการจากพรรณพฤกษา เปน แกรนด วิลล (วังสารภี)

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(5) ชื่อโครงการกุยบุรีแลนด / ตั้งอยู ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 22 ยู
นิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,501 ตรว. มูลคาโครงการ 36 ลานบาท ซึ่งโครงการนี้กอสรางไปทั้งหมด 7 ยูนิต ขายแลว 3 ยูนิต สวนที่
เหลือจะสรางตามออเดอร (Order) ลูกคากลุมเปาหมายประชาชนทั่วไป
(6) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(กระดีเดียว) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว
2 ชั้นและทาวเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 68 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,164 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 74% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการและประชาชนทั่วไป
(7) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนด ลําพยา ) / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว
2 ชั้นและทาวเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 209 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,694 ตรว. มูลคาโครงการ 367 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 10% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการและประชาชนทั่วไป
(8) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กําแพงแสน) / ตั้งอยู ตําบลทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวเฮาส
2 ชั้น มีจํ านวนทั้งหมด 75 ยูนิ ต เนื้ อที่ทั้งหมด 1,956 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท ป จจุบันบริษัท ขายโครงการได
ประมาณ 45% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการและประชาชนทั่วไป
บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวน
การลงทุนรอยละ 80.00 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการไดแก
(1) ชื่อโครงการ The Matrix condo / ตั้งอยู ตําบลสนามจันทร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการหองชุด 8 ชั้น 2
อาคาร มี จํานวนทั้ งหมด 3,255 ยูนิต เนื้ อที่ ทั้ งหมด 10,329.88 ตร.ม มู ลคาโครงการ 572 ล านบาท ป จจุบั น บริษั ทขาย
โครงการไดประมาณ 62% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายขาราชการ ,นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
นอกจากการบริหารงานขายและการกอสรางบานพักอาศัยแลว โครงการยังใหความสําคัญตอการตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางสูงสุด ทั้งการพัฒนารูปแบบของตัวบาน คุณภาพการกอสราง และการใหบริการที่มุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคาที่เขาเยี่ยม
ชมโครงการและลูกคาที่พักอาศัยภายในโครงการแลว
( ง ) ธุรกิจโรงแรม
บริษัทยอย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ
99.99 ซึ่งบริษั ทยอยแห งนี้ตั้งอยูที่ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนห องพั กทั้งหมด 79 ห อง เนื้อที่ทั้งหมด 41ไร มูล คาของ
ทรัพยสิน 117.35 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 830 บาท อัตราการเขาพัก 31,082 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนา
โดยมีหนวยงานราชการเปนหลัก และกลุมลูกคาชาวตางชาติ
โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท กรุงเทพ ( MIDA ) ตั้งอยูที่ ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีจํานวนหองพักทั้งหมด 125
หอง เนื้อที่ทั้งหมด 3.1 ไร มูลคาของทรัพยสิน 122.89 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 685 บาท อัตราการเขาพัก 66,187 ราย กลุมลูกคา
เปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

( จ ) ธุรกิจสนามกอลฟ
บริษัทยอย ( บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท ) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมสนามกอลฟและโรงแรม ( รีสอรท ) ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้ตั้งอยูที่ 123 หมูที่ 7 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวน
หองพักทั้งหมด 65 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 1,127 ไร มูลคาทรัพยสินสุทธิ 311.9 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 875 บาท อัตราการเขาพัก
9,829 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาเกาหลี และกรุปสัมมนาของหนวยราชการทั่วไป
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4.1.2 บริการกอนและหลังการขายเชาซื้อ
นอกจากการขายเชาซื้อสินคาแลว บริษัทฯไดใหบริการทั้งกอนและหลังการขายประเภทตางๆแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย” แก
ลูกคาถึงสถานที่อยูอาศัย ซึ่งเนนการบริการที่ใหความสะดวกและรวดเร็วเปนสําคัญ ดังแผนภาพตอไปนี้
บริการตรวจสอบประวัติ &
อนุมัติการเช่าซือภายใน 1 วัน

2
บริการจัดส่ง
สินค้ าทันที

1

3
ลูกค้าเช่าซือ
ณ ทีอยู่อาศัย

บริการสาธิต
และ
ทดลองการใช้ งาน

5

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

บริการอืน เช่น การรับประกันสินค้ า
ตลอดอายุการผ่อนชําระ และบริการสินค้ า
ทดแทนขณะซ่อม

บริการรับ
ชําระค่างวดตลอดอายุ
สัญญา

4

บริการสาธิตและทดลองการใชงานสินคา
ทีมขายจะนําสินคาจริงไปสาธิตและทดลองการใชงานใหลูกคาดูถึงที่อยูอาศัย เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกและตัดสินใจซื้อไดงาย
ขึ้น ซึ่งประเภทสินคาที่นําไปเสนอนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่เปาหมาย
บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติการเชาซื้อภายใน 1 วัน
ทีมขายโดยพนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะใหบริการเช็คสอบเครดิตผูขอเชาซื้อ รวมทั้งอนุมัติการเชาซื้อในเบื้องตน โดยที่ลูกคา
ไมตองเสียเวลาออกไปติดตอสํานักงานสาขาของบริษัทฯและรอผลการอนุมัติ
บริการจัดสงสินคา
เมื่อพิจารณาใหเชาซื้อสินคาแลว ทีมขายจะสงมอบสินคาใหแกลูกคาทันทีที่ทําสัญญาเชาซื้อและไดรับเงินดาวนแลว
บริการรับชําระคางวดตลอดอายุสัญญา
ทีมขายจะแจงลูกคา ณ วันทําสัญญาเชาซื้อเรื่อง ขอกําหนด จํานวนเงินคางวด วันเก็บคางวด สถานที่ และเงื่อนไขการผอนชําระ
ซึ่งในวันครบกําหนดงวดชําระ พนักงานเก็บเงินของบริษัทฯ จะไปรับชําระเงินคางวดจนกวาลูกคาจะชําระเสร็จสิ้นตามสัญญา
บริการรับประกันสินคาตลอดอายุการผอนชําระ
หากสินคาที่ทําการเชาซื้อกับบริษัทฯนั้นเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯจะใหบริการซอมแซมถึงที่อยูอาศัย โดยไมมีคาใชจายใน
สวนของค าแรงใดๆ นอกจากนี้ บริษั ทฯบริการซอมแซมสิ นค าพรอมอะไหล ฟรีในกรณี ที่ เปนความเสี ยหายที่เกิดจากความ
บกพรองของตัวสินคาเอง หากสินคานั้นฯอยูในระยะรับประกันหรืออยูระหวางการผอนชําระ
บริการอื่นๆ
บริษัทฯมีบริการอื่นๆ อาทิ บริการรับซื้อสินคาเกาเพื่อขายเชาซื้อชิ้นใหมและบริการสินคาทดแทนขณะสงซอม เปนตน
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การเสนอบริการดังกลาวเนนการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เอาใจใส และสงตรงถึงที่หมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกลูกคาเปน
สําคัญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯไดพัฒนาการใหบริการทั้งกอนและหลังการขายเสมอมาจึงทําใหสามารถรักษาฐานลูกคา
เดิมและขยายฐานลูกคาใหมไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯและลูกคายังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ
เงินคางวด ซึ่งสงผลใหบริษัทฯมียอดลูกหนี้ที่มีปญหาในจํานวนที่คอนขางต่ํา
4.1.3 ขั้นตอนการขายเชาซื้อสินคา
การขายเชาซื้อ
ทีมขายจะออกไปขายสินคาถึงที่พักอาศัยของลูกคาในพื้นที่เปาหมายพรอมรถกระบะที่บรรทุกสินคาประเภทตางๆ ซึ่งทีมขายนี้ทํางาน
ภายใตการดูแลของผูจัดการสาขา โดยแตละสาขามีทีมขายประมาณ 4-6 ทีมกระจายเขาดูแลลูกคาในพื้นที่เปาหมายรัศมีประมาณ 100
ก.ม. รอบที่ตั้งสาขา และทีมขายจะออกทําการขาย 6-7 วันตอสัปดาห ทีมขายแตละทีมประกอบดวยพนักงานตางๆดังนี้
(1) พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อ (1 คน) : ทําหนาที่ตรวจสอบสถานะและฐานะการเงินของผูขอเชาซื้อ พรอมทั้งอนุมัติการขายเชา
ซื้อในเบื้องตนกอนนําเสนอผูจัดการสาขา รวมทั้งดูแลและรับผิดชอบพนักงานขาย สินคาที่นําไปขาย พาหนะของบริษัทฯ และการลงนาม
ในสัญญาเชาซื้อกับลูกคา
(2) พนักงานขาย (4-5 คน) : ทําหนาที่ขายสินคาโดยนําเสนอ สาธิต ทดลองการใชงาน และปดการขาย
เมื่อขายสินคาไดแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเชาซื้อตามหลักเกณฑของบริษัทฯ หากพิจารณารับ
ได พนักงานตรวจสอบฯจะดูแลการเซ็นสัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกันพรอมเก็บเงินดาวน อยางไรก็ตาม การพิจารณาผูขอเชาซื้อ
เปนดุลพินิจของพนักงานตรวจสอบฯเทานั้น โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับพนักงานขายซึ่งไดรับผลตอบแทนในรูปคาคอมมิชชั่นการขาย ทั้งนี้
พนักงานตรวจสอบฯไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสที่ประเมินจากยอดลูกคาเชาซื้อที่ไมมีปญหาที่อนุมัติโดยพนักงานนั้นๆ
ดังนั้น จึงไมมีแรงจูงใจใหพนักงานตรวจสอบฯพิจารณาใหเชาซื้อเพื่อการเพิ่มยอดขาย ในทางกลับกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อ
ปองกันการเกิดปญหาหนี้เสียในอนาคตที่จะกระทบตอผลประเมินการทํางานของพนักงาน
ทั้งนี้ หากลูกคาตองการซื้อสินคาในขณะที่ไมมีทีมขายเขาไปทําการขาย ลูกคาสามารถติดตอบริษัทฯผานสาขาหรือพนักงานเพื่อแจง
ความจํานงในการซื้อ ซึ่งบริษัทฯจะจัดสงทีมขายพรอมสินคาที่ตองการเขาไปใหบริการลูกคาโดยเร็ว
สัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกัน
ในสัญญาเชาซื้อจะระบุขอมูลหลักเรื่อง ราคาเชาซื้อ รายละเอียดสินคาเชาซื้อ ระยะเวลาเชาซื้อ จํานวนเงินคางวด และวันครบกําหนด
เก็บเงินคางวด ซึ่งบริษัทฯไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยางครบถวน และ
โดยทั่ วไปในการทํ าสัญ ญาเชาซื้ อนั้ น บริษั ท ฯจะทํ าสัญ ญาเชาซื้อกั บ ผูขอเชาซื้อ (ผู เชาซื้อ 1) โดยมีส ามี หรือภรรยาหรือ สมาชิ กใน
ครอบครัวเปนผูรวมเชาซื้อ (ผูเชาซื้อ 2) และมีผูค้ําประกันการเชาซื้ออยางนอย 1 ราย โดยผูค้ําประกันสวนใหญจะเปนญาติหรือเพื่อน
บานใกลเคียงกับผูเชาซื้อที่มีความรูจักคุนเคยกับผูขอเชาซื้อเปนอยางดี ดังนั้น หากผูเชาซื้อมีพฤติกรรมไมดีจะไมมีผูใดยอมค้ําประกันให
ซึ่งจะชวยปองกันความเสี่ยงหนี้สูญในอนาคตไดอีกทางหนึ่ง
การอนุมัติการขายเชาซื้อ
ภายหลังการเซ็นสัญญาเชาซื้อ รับชําระเงินดาวนและสงมอบสินคาใหแกลูกคาเชาซื้อแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะสงรายงาน
การขายใหผูจัดการสาขาพิจารณาอนุมัติเชาซื้ออีกครั้งภายในวันทําการเดียวกัน พรอมทั้งตรวจเช็ครายชื่อลูกคา Black List และการซื้อ
สินคาซ้ําซอนจากลูกคารายเดิม ซึ่งการซื้อสินคาซ้ําซอนนี้ ผูจัดการสาขาจะอนุมัติการขายหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับความสามารถในการผอน
ชําระเงินของลูกคา ซึ่งหากผูจัดการสาขาไมอนุมัติการขาย ทีมขายจะไปรับสินคาคืนจากผูขอเชาซื้อพรอมคืนเงินดาวนภายในวันทําการ
ถัดไป
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การเก็บคางวด
พนักงานเก็บเงินจะไปเก็บเงินคางวดจากลูกคาถึงที่อยูอาศัยตามกําหนดเวลาที่ไดระบุไวในสัญญาเชาซื้อ ซึ่งในแตละสาขาจะมีพนักงาน
เก็บเงินเฉลี่ย 4-5 คนดูแลการเก็บเงินตามพื้นที่ที่กําหนด โดยพนักงานดังกลาวจะเขาสํานักงานสาขาทุกวันเพื่อนําสงเงินคางวดและ
รายงานการเก็บเงินแกผูจัดการสาขา พรอมรับใบเสร็จใหมเพื่อนําไปเก็บเงินคางวดลูกคารายตอไป
การควบคุมการเชาซื้อ
การตรวจสอบการขายเชาซื้อ
เมื่ออนุมัติการขายเชาซื้อแลว ผูจัดการสาขาจะจัดทํารายงานการขายเชาซื้อ ซึ่งดูแลและตรวจสอบโดยผูจัดการเขต และผูอํานวยการ
ฝายขาย ตามลําดับ
การตรวจสอบการเก็บเงิน
พนักงานเก็บเงินตองเก็บเงินตาม Running Receipt ซึ่งออกและควบคุมโดยสํานักงานใหญ และบริษัทฯมีนโยบายการแลกเปลี่ยนพื้นที่
การเก็บเงินเพื่อ Counter Check ทุก 15 วัน พนักงานเก็บเงินจะไดรับคาคอมมิชชั่นเก็บเงินเพื่อจูงใจการทํางาน ทั้งนี้ รายงานการเก็บเงิน
ของสาขาจะดูแลโดยผูจัดการเขต และผูอํานวยการฝายขาย ตามลําดับ
การเรงรัดลูกคาเชาซื้อที่มีปญหา
ในกรณีลูกคาเชาซื้อผิดนัดชําระคางวดตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาเชาซื้อ บริษัทฯมีมาตรการควบคุมและเรงรัดดังนี้
(1) กรณีผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 1–4 งวด
การติดตามและทวงถามจะดําเนินการโดยพนักงานเก็บเงินประจําสาขา ซึ่งจะเขาไปทวงถามและเรงรัดการจายเงินใหเปนไปตามกําหนด
พรอมทั้งสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 และจดหมายแจงยกเลิกสัญญาเชาซื้อ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสงจดหมายเตือนและจดหมายยกเลิก
สัญญาเชาซื้อจะพิจารณาจากความสามารถและเจตนาในการผอนชําระของลูกคาเชาซื้อเปนหลัก อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมมีการคิดเบี้ย
ปรับการผิดนัดชําระคางวด แตจะทําการเรงรัดลูกคาใหชําระคางวดใหเร็วที่สุด ซึ่งหากลูกคาไมสามารถชําระตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่
กําหนดได บริษัทฯจะทําการยึดสินคาคืนโดยเร็ว
ทั้งนี้ หากบริษัทฯพบวาลูกคาไมสามารถชําระคางวดไดและ/หรือบริษัทฯไมสามารถติดตอกับลูกคาได บริษัทฯจะทําการตัดหนี้สูญทันที
(2) กรณีผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด
กรณีลูกหนี้ยังคงผอนชําระ
เมื่อลูกคาเชาซื้อผิดนั ดชําระคางวดติ ดตอกันตั้งแต 4 งวด บริษัทฯจะสงจดหมายเตือนใหแกลูกคา แตหากบริษัท ฯพบวาลูกคาราย
ดังกลาวยังคงมีความสามารถในการผอนชําระ โดยผอนชําระคางวดแตไมครบจํานวนคางวดตามสัญญา และ/หรือชําระคางวดลาชากวา
กําหนดตามสัญญา สาขาที่เปนผูขายเชาซื้อสินคาแกลูกคารายดังกลาวจะทํารายงานขออนุมัติรองกรรมการผูจัดการเพื่อตออายุลูกหนี้
โดยสาขาจะเป นผู ติ ดตามเรงรัดลู กหนี้ รายดังกลาว ทั้ งนี้ บั ญ ชีลูกหนี้ ดังกลาวจะถูก ตั้งค าเผื่ อตามระยะเวลาคางชําระ โดย ณ 31
ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่คางชําระคางวดตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป จํานวน 93.14 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.80 ของ
ลูกหนี้เชาซื้อ ณ สิ้นงวด ตามลําดับ
กรณีตัดหนี้สูญ
เมื่อลูกคาผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 4 งวดขึ้นไป และไมมีความสามารถในการผอนชําระคางวด ในขณะที่บริษัทฯไดสงจดหมายเตือนและ
บอกเลิกสัญญาเชาซื้อสินคาแลวนั้น บริษัทฯจะทําการตัดหนี้สูญลูกหนี้รายดังกลาว พรอมทั้งใหฝายเรงรัดหนี้สิน สํานักงานใหญ ทําการ
ติดตามเรงรัด ยึดสินคาคืนและ/หรือดําเนินการทางกฎหมายกับลูกคาเชาซื้อและผูค้ําประกันตอไป

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 7

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

สําหรับลูกคาที่มีปญหาดังกลาวจะถูกบันทึกชื่อใน Black List เพื่อใชอางอิงสําหรับการขายเชาซื้อในอนาคต โดยบริษัทฯจะทําการ
ปรับปรุงรายชื่อทุกวัน ซึ่งสาขาและหนวยงานตางๆสามารถตรวจสอบขอมูลนี้ไดทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่เช็คสอบการทํางานของทุกหนวยงานโดยเฉพาะสํานักงานสาขา ซึ่งจะตรวจสอบสาขาทุกแหงอยางนอยป
ละครั้ง โดยจะเช็คสอบการลงบัญชี การบันทึกขอมูล สัญญาเชาซื้อ และตรวจนับสินคาคงเหลือ ทรัพยสินถาวร และเงินสดคงเหลือเปน
หลัก กรณีมีขอสงสัยในการขาย การเก็บเงินคางวด และการติดตามลูกหนี้ หรือมีเหตุการณที่ไมปกติของสาขาใดๆ ฝายตรวจสอบฯจะทํา
การเช็คสอบการทํางานของสาขานั้นๆทันทีจนกวาจะสามารถหาขอเท็จจริงได และจัดทํารายงานการตรวจสอบตรงตอกรรมการผูจัดการ

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 8

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขั้นตอนการขายสินคาเชาซื้อ การเก็บเงินสรุป และการตรวจสอบดังแผนภาพตอไปนี้
สาขา

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย
ทีมขาย

ทีมขาย
ลูกคาตาม
พื้นที่เปาหมาย
เปาหมาย

ลูกคาเลือกสินคาและจัดสงเอกสาร

พนักงานตรวจสอบฯตรวจเอกสารและความนาเชื่อถือของ
ลูกคาและอนุมัตกิ ารขายเชาซือ้ ในเบือ้ งตน

เซ็นสัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกัน
เก็บเงินดาวน

ตรวจสอบรายชื่อลูกคาทีม่ ีปญหา/ซื้ซ้ําซอน
รายงานการขายและขออนุมัตกิ ารเชาซือ้

สงมอบสินคา
ใหแกลูกคา

ผูจัดการสาขา
พิจารณา/
ตรวจสอบ
การขายเชาซื้อ
ไมอนุมัติการขาย
ยึดสินคาคืน
ในวันถัดไป

อนุมัตกิ ารขาย

อนุมัตกิ ารขาย

พนักงานเก็บเงิน

เรงรัดหนี้สิน

นําเงินสง

เก็บเงินคางวดจากลูกคา

จัดทํารายงานผลการเก็บเงิน

รายงานตอ/
ตรวจสอบโดย

ไมสามารถเก็บ
เงินจากลูกคา

ผิดนัด 1-4 งวด
พนักงานเก็บเงินประจําสาขา

สาขา

ผิดนัด > 4 งวด
ผูจัดการเขต
ฝายตรวจสอบภายใน

นําเงินสง

ฝายเรงรัดหนี้สิน
สํานักงานใหญ

ผูอํานวยการฝายขาย
สํานักงานใหญ
รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจ ัดการ
หมายถึง แจงฝายตรวจสอบภายในเพือ่ ใหเขาตรวจสอบกรณีมขี อสงสัย หรือมีเหตุการณผิดปรกติ

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 9

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
4.2

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

การตลาดและภาวะการแขงขัน

4.2.1 การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการ
(ก)

การทําการตลาดในปที่ผานมา

บริษัทไดปรับกลยุทธในการขายและนําเสนอสินคาที่หลากหลาย เชน มีการปรับขนาดของสินคา รุน ยี่หอ ใหมๆ อยางตอเนื่องเพื่อจูงใจ
กลุมลูกคาและเปนการสรางความแปลกใหมตอตลาด รวมทั้งเปนการเสนอบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของ
ลูกคาและสภาวะการแขงขันในตลาด ซึ่งกลยุทธหลักทางการตลาดที่ชวยทําใหบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางตอเนื่องมีดังนี้
•

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

บริษัทขายเชาซื้อสินคาหลากหลายประเภทและยี่หอ ซึ่งในการเลือกสรรสินคาเพื่อนําเสนอลูกคานั้น บริษัทคํานึงถึงปจจัยตางๆ อาทิ
ความทันสมัย ความมีชื่อเสียง ความนิยม การพัฒนาเทคโนโลยี คุณ ภาพและราคาของสินคาเปนตน นอกจากนี้บริษัทยังไดพยายาม
อยางตอเนื่องในการเพิ่มประเภทและยี่หอของสินคา
•

การกระจายสาขาใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขา 80 แหง ใน 49 จังหวัด โดยแตละสาขาจะขายเชาซื้อพรอมใหบริการในพื้นที่เปาหมายรัศมี 100
ก.ม. จากที่ตั้งสาขา อยางไรก็ตามสาขาอาจทําการขายในพื้นที่ซับซอนกันได เนื่องจากการกําหนดรัศมีการขายดังกลาวมีวัตถุประสงค
หลัก เพื่ อ ประโยชน ในการบริห ารงานและค าใช จ ายต างๆ เช น การบริห ารจั ด เก็ บ ค างวด และการควบคุม ค าใช จายน้ํ า มั น เป น ต น
นอกจากนี้แตละสาขาจะมีคลังสินคายอยเปนของตนเองเพื่อเก็บสินคาตามแผนการขายและความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ไดอยางทั่วถึง
•

การสรางความเชื่อมั่นตอลูกคา

บริษัทยึดหลักการดําเนินงานดวยความซื่อสัตยและเที่ยงตรงตอลูกคา โดยที่ผานมาบริษัทสามารถสรางความเชื่อมั่นแกลูกคาไดอยาง
ต อเนื่ อ ง ทั้ ง ในเรื่ อ งความสามารถในการจั ด หาสิ น ค า ที่ ห ลากหลายและได ม าตรฐาน การให บ ริ ก ารทั้ ง ก อ นและหลัง การขายที่ มี
ประสิทธิภาพ การยึดมั่นคําสัญญาที่มีตอลูกคา การตรงตอเวลา และความรวดเร็วเปนกันเอง เปนตน ทั้งนี้บริษัทจะตองมีความมั่นคง
ทางการเงินเนื่องจากตองมีการเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการขายและตองมีจํานวนพนักงานออกพื้นที่ที่เพียงพอ
สําหรับการดําเนินการขายและบริการดังกลาวมาแลว
•

การใหระยะเวลาการผอนชําระที่ยาวนานกวา

บริษัทใหระยะเวลาการผอนชําระคางวดตั้งแต 6-60 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับสถานะและฐานะทางการเงินของผูขอเชาซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูประกอบการรายอื่นที่ประมาณ 12 เดือน ซึ่งการใหระยะเวลาการผอนชําระที่ยาวขึ้นนี้มีผลทําใหจํานวนเงินคางวดที่ลูกคาตองชําระมี
จํานวนนอยและเหมาะสมกับความสามารถในการชําระเงินของกลุมลูกคาบริษัท นอกจากนี้ยังชวยลดปญหาเรื่องการผิดนัดชําระหนี้
และการไมชําระคางวดตามกําหนดอีกดวย
(ข)

เปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม

อยางไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและกลุมลูกคาเปาหมาย แตกตางจากกลุมลูกคาของผูประกอบการรายอื่นๆรวมถึงวิธีการ
ขายและการใหบริการแบบครบวงจรและถึงที่หมาย จึงทําใหบริษัทไมมีคูแขงทางตรงที่ประกอบธุรกิจเชนเดียวกันกับบริษัทฯ แตมี
ผูประกอบการหลายรายที่สามารถมีกลุมลูกคาบางสวนเปนกลุมลูกคาเดียวกับบริษั ทฯไดบาง ไดแก บมจ. ซิงเกอร (ประเทศไทย)
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) โดยผูประกอบการในธุรกิจการขายเชาซื้อ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อเชาซื้อสินคาและธุรกิจสินเชื่อรายยอย
อื่นเพื่อซื้อสินคาซึ่งเปนบริการทางการเงินที่ทดแทนกันไดนั้น แบงออกได 2 ประเภทหลัก คือ

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 10

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(1)
(2)

(ค)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ผูประกอบการที่เปนสถาบันการเงิน: สวนใหญเปนสถาบันการเงินและบริษัทยอยของสถาบันการเงิน ซึ่งไดแก บมจ. บัตร
กรุงไทย และธนาคารพาณิชยตางๆ เปนตน
ผูประกอบการที่ไมใชสถาบันการเงิน: แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ผูประกอบการที่ขายเชาซื้อสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯเปนหลัก อาทิ บมจ. ซิงเกอร (ประเทศไทย)
(SINGER) เปนตน
2.2 ผูประกอบการที่ใหบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อซื้อสินคา สินเชื่อเพื่อเชาซื้อสินคา หรือ ขายเชาซื้อสินคา สําหรับสินคา
หลายเครื่องหมายการคา โดยผูประกอบการในกลุมนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.2.1 ผูประกอบการที่ใหบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อซื้อสินคา และสินเชื่อเพื่อเชาซื้อผานรานคูคาเปนหลัก อาทิ
บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (AEON) บจ. จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) (First Choice) บจ. สยาม เอแอนดซี (Easy
Buy)
2.2.2 ผูประกอบการที่ขายเชาซื้อสินคาผานสาขาของตนเองเปนหลัก อาทิ บมจ. ไมดา แอสเซ็ท

ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯเปนบุคคลรายยอยอาศัยอยู นอกเขตเทศบาล ในจังหวัดตางๆทั่วประเทศที่มีอาชีพและรายไดที่
มั่นคงระดับกลาง-ลาง อาทิ ลูกจางโรงงาน ลูกจางทั่วไป เกษตรกร พนักงานบริษั ท และขาราชการ เปน ตน โดยมีรายไดประจําต อ
ครัวเรือนเฉลี่ย 5,000–50,000 บาทตอเดือน ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมบุคคลที่ไมมีหลักฐานทางการเงินเพื่อใชอางอิงในการขอรับ
บริการทางการเงิน อาทิ สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน แตมีกําลังซื้อและความสามารถในการผอนชําระ รวมทั้งอุปนิสัยการ
ชําระเงินที่ตรงตอเวลา ดังนั้นลูกคากลุมนี้จึงเปนกลุมที่ไมไดรับบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆอยางเพียงพอจากผูประกอบการราย
อื่นๆ อาทิ สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อสวนบุคคล บัตรเครดิต เปนตน
ในการขายเชาซื้อสินคาแกลูกคากลุมเปาหมายนั้น บริษัทฯพิจารณาเรื่องการรูจักตัวตนและการเขาถึงลูกคาเปนสิ่งสําคัญ และบริษัทฯ
ยังคงขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่อง โดยเนนกลุมลูกคาดังกลาวขางตนซึ่งตองมีคุณสมบัติเบื้องตนดังนี้
รายไดประจําตอครัวเรือนขั้นต่ํา 5,000 บาทตอเดือน
v ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง/เปนหลักแหลง และตรวจสอบได
v อาชีพที่มั่นคง อายุงาน ประวัติการทํางานที่ดี
v อุปนิสัยการใชจายเงินที่ดีและนาเชื่อถือได
v ประวัติทางการเงิน หรือการเชาซื้อที่ดี
v วัตถุประสงคในการเชาซื้อสินคาที่ชัดเจน
v ผูค้ําประกันที่เชื่อถือได
ในการขายเชาซื้อสินคาบริษัทฯจะไดรับเงินคาเชาซื้อภายหลังจากสงมอบสินคาใหลูกคาแลว ดังนั้นบริษัทฯจึงตองพิจารณาขอมูลดาน
ตางๆของผูขอเชาซื้ออยางละเอียดและรัดกุมเพื่อตรวจสอบเครดิตและความสามารถในการผอนชําระ ซึ่งพนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะ
เป นผูทําการเช็คสอบประวัติ ฐานะทางการเงินและขอมู ลตางๆของผู ขอเชาซื้อจากแหล งขอมูล ที่เชื่อถื อได เท านั้น ดังนั้น พนั กงาน
ตรวจสอบการเชาซื้อจึงตองเปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบเครดิตลูกคา และมีความเขาใจในนโยบายของบริษัทฯเปนอยางดี ซึ่ง
พนักงานเหลานี้จะตองผานการทํางานในระดับพนักงานขายและ/หรือพนักงานเก็บเงินมากอน และจะตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มทักษะ
ดานตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
v

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 11

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(ง)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

การจําหนายและชองทางการจําหนาย

สํานักงานสาขา
บริษัทฯขายเชาซื้อสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายผานสํานักงานสาขา ณ 31 ธันวาคม 2555 รวม 80 สาขา และ ณ 31 ธันวาคม 2554
รวม 78 สาขา ครอบคลุม 49 จังหวัดในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รายละเอียดดังนี้
ภาค

จังหวัด

สาขา
31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554
กรุงเทพและปริมณฑล กรุงเทพฯ/นนทบุรี
5
6
กลาง
อยุธยา/อางทอง/ลพบุรี/สิงหบุรี/ชัยนาท/สระบุรี/นครปฐม/ อุทัยธานี
15
15
ตะวันตก
ราชบุรี/กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี/สมุทรสงคราม/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ
13
13
ตะวันออก
ระยอง/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา/ปราจีน
6
4
เหนือ
อุตรดิตถ/พิษณุโลก/พิจิตร/นครสวรรค/กําแพงเพชร/ตาก/สุโขทัย/เพชรบูรณ
10
9
ใต
สุราษฎรธานี/ชุมพร/นครศรีธรรมราช/พัทลุง/กระบี่/พังงา
8
8
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา/บุรีรัมย/สุรินทร/ศรีสะเกษ/กาฬสินธุ/มุกดาหาร/ยโสธร/ชัยภูมิ
23
23
อํานาจเจริญ/ขอนแกน/สกลนคร/อุดรธานี/มหาสารคาม/รอยเอ็ด
อุบลราชธานี
รวม
80
78
สาขาสวนใหญตั้งอยูในทุกจังหวัดของภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกซึ่ง ณ 31
ธันวาคม 2555 มีสาขารวมทั้งสิ้น 56 สาขา คิดเปนรอยละ 70.00 ของจํานวนสาขาทั้งหมด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 3-4 สาขา ทั้งนี้ สาขาแต
ละแห ง จะขายเช า ซื้ อ สิ น ค า ตามประเภทที่ ได กํ า หนดไว แ ล ว เท า นั้ น ซึ่ ง ณ. 31 ธั น วาคม 2555 สาขาจํ า นวน 80 แห ง ขายเช า ซื้ อ
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เพียงอยางเดียว ในการบริหารงานสาขาบริษัทฯมีนโยบายการบริหารแบบ Profit Center โดยแตละสาขาจะ
ดูแลการขาย การติดตามหนี้ การเก็บเงินและการบริหารสินคาคงคลังดวยตนเอง รวมทั้งมีการประเมินผลงานเปนรายสาขาเพื่อเปน
แรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ปจจุบันบริษัทฯยังไมสามารถขายเชาซื้อสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯไดอยางทั่วถึงแมวาจะยังมีความตองการเชาซื้อจาก
ลูกคาอยูอีกมาก เนื่องจากขอจํากัดทางดานเงินทุนและเครือขายสาขาที่ปจจุบันกระจุกตัวอยูในเฉพาะเขตภาคกลาง บริษัทฯจึงได
วางเปาหมายการเปดสาขาเพิ่มในอนาคต โดยมีหลักเกณฑการเปดสาขาเบื้องตนสรุปดังนี้
1. บริษัทฯตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถพรอมทํางาน
2. บริษัทฯตองมีขอมูลของพื้นที่เปาหมายใหมวามีศักยภาพและความตองการเชาซื้อสินคา และหากเปนพื้นที่ที่มีสาขา
ดําเนินการอยูแลวจะพิจารณายอดขายและปญหาหนี้เสียในอดีต
3. บริษัทฯตองมีสถานะทางการเงินที่เขมแข็ง
ทั้งนี้ ในทางปฎิบัติบริษัทฯจะทําการเปดสาขาใหมเมื่อสาขาเกามีการเติบโตดานยอดขายเต็มที่แลว คือ ประมาณ 3 ลานบาทตอสาขา
เนื่องจากตองการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการดําเนินงานดานคุณภาพลูกหนี้และการจัดเก็บเงิน

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 12

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(จ)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

สัดสวนการจําหนายในประเทศ

สัดสวนการขายสินคาแยกตามประเภทสินคา และระยะเวลาการชําระคืน สรุปไดดังนี้
ประเภทสินคา
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน
โทรทัศน
เสตอริโอ
วีดีโอ
ตูเย็น
เครื่องซักผา
อื่นๆ
รวม
รถจักรยานยนต
รวม
จํานวนงวด(เดือน)
0-6
7-12
13-18
19-24
25-36
37-60
> 60

2553
ลานบาท
%

2554

2555
ลานบาท
%

ลานบาท

%

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

102.53
22.56
9.95
82.09
199.38
26.37
442.88
20.74
463.61

22.12
4.82
2.15
17.71
43.00
5.69
95.53
4.47
100

3.88
24.01
85.24
286.15
9.54
0.12

0.95
5.87
20.84
69.97
2.33
0.03

0.02

0.01

86.60
115.00
133.87
118.61
-

19.07
25.32
29.48
26.13
-

4.44
24.19
68.32
366.43
0.24
-

0.96
5.22
14.74
79.04
0.05
-

หมายเหตุ: รายไดตามตาราง คือ รายไดจากการขายสุทธิ (หักดอกผลเชาซื้อและภาษีมูลคาเพิ่ม)

4.2.2 ภาวะการแขงขัน
(ก)

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม

ธุรกิจเชาซื้อเปนการใหบริการทางการเงินรายยอยรูปแบบหนึ่งเชนเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และลิสซิ่ง ซึ่งเกิดจาก
ความตองการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผอนชําระคาสินคา/บริการในอนาคต ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมา ธุรกิจการ
ใหบริการทางการเงินรายยอยโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัวตั้งแตป 2553 และ
มาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลใน ป 2554 ไดสงผลใหประชากรสวนใหญทั้งในและนอกภาคเกษตรมีรายไดตอครัวเรือนสูงขึ้น
และมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการใชจายและการบริโภคสินคาและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอธุรกิจเชาซื้อ
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟานั้นแปนสินคากลุมที่ทํารายไดหลักใหผูประกอบการ ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในป 2555
คาดวาจะมีแนวโนมการเติบโตที่ดีตามความตองการใชงานเครื่องใชไฟฟาที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจากการไดรับแรงผลักดันจากการขยายตัว
(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 13

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ของรายไดของผูบริโภค และการขยายตัวของที่อยูอาศัยใหมที่จะขยายตัวตอเนื่อง ที่ทําใหความตองการเครื่องใชไฟฟาสําหรับบานใหมมี
อยูตอเนื่อง ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตราคาเครื่องใชไฟฟามีแนวโนมลดลง จึงไมสงผลกระทบตอคางวดผอนชําระ
สินคา
ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น รายย อ ยนี้ แ บ ง ออกเป น 2 ประเภทหลั ก คื อ ผู ป ระกอบการที่ เป น สถาบั น การเงิน และ
ผูประกอบการที่ไมใชสถาบันการเงิน โดยมีลูกคาซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมหลักดังนี้
(1) กลุมลูกคาที่มีเอกสารทางการเงิน:
เปนกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลและในจังหวัดตางๆโดยเฉพาะในเขตเทศบาล ซึ่งเปนผูมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได
ประจํา และสามารถเช็คสอบประวัติ/ขอมูลผานองคกรหรือหนวยงานตางๆได ลูกคากลุมนี้จะมีเอกสารทางการเงิน เชน สลิปเงินเดือน ที่
อยู เบอรโทรศัพท สําหรับใชอางอิงในการขอสมัครใชบริการทางการเงินได
(2) กลุมลูกคาที่ไมมีเอกสารทางการเงิน:
เปนกลุมบุคคลที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลของจังหวัดตางๆและประกอบอาชีพอิสระ เชน รับจาง คาขาย เกษตรกร ซึ่งเปนประชากรสวน
ใหญของประเทศ กลุมลูกคานี้มักจะไมมีเอกสารทางการเงินเพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงิน ซึ่งการใหบริการเชาซื้อแกลูกคาประเภทนี้
จะตองรูจักและเขาถึงลูกคาเพื่อตรวจสอบขอมูลที่แทจริง
ธุรกิจเชาซื้อโดยเฉพาะบริการเชาซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคมีอัตราการเติบโตสูงกวาธุรกิจบริการทางการเงินรายยอยประเภทอื่นอัน
เนื่ องมาจากขอ จํ ากั ด การประกอบธุรกิ จ ที่ น อ ยกวา อี ก ทั้ งการเติ บ โตของธุ รกิ จยั งสัม พั นธโดยตรงกั บ ภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมและ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาซึ่งมีการเติบโตสูงอยางตอเนื่องอันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินคาใหมและราคาสินคาตอ
ชิ้นที่มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต นอกจากนี้ อัตราการสูญเสียจากหนี้เสียที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับบริการทางการเงินรายยอย
ประเภทอื่นยังเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมการเติบโตและการแขงขันของธุรกิจเชาซื้อในชวงที่ผานมาดวย โดยผูประกอบการหลักในธุรกิจ
บริการเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในปจจุบัน ไดแก บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (AEON) บจ. จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) (First Choice) บจ.
สยาม เอแอนดซี (Easy Buy) บมจ. ซิงเกอร (ประเทศไทย) (SINGER)
การเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา โดยปรกติจะมีความสอดคลองกับกับอัตราการเติบโตของรายไดครัวเรือน อัตราการเติบโตของ
ประชากร และ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงที่คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
มากกวาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆทําใหมีการผลิตสินคา
ใหมที่มีความหลากหลายในราคาที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ประกอบกับกําลังซื้อของประชาชนที่เพิ่ม
มากขึ้นไดทําใหความตองการใชเครื่องใชไฟฟาในตลาดมีมากยิ่งขึ้นตามไปดวย
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(ข)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
•

สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน

ตลาดเครื่องใชไฟฟามีการขยายตัวตามกําลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในชวง 2-3 ปที่ผานมา ได
สงผลใหภาวะการแขงขันในการทําธุรกิจเชาซื้อทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อมีผูประกอบการอีกหลายรายเริ่มเขามารวมแชรสวนแบงตลาด
เพิ่มขึ้นทั้งสถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน ทําใหผูประกอบการรายเดิมตองปรับตัวเขารับการแขงขันอยางหลีกเลี่ยงไมได
บริษัทฯสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายระดับกลาง-ลางดังที่ไดกลาวมาแลวผานเครือขายสาขาทั่วประเทศ ซึ่งกลุมลูกคานี้ไมใช
เปาหมายหลักของผูประกอบการทางการเงินรายยอยอื่นๆในปจจุบัน เชน บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และสินเชื่อเชาซื้อ เปนตน
เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่เขาถึงยากและมีขั้นตอนในการพิจารณาเครดิตที่แตกตางและตองใชเวลาเนื่องจากไมมีเอกสารทางการเงินตาม
ขอกําหนดของผูประกอบการดังกลาว อีกทั้ง ในการขยายเครือขายสาขานี้ จะตองใชเงินลงทุนในจํานวนสูงและระยะเวลาในการวาง
ระบบการทํางาน ดังนั้น ผูประกอบการรายอื่นจึงไมสามารถขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาระดับเดียวกับบริษัทฯไดภายในระยะเวลา
อันสั้น จึงทําใหในปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคูแขงโดยตรง
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สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

4.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

(ก)

การจัดซื้อสินคา

บริษัทฯวางนโยบายการขายโดยกําหนดประเภทสินคาที่จะขายเชาซื้อซึ่งพิจารณาจากความตองการของตลาดในอดีตที่ผานมา ความ
ตองการของกลุมลูกคาในปจจุบัน รวมทั้งภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสินคา/ผลิตภัณฑในกลุมผูผลิต /จัดจําหนาย ซึ่งเมื่อ
คัดเลือกสินคาแลวบริษัทฯจะสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/ผูจําหนายสินคาตางๆโดยตรง
โดยจะนําสินคามาเก็บรวมกันไวที่โกดังกลางของ
บริษัทฯเพื่อทําการจัดสงตอไปยังสาขาตางๆ ดังแผนภาพตอไปนี้
ขั้นตอนการจัดซื้อและจัดสงสินคา
ประมาณการและวางแผนการขาย
ประมาณการของแตละสาขา

นโยบายและแผนการขายและการตลาด

สั่งซื้อสินคาไปยังผูผลิต/จําหนาย
ผลิตสินคาตามคําสัง่ ซือ้

จัดสงสินคามายังโกดังกลางของบริษัทบริษัทฯ

โกดัง
ฝายผลิตภัณฑและบริการจัดสงสินคาไปยังสาขาสาขา

สาขาสั่งสินคาโดยผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน

สาขาตางๆ
ลูกคา

ลูกคา
ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

บริษัทฯสั่งซื้อสินคาโดยผูผลิต /จําหนวยจัดสงสินคารวมไว ณ โกดังกลางเลขที่ 28/6 หมูที่ 11 ซ.ปฐวิกรณ ถ.นวมินทร แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และบริษัทฯจะเปนผูทําการจัดสงสินคาดังกลาวไปยังสาขาตางๆทั่วประเทศ โดยบริษัทฯมีขอตกลงกับผูผลิต/
จําหนายเรื่องคาตอบแทนการจัดสงสินคาในรูปสวนลดคาสินคาและ/หรือคาคอมมิชชั่นการจัดสง
ผูผลิตและจําหนายที่บริษัทฯสั่งซื้อ
สินคามีดังนี้
ชื่อผูผลิต
ประเทศ
ความสัมพันธ
ทางการคา(ป)
บมจ. แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย)
>10 ป
ไทย
บจ. ชารป ไทย
ไทย
>10 ป
บจ.พานาโซนิค เอ.พี.เซลล (ประเทศไทย)
ไทย
>10 ป
บจ. โซนี่ ไทย
ไทย
>3 ป
บจ. โตชิบา
ไทย
>3 ป

อื่นๆ

ไทย
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1 ถึง 4 ป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

เครื่องใชไฟฟาเปนสินคาหลักที่บริษัทฯสั่งซื้อในปริมาณมาก โดยบริษัทฯเปนพันธมิตรทางการคาปกติกับผูผลิต /จําหนายรายดังกลาวเปน
ระยะเวลานาน ซึ่งมิไดมีความสัมพันธอื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธทางการคาภายใตเงื่อนไขปกติ และบริษัทฯไดวางหนังสือค้ํา
ประกันจากธนาคารเพื่อเปนหลักประกันในการสั่งซื้อ
(ข)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –

4.2.3

งานที่ยังไมสงมอบ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
5

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจจําแนกไดเปน 6 ประเภทหลัก ไดแก
รายละเอียดสินทรัพย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม
5.1

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพยสินประเภทลูกหนี้การคา
ทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน
ทรัพยสินประเภทที่ดินรอการพัฒนา
ทรัพยสินประเภทสิทธิการใชประโยชนที่ดิน
ทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ทรัพยสินประเภทสินคาคงคลัง

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของสิทธิ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูลคาสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
(ลานบาท)
9,694.0
8.0
473.7
99.6
1,588.2
65.2
11,883.7

ทรัพยสินประเภทลูกหนี้การคา

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเชาซื้อ เงินหมุนเวียนสวนใหญมาจากการชําระคืนและขายเชาซื้อ ลูกหนี้เชาซื้อจึงถือเปนทรัพยสิน
หลักในการประกอบธุรกิจ ยอดลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทแสดงถึงจํานวนเงินคาเชาซื้อคงคางทั้งหมดที่ลูกคาจะตองชําระตามงวดที่ถึง
กําหนดโดยยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ แสดงโดยใชยอดคงคางตามสัญญาหักดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อประกอบดวย

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยัง
ไมถือเปนรายได
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยัง
ไมถือเปนรายได

พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
2555
2554
2555
2554
2,218,855
2,195,871
2,115,906
2,113,505

2555
4,334,761

2554
4,309,376

(704,810)
1,514,045
(85,523)
1,428,522

(1,083,346)
3,251,415
(114,491)
3,136,924

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

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

(378,536)
1,737,370
(28,968)
1,708,402

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

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
2555
2554
2555
2554
740,245
739,010
198,319
195,259
(326,282)

(345,550)

(57,970)

(5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนาที่ 1

(58,283)

รวม

รวม
2555
938,564

2554
934,269

(384,252)

(403,833)

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
2555
2554
2555
2554
413,963
393,460
140,349
136,976
(51,798)
(52,339)
(2,855)
(3,504)
362,165
341,121
137,494
133,472

รวม
2555
554,312
(54,653)
499,659

2554
530,436
(55,843)
474,593

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 และ จํานวนประมาณ 1,635 ลานบาท 1,683 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไว
ในงบการเงินหมายเหตุ 26
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ เฉพาะบริษัทในป 2555 เทากับ 499.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13.87 ของสินทรัพยรวม และมี
ระยะเวลาเชาซื้อเฉลี่ย 13-24 เดือน สวนในป 2554 บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ จํานวน 474.5 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 12.11 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมถึงลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยในป 2555 มีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิ เทากับ 3,136.9 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 46.59 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชําระเกินกวา 3 งวด ที่บริษัทและบริษัทยอย
ยังคงรับรูรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 51.7 ลานบาทและ 61.1 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัท : 20.0 ลานบาทและ
23.6 ลานบาท ตามลําดับ)
5.2

ทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน
พันบาท
งบการเงินรวม

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

2555
8,000

2554
10,500

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2554
-

ในป 2553 และ 2552 บริษัทยอยไดรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางของลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อเปนการรับชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูใน
ราคาที่ตกลงกันโดยอางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ลูกหนี้ยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปที่
เกิดขึ้นจนถึงวันที่ขอซื้อคืน

5.3

ทรัพยสินประเภทที่ดินรอการพัฒนา

(5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

งบการเงินรวม

บริษัท
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง
ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ปนเกลียว อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม
ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

เนื้อที่ (ไร - งาน - ตารางวา)
2555
2554
104-3-79
104-3-79
123-19-54 123-19-54
20-1-80
20-1-80
40-0-0
40-0-0
103-5-65
103-5-65

พันบาท
ราคาทุน
2555
2554
32,534
32,534
40,496
40,496
38,180
38,180
41,400
41,400
35,252
35,252
187,862 187,862

114-2-28
93-0-66-6
5-1-74.05
77-0-67.95
41-2-80.1

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

34,371
30,737
1,271
10,452
48,557

34,371
30,737
1,271
10,452
11,830
-

6-2-61.9
6-3-73
50-3-19

-

7-1-26
338-0-94

7-1-26
338-0-94

19,900
17,331
55,877
218,496
29,442
37,900
67,342

88,661
29,442
37,900
67,342

473,700

343,865

รวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

5.4

ที่ตั้ง
ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

เนื้อที่ (ไร - งาน - ตารางวา)
2555
2554
104-3-79
104-3-79
123-19-54 123-19-54
20-1-80
20-1-80
40-0-0
40-0-0
103-5-65
103-5-65

ทรัพยสินประเภทสิทธิการใชประโยชนที่ดิน
(5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนาที่ 3

พันบาท
ราคาทุน
2555
2554
32,534
32,534
40,496
40,496
38,180
38,180
41,400
36,000
35,252
35,252
187,862 187,862

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บัญชีนี้ไดแกตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิการใชประโยชนที่ดินเปนสิทธิเพื่อไดมาซึ่งการครอบครองที่ดินจํานวน 551 ไร ที่บริษัทยอยแหง
หนึ่งไดพัฒนาเปนสนามกอลฟและจัดสรรเพื่อขายที่ดินดังกลาว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทําประโยชนและไดจาย
คาธรรมเนียมเปนรายป โดยตัดเปนตนทุนขายเมื่อมีการขายออกไป
5.5

ทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

รายละเอียดสินทรัพยถาวรหลักของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ สินทรัพยดังกลาวไมมีภาระผูกพันใด ๆ
รายละเอียดสินทรัพย
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดนิ
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

อายุการใชงาน
5-25 ป
5-10 ป
5 ป
5-10 ป

มูลคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ลานบาท)
งบรวม
งบเฉพาะบริษัท
573.3
155.2
827.9
251.5
390.8
170.9
259.3
204.2
83.7
24.3
2,135.0
806.1

ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จํานวน 712
ลานบาทและ 271 ลานบาทในงบการเงินรวมตามลําดับ และจํานวน 99 ลานบาท และ 106 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามลําดับ ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของบริษัทที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลวแตยังคงใชงาน
อยูมีราคาทุน 319 ลานบาท และ 331 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 285 ลานบาท และ 315 ลานบาทตามลําดับ)
ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีการเชาอาคารที่สําคัญสรุปรายละเอียดไดดังนี้
บริษัทฯดําเนินการสาขาโดยการเชาที่ดินและ/หรืออาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2555 รวม สาขาสรุปรายละเอียดไดดังนี้
(1)

ระยะเวลานอยกวา 4 ป รวม 76 สาขา โดยสวนใหญมีระยะเวลาการเชาอยูระหวาง 1-3 ป ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะสั้น
อยางไรก็ตามหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาเชาจากเจาของอาคารเดิมก็จะไมกระทบตอการประกอบธุรกิจเนื่องจาก
บริษัทไมมีการขายผานหนาราน ดังนั้นสถานที่ตั้งสํานักงานจึงมิไดเปนปจจัยสําคัญ

(2)

ระยะเวลาตั้งแต 4 ปขึ้นไป ไมมีการทําสัญญาเชาอาคาร

บริษัท มีคาใชจายในการเชาอาคารของสาขา ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554 จํานวน 8.78 ลานบาท 7.82 ลานบาท
ตามลําดับ
5.6

ทรัพยสินประเภทสินคาคงคลัง

บริษัทมีนโยบายเก็บสินคาคงคลังประมาณ 30 – 40 วัน เพื่อใหมีสินคาเพียงพอสําหรับการขาย โดยไดรับเครดิตจากผูผลิต/จําหนาย
20 – 60 วัน ในบางโอกาสบริษัททําการเก็บสินคาคงคลังในระดับที่สูงกวาปกติหากไดรับเงื่อนไขการคาที่ดีจากผูผลิต/จําหนาย อาทิ
สวนลด และสินคาแถม เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลังในระดับสาขาใหมีจํานวนนอยที่สุด โดย
พิจารณาระดับของสินคาคงคลังเปนปจจัยรวมในการประเมินผลการทํางานและคาตอบแทนที่จะใหแกผูจัดการสาขา ซึ่งหากสาขา
ใดมียอดสินคาคงเหลือเฉลี่ยสูงจะกระทบตอผลการประเมินดังกลาว โดย ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีสินคาคงคลังจํานวน
37.17 ลานบาท บริษัทมีนโยบายการขายสินคาที่ยึดคืนไดจากลูกคาที่ไมสามารถผอนชําระตอได โดยนํามาปรับปรุงใหมเพื่อขาย
เชาซื้อซึ่งมีราคาตามสภาพของสินคา

(5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนาที่ 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
5.7

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ในป จจุบั น บริษัท และบริษัท ยอย มุ งเนน ในธุรกิ จหลัก 3 ประเภท คื อ เชาซื้อเครื่องใชไฟฟ า, รถยนต, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย โดยเหตุผลหลักในการลงทุนในบริษัทยอย คือ เพื่อสนับสนุนกิจการหลักของบริษัทในแงของการบริหารสินทรัพย
และอสังหาริมทรัพย
ในการดูแลบริหารกิจการของบริษัทยอย บริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่มีประสบการณที่เหมาะสมกับกิจการนั้น ๆ เพื่อเปนตัวแทนที่
ไดรับมอบอํานาจจากบริษัทในดําเนินการดังนี้
(1)

ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบใหเกิดผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

(2)

ดูแลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้นทุกไตรมาสเปนอยางนอย

(3)

ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนประจําป

(5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนาที่ 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
6

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยของบริษัทเปนคูความหรือคูกรณีในคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดมีรายละเอียด
ดังนี้
6.1

คดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดโดยเปนคดีที่มีทุนทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุนของบริษัท

6.1.1 ขอพิพาทระหวางบริษัทและบริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ในป 2550 1) บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการของบริษัทแหงหนึ่ง (โจทก) เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลายดวยขอความอันฝาฝนตอ
ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทดังกลาวไดใหเงินกูยืมแกกรรมการทานนั้นอันเปนสาเหตุใหกรรมการทานนั้นเสียชื่อเสียงรวมเรียกรอง
คา เสี ย หายเป น จํานวน 3,501 ล านบาท ขณะเดี ย วกั น บริษั ท ได ฟ อ งแย งโจทกในวัน ที่ 25 มกราคม 2551 เกี่ ย วกับ การให ขา ว
แพรหลายตอสื่อมวลชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริละกรรมการของบริษัท โดยทุนทรัพยของการฟองแยงของ
บริษัทเปนจํานวน 1,000 ลานบาทและของกรรมการของบริษัทจํานวน 592 ลานบาท ปจจุบันคดีดังกลาวยังไมสิ้นสุด ศาลใหพักการ
พิจารณาคดีนี้ไวกอน เพื่อรอผลการพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกันตามกลาวใน 2) 2) บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการดังกลาว
ใน 1) ในคดีอาญาขอหาปลอมแปลงเอกสารและใชเอกสารปลอมเรื่องเกี่ยวกับบริษัทดังกลาวไดใหเงินกูยืมแกกรรมการทานนั้น
อยางไรก็ดี บริษัทในฐานะคูสัญญารวมทุน และในฐานะผูถือหุนของบริษัทดังกลาว 3) บริษัทไดยื่นฟองกรรมการทานดังกลาวในคดี
แพงขอหากรรมการกระทําความเสียหายแกบริษัทและเรียกคาสินไหมจํานวนทุนทรัพย 274 ลานบาท พรอมยื่นคํารองขอคุมครอง
ชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา เพื่อใหศาลมีคําสั่งจํากัดอํานาจจําเลยในระหวางพิจารณาคดี โดยในการลงนามสําหรับดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทดังกลาวตองลงนามรวมกับกรรมการของบริษัท นอกจากนั้น 4) บริษัทไดยื่นฟองกรรมการทาน
ดังกลาวอีกหนึ่งคดีในขอหาผิดสัญญารวมทุน ฟองใหกรรมการทานดังกลาวโอนหุนจํานวนทุนทรัพย 290 ลานบาท ซึ่งตอมาบริษัท
ไดถอนฟองและศาลมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัทถอนฟอง แตจําเลยอุทธรณคัดคาน คดีอยูระหวาการพิจารณาของศาล
ในไตรมาสที่ 4 ป 2552 บริษัท ไดรับทราบวา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาให บริษัท สมุย เพนนินซูลา
จํากัด ชําระหนี้ที่คางชําระแกธนาคารในสวนของหนี้เงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 20.4 ลานบาท และเงินกูยืม 725 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ย หากไมชําระใหยึดที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุออกขายทอดตลาด นําเงินมาใชหนี้แกธนาคาร
ตอมาในไตรมาสที่ 1 ป 2553 บริษัท ไดรับทราบวาสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย ไดออกหมายแจงการยึด
อสังหาริมทรัพยลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 โดยประเมินราคาไวเปนเงินรวม 160.4 ลานบาท
ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2553 คูความแถลงรวมกันในคดีอาญาตามกลาวใน 2) วาทั้งสองฝายอยูระหวางการเจรจากันอยูเพื่อระงับขอ
พิพาท ศาลสั่งนัดสืบพยานใหม สวนคดีแพงตาม 3) ศาลนัดฟงผลเจรจาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 และตอมาศาลสั่งนัดพรอมอีก
ครั้งในวันที่ 8 เมษายน 2554
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัทภูเก็ต เพ
นินซูลา จํากัด ที่เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกลาวอางวาการบังคับ
คดีไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาลสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ศาลพิจารณารับคํารองคดี
อยูระหวางการพิจารณาของศาล
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัทสมุย เพ
นินซูลา จํากัด ตามการบังคับคดีของสํานักงานบังคับคดีจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี สาขเกาะสมุย โดยกลาวอางวาการบังคับคดีไม
ถูกตองและไมชอบดวยกฎหมายและขอใหศาลสั่งระงับการบังคับคดี ทั้งนี้ศาลพิจารณารับคํารองคดี ตอมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2554 เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและนําทรัพยดังกลาวประกาศขายทอดตลาดใหมเนื่องจากผูประมูล
ไมชําระราคาตามเงื่อนไขและเวลาตามที่กําหนด

(6) ขอพิพาททางกฎหมาย หนาที่ 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ในระหวางป 2555 บริษัท ภูเก็ต เพนนิน ซูลา จํากัดไดถูกกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพรรณพืชแจงความเกี่ยวกับคดีบุกรุกที่
สาธารณะ คดีอยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริง สวนบริษัท ฮอท สปริง จํากัดซึ่งถือครองที่ดินติดภาระจํานองตอเจาหนี้รายเดียวกับ
บริษัท สมุย เพนนิน ซูลา จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากความคืบหนาขอพิพาทดังกลาวขางตนคดียังไมมีขอยุติ

(6) ขอพิพาททางกฎหมาย หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
7

โครงสรางเงินทุน

7.1

หลักทรัพยของบริษัท

สวนที่ 1 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,034,757,926 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน
1,034,757,926 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,034,757,926 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
7.2

โครงสรางผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ 27 เมษายน 2555
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

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

ชื่อ

จํานวนหุน

กลุมนาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกลู
คุณมนตชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวสุจิตร เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
นางนิภาวัลย เอี้ยวศิวิกลู
คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
คุณสะอาด ปญญาจิรวุฒิ
กลุมนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรยุทธ ดิลกศักยวิทูร
นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร
กลุมคุณนิพนธ ณัฐวุฒิ
คุณนิพนธ ณัฐวุฒิ
คุณปฐมา ณัฐวุฒิ
คุณกษมา ณัฐวุฒิ
คุณวีระ ณัฐวุฒิ
กลุมนาย กิตติพล จึงวัฒนานนท
คุณกิตติพล จึงวัฒนานนท
คุณจุฑารัตน จึงวัฒนานนท
คุณปรเมศวร จึงวัฒนานนท
กลุมนายศิรทรรศน นิ่มพิจารณ
กลุมนายวิรัญ ใจยินดี
THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD-CGT
กลุมนางคําพลอย เข็มนิมิตร
กลุมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
กลุมคุณปฐมพงศ ธัญวัฒนอภิโชติ
คุณปฐมพงศ ธัญวัฒนอภิโชติ
คุณเอกศิษฐ ธัญวัฒนอภิโชติ

(7) โครงสรางเงินทุน หนาที่ 1

326,630,369
16,657,680
17,766,770
13,471,460
2,440,500
89,497,173
107,400
49,307,740
84,893,888
700,000
51,389,700
398,058
137,853,300
1,423,000
5,418,600
131,011,700
80,059,569
41,345,336
38,674,200
40,000
33
11,494,800
11,185,000
259,800
50,000
34,065,900
21,860,120
17,952,300
16,342,900
13,222,600
17,796,000
17,740,000
56,000

รอยละ
31.57
1.61
1.72
1.30
0.24
8.65
0.01
4.77
8.20
0.07
4.97
0.04
13.32
0.14
0.52
12.66
7.74
4.00
3.74
0.00
0.00
1.11
1.08
0.03
0.00
3.29
2.11
1.73
1.58
1.28
1.72
1.71
0.01

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

โดยผูถือหุนหลักยังเปนกลุมเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการถือหุนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้กลุมนายกมล เอี้ยวศิวิกูล และ กลุม
นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร ถือหุนในสัดสวนรอยละ 31.57 และ 13.32 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามลําดับ
7.3 นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมใหแกผูถือหุน
บริษัทมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอกิจการของบริษัทมากที่สุด
คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจายเงินปนผลประจําปแตตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป สําหรับการจายเงินปนผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากเห็นวา
บริษั ทสามารถดํารงเงิน ลงทุนหมุ นเวียนที่ใชในการดําเนิน การไดอยางเพียงพอภายหลังการจายเงินป นผลระหวางกาลนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่แจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปจจัยหลายประการ ดังนี้
•

ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัท

•

แผนการดําเนินงานในอนาคตและความตองการในการใชเงินลงทุน

•

ปจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยูภายใต พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลไดหากบริษัทยังมีผลขาดทุน
สะสมอยู แม วาบริษั ท จะมีกํ าไรสุท ธิสํ าหรับ ป นั้ น ๆ ก็ ตาม และ พรบ. บริษั ท มหาชนจํากัด ยังกําหนดให บ ริษั ท สํ ารองเงิน ตาม
กฎหมายในจํานวนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิในแตละป หักดวยยอดขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 ไดมีมติใหงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป
2555 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยังมีความตองการใชเงินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน

(7) โครงสรางเงินทุน หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

8

การจัดการ

8.1

โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
นายวิสตู ร เอี้ยวศิวิกูล

รองกรรมการผูจัดการ
นายเอกชัย เอี้ยวศิวกิ ูล

รองกรรมการผูจัดการ
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
คุณรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

อสังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย

เชาซื้อ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายผลิตภัณฑและ
บริการ

ฝายบริหารงาน
ทรัพยสิน

(8) การจัดการ หนาที่ 1

ฝายทรัพยากรมนุษย

ฝายขาย 1 - 8

ฝายกฏหมาย

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ยังมี
การจัดตั้งคณะกรรมการยอยอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย

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

คณะกรรมการตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน

(3)

จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(4)

ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
เปนสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้ง
หามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
หรือหลายอยาง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่องตางๆ ของ
กิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินงานดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน

(8) การจัดการ หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(1)

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

(2)

การทํารายงานที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(4)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(5)

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

(8)

การควบหรือเลิกบริษัท

(9)

เรื่องอื่นใดตามกฎหมายกําหนด

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

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระดวย

(2)

ไมเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
บริษั ทใหญ บริษัท ยอย บริษั ทรวม หรือนิติบุคคลที่ อาจมี ความขัด แยงทางผลประโยชน เวนแตจะไดพน จากการมี ลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(3)

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร (รวมทั้งคูสมรสของบุตร) ของผูบ ริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเป น
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย

(4)

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

(5)

ไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไม
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
(8) การจัดการ หนาที่ 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง
(6)

ไมเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้
ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการ
แตงตั้ง

(7)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(8)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย

กรรมการตรวจสอบมีคุณ สมบั ติเชนเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม เปน กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไมเปน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวมของบริษัท ทั้งนี้ นายมงคล สัณฐิติวิฑูร เปนผูมีความรูและ
ประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
(1)

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

(2)

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

(3)

สอบทานความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหนวยงานตรวจสอบภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหมีทรัพยากรดานตาง ๆ อยางเพียงพอ และหนวยงานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมในองคกร

(4)

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และเลิก
จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

(8) การจัดการ หนาที่ 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนและ
เงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1
ครั้ง

(7)

สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนรายป

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุมคา ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูสอบบัญชีของบริษัท

(9)

สอบทานการจัดการใหมีชองทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือ
เรื่องอื่น ๆ โดยการแจงดังกลาวจะถูกเก็บ เปนความลับ รวมถึงการจัดใหมีการสืบ สวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจงอยาง
เหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผูมีสวนไดเสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเป น
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

(12)

–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

–

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

(8) การจัดการ หนาที่ 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)

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

(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ ยานพาหนะ และการ
อนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ทั้งนี้วงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 300 ลานบาท

(3)

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

(4)

กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การ
วาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท

(5)

มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวากรรมการผูจัดการ

(6)

มีอํานาจจัด ทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุท ธท างธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปและงบประมาณรายจายประจําปและ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบายและแนวทางธุรกิจทีคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
แลว

(8)

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนัน้ ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทและกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมสิทธิอนุมัติการทํารายการนั้น
เลขานุการบริษัท
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหนงเลขานุการ
บริษัท
คณะผูบริหาร
คณะผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน(1) ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

(8) การจัดการ หนาที่ 6

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

หมายเหตุ
(1) ผูบริหารขางตนเปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับ
ตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

8.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2)

ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซี่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

8.3

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินสําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 9 ราย ในป 2555 คาตอบแทน
รวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

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

คาตอบแทนรายป
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000

(หนวย : บาท)
คาตอบแทนรวม
320,000
120,000
120,000
120,000
120,000
220,000
120,000
120,000
120,000

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายมงคล สัณฐิติวิทูร(1)
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
หมายเหตุ
(1) นายมงคล สัณฐิติวิทูร เขาดํารงตําแหนงกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 แทนพลโทจิระเดช
โมกขะสมิต

(8) การจัดการ หนาที่ 7

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป 2555 คาตอบแทนรวมของ
ผูบริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 16,251,793 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทน (บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2555
6
12,851,650
3,102,675
297,468

จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

8.4

การกํากับดูแลกิจการ

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนป 2540 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 15 ขอ คือ
(1)

นโยบายดานธรรมาภิบาล

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

สิทธิของผูถือหุน

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

การประชุมผูถือหุน

เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเดือน กันยายน 2546 ที่ผานมาจึงยังมิไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนแตอยางใด
บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะจัดใหมีการประชุมสามัญ ประจําป
ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปของบริษัทฯ
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งมีการบันทึกรายงาน
การประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวนทุกครั้ง
(4)

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

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

(8) การจัดการ หนาที่ 8

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(5)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถเพิ่ มมูลคาใหกับผูถือหุน โดยมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(6)

ความขัดแยงทางผลประโยชน

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

จริยธรรมธุรกิจ

บริษั ท ฯได จัด ทํ าจรรยาบรรณและข อพึ งปฏิ บัติ ที่ เป นลายลั กษณ อั กษรแก กรรมการ และ พนั ก งาน เพื่ อ ใชเป นแนวทางปฏิบั ติ ซึ่ ง
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่สําคัญ เชน ความซื่อสัตย คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ รวมทั้ง
ยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย
(8)

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯมี จํานวนทั้งหมด 6 ทาน แบงเปน

(9)

•

กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน

•

กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือการแยกตําแหนง

ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนประมาณรอยละ 25 แต
อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนรอยละ 50 ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทาน
การบริหารงาน
(10)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนรวมไม
เกิน 3 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอที่จะชักนําและรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯได
(11)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกรรมการทราบ
ลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกําหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปด
โอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแตละวาระการประชุม
(8) การจัดการ หนาที่ 9

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

กรรมการที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะตองออกจากการประชุมในระหวางการพิจารณา
วาระนั้น ๆ
บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตนฉบับรวมกับหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม
ในป 2555 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 21 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
การเขารวมประชุม
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
21
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
รองประธานกรรมการ
18
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กรรมการ
21
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
21
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
21
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
กรรมการ
21
(1)
นายมงคล สัณฐิติวิทูร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
21
หมายเหตุ
(1) นายมงคล สัณฐิติวิทูร เขาดํารงตําแหนงกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 แทนนายพลโท
จิระเดช โมกขะสมิต

(12)

คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุดตางๆดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารได รั บ การแต งตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2546 มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน งคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได รับ การแต งตั้ งเมื่ อ วันที่ 30 เมษายน 2546 มีวาระการดํ า รงตํ า แหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ
• คณะกรรมการจัดสรร
เนื่องจากผูถือหุนไดมีมติใหบริษัทฯทําการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ฯ
บริษัทฯจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเพื่อทําหนาที่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ซี่งคณะกรรมการจัดสรรประกอบดวย
กรรมการจํานวน 3 ทาน
อยางไรก็ตามบริษัทฯยังไมมีกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาเบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสา
กรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด

(8) การจัดการ หนาที่ 10

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(13)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

รายงานของคณะกรรมการ

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

ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึง
โดยมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธดูแลรับผิดชอบการตอบขอซักถามผูถือหุนและจัดเตรียมขอมูลเผยแพรใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและผูถือหุนบริษัทฯ
8.5

การใชขอมูลภายใน

บริษัทไดกําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวน
ตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันมิใหบุคคลที่ไมไดรับ
อนุญาตไดรับขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน และ/หรือปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอราคาหุนและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทกอนที่ตลาดหลักทรัพยจะไดรับขอมูลนั้น และเปดเผยขอมูลดังกลาวผาน
ระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอราคา และหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทซื้อขายหุนหรือตราสารทางการเงินกอนที่ขอมูลดังกลาวจะเปดเผยตอสาธารณชน หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอ
ราคา
นอกจากนี้ บริษัทได กําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพยสํ าหรับกรรมการและผูบ ริหารของบริษั ท โดยกําหนดหามมิให
กรรมการและผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา 1 เดือนกอนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาส
จนถึงวัน ถั ดจากวั นประกาศผลการดํ าเนิ น งานของบริษัท ต อสาธารณชน หรือซื้ อขายหลั กทรัพย เพื่ อการเก็งกําไรในระยะสั้น ทั้ งนี้
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบถึงการไดมาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท (รวมถึง
การถือครองหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการไดมาหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว
8.6

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา) จํานวนทั้งสิ้น 991 คน โดยแบงตามสาย
งานหลักไดดังนี้
(8) การจัดการ หนาที่ 11

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
830
12
31
6
53
2
37
14
6
991

ฝายขายและปฏิบัติการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายกฎหมาย
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหารทรัพยสิน
ฝายผลิตภัณฑและบริการ
ฝายทรัพยากรมนุษย
สํานักกรรมการ
รวม

คาตอบแทนรวมของพนักงานในป 2554 ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 162,168,595 บาท และเงินสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,648,799 บาท
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒ นาศักยภาพ ความรู ความสามารถ และคุณ ภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง เพราะบริษัทตระหนักเสมอวา
บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับตนเองใหเปน “องคกรแหง
การพัฒนาและเรียนรู” โดยผสมผสานทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกันไป
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อใหบริษัทสามารถตอบสนองตอการพัฒนาและ
ความกาวหนาของกิจการเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาและอื่นๆ และความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี บริษัทไดจัดรูปแบบการเรียนรูและ
การพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้
การเรียนรูผานประสบการณและการลงมือทํางานจริง (Experience)
บริษัทส งเสริม และจัด ใหพ นักงานไดเรียนรูจากการลงมื อทําจริง (On the Job Training) ทั้งนี้ เพื่ อใหเกิดการสอนงานและถายทอด
ความรูในงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนใหพนักงานกลาลองและกลาทําในสิ่งใหม ๆ และเรียนรูจากความผิดพลาด เพื่อจะ
ไดเห็นขอบกพรอง ปญหา และการแกไขปญหา อันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางแทจริง
การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
บริษัทสงเสริมและเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนรวมงาน เปนผูแนะนํา (Coaching) และ/หรือใหคําปรึกษา (Consulting)
เพื่อใหผูบังคับบัญชาและพนักงานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และใหคําแนะนําในการทํางานรวมกัน โดยอาศัยชวงเวลาของการ
ทํางานทั่วไป และในชวงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นปละ 2 ครั้ง
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูและอบรมเพิ่มเติม (Education)
บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานและผูบริหารไดเขารับการฝกอบรมกับสถาบันผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะ
ดานที่เกี่ยวของกับการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล และเพื่อใหพนักงานและผูบริหารของบริษัทสามารถนําความรู
และประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการทํางานและเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
และอนาคต

(8) การจัดการ หนาที่ 12

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

การควบคุมภายใน

บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงระดับผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปองกันความเสียหายจากการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับผูสอบบัญชีของบริษัทวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ
และเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี
อํานาจ และผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทและและบริษัทยอย
รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้
(1)

องคกรและสภาพแวดลอม (Organisational Control and Environmental Measure)

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

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

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมดานการเงินการ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมี การกําหนดอํานาจหนาที่และวงเงินอนุ มัติของฝายบริห ารแตละระดับไวอย างชัดเจนและ
เหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติออกจากหนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูล และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
(9) การควบคุมภายใน หนาที่ 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

กับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการทําธุรกรรมนั้น ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานและผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ โดยมีการกําหนด
นโยบายและทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาวถือปฏิบัติ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

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

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว และมีการ
ปรับปรุงแกไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายดังกลาว
อนึ่ง นอกจากหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit) เพื่ อ ทํ า หน าที่ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ งานตามระบบการควบคุ มภายในที่ ว างไวอ ย างสม่ํ า เสมอ โดยหน วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาในการแกไขขอบกพรองกับฝาย
บริหาร และสรุปผลการติดตามการแกไขขอบกพรองและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายป นอกจากนี้ ฝายบริหาร
จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการ
กระทําผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในรอบป 2555 หนวยงานตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และจากผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
บริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไมครบถวนในบางหนวยงาน แตผูบริหารซึ่งรับผิดชอบ
หนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาขอบกพรอง
ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(9) การควบคุมภายใน หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
10

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายการระหวางกัน

10.1 รายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(1) บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น
(เดิมชื่อ บมจ.พี พลัส พี)
ประกอบธุรกิจใหเชาปายโฆษา

-มีกลุมผูถือหุน คือ

-รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

103.1 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง บริหารการจัดเก็บ
หนี้ใหกับ บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ

-รายไดดอกผลเชาซื้อ

1,506 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ขายเชาซื้อรถยนต
ใหกับ บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น
เปนลักษณะธุรกิจปกติ

(2) บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
(เดิมชื่อ บจก.ซันไซน อินเตอร เนชั่นแนล
บิสสิเนส)

-มีกลุมผูถือหุน คือ

ประกอบบธุรกิจใหเชาซื้อและการลงทุน

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้

56.8 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง บริหารการจัดเก็บ
หนี้ใหกับ บจก.มันตรา แอสเซ็ท ซึ่งเปน
ลักษณะธุรกิจปกติ

(10) รายการระหวางกัน หนา 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(3) บริษัท เพน พับลิสชิ่ง จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหนาย,ผลิตนิตยสาร
และโฆษณา

-มีผูถือหุนรวมกัน คือ
ถือหุนโดยกลุมเอี้ยวศิวิกูล 100%

-บริษัทยอย (บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง)
ไดซื้อนิตยสารจากบุคคลดังกลาว
เพื่อจุดประสงคในการสงเสริมการขาย

-เปนกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย

-รายไดคาเชา

1,530 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ซื้อนิตยสารจาก
บจก.เพน พับ ลิชชิง่ เพื่อใชในการ
สงเสริมการขาย

(4) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
120 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ

-ดอกเบี้ยจาย

5,144.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด และ

- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

598.5

127,144.3

27,978.9

99,763.9 และบจก. ไมดาพร็อพเพอรตี้กูยืมเงิน
ระยะสั้น จากวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไมพอ

(10) รายการระหวางกัน หนา 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(5) คุณจิตวดี เอี่ยวศิวิกูล
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-รายไดคาเชา

-

5,259 คุณจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล ไดจายเงินดาวน
คอนโดมิเนียมใหกับบจก.เดอะ รีทรีท
หัวหิน ซึ่งเปนรายการคาปกติ

(6) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

- เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

(10) รายการระหวางกัน หนา 3

600 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ
2,558 คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ ไดจาย
เงินดาวนคอนโดมิเนียมใหกับ
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซึ่งเปนรายการ
คาปกติ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(7) คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
-เปนกรรมการในบริษัทฯ

- รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

2,457.6 คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย ไดซื้อ
คอนโดมิเนียม จาก บจก.เดอะรีทรีท
หัวหิน
ซึ่งเปนรายการคาปกติ

- ดอกเบี้ยจาย

807.4

- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

1,045.1

9,307.4

2,363.4

-

-

-

7,989.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
และ บจก. ใมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณรุงระวี
เอี่ยมพงษไพฑูรย เนื่องจาก
ทุนหมุนเวียนไมพอ

(8) คุณภาวินี เอี้ยวศิวิกูล
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

(10) รายการระหวางกัน หนา 4

2,182 คุณภาวีนี เอี้ยวศิวิกูล ไดจายเงินดาวน
คอนโดมิเนียมใหกับบจก.เดอะ รีทรีท
หัวหิน ซึ่งเปนรายการคาปกติ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(9) นายพริษฐ ทีฆคีรีกุล
-เปนกรรมการบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยจาย

2,836.0

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

27,219.9

16,406.0

1,254.1

42,371.8 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน , บจก.แมกซ
เรียล เอสเตท , บจก.แมกซ โฮเทล,
บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง,
บจก.วิภา คอนโด มีเนียม และ
บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดูกูยืมเงิน
ระย ะสั้ น จากคุ ณ พ ริ ษ ฐ ที ฆ คี รี กุ ล
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไมพอ

(10) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
-เปนกรรมการบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยจาย

4,659.0 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน กูยืมเงินระยะ
สั้น จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไมพอ

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

50,655.1

18,059.0

1,327.1

67,387.0

(11) คุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน

-ดอกเบี้ยจาย

487.70 บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ กูยืมเงิน

กรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย

-

32,487.7

-

32,487.7 ระยะสั้นจากคุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(10) รายการระหวางกัน หนา 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
บริษัท

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป
เพิ่ม

ลด

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

(1) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจการใหบริการ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

13 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

เชาซื้อรถยนต

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 60.00

-รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

2,500 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ค้ําประกันเงินกู
ใหกับ บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เพื่อใชในการ
ขยายพอรตสินเชื่อ
15.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการ

-รายไดคาบริการ
-ดอกเบี้ยรับ

182.7

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

34,569.3

614.4

35,183.7

- บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง เปนบริ๋ษัทยอย
ที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตองใหเงินกูยืมแก
บริษัทยอยเพื่อนํามาใชเปนเงินลงทุน
ในการขยายพอรตสินเชื่อ

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

(10) รายการระหวางกัน หนา 6

-

20,910.3

-

410.30
20,910.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงิน
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เนื่องจากเงินลงทุน
หมุนเวียนไมพอ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(2) บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหบริการเชาสินเชื่อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนีอื่น

256.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 60.00

-รายไดคาบริการ

จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจสนามกอลฟและ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

2.2 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ
คาบริการ

(3) บริษัทไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
91.9 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
338.2

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
-ดอกเบี้ยรับ

3,227.8

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

121,585.5

14,027.8

135,613.3

- บจก.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุน มีความจําเปนที่ตองใช
เงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บมจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

- เจาหนีอ้ ื่น

217.2 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

(10) รายการระหวางกัน หนา 7

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

37.0 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

212.9 บมจ.ไมด า แอสเซ็ ท เรี ย กเก็ บ ค า บริ ก
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-เจาหนี้อื่น

4,336.2

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
(5) บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เปนบริษัทยอย

ลูกหนี้อื่น

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอบละ 85.00

-รายไดคาบริการ

25,886.6

2,498.9

6,957.0

1498.9 บมจ. ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงิน
21,428.5 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เนื่องจาก
เงินทุนหมุนเวียนไมพอ
215.7 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
49.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

ดอกเบี้ยรับ

2,646.1 ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(10) รายการระหวางกัน หนา 8

3,608.7

101,486.1

32,490.1

72,604.7 บจก.แมกซ โฮเทล เปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.แมกซ
โอเทล มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

172.5 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 70.00
-มีกรรมการรวมกัน คือ
นายกมล เอี้ยวศิวิกูล,

-รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล,

-รายไดคาบริการ

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ค้ําประกันเงินกู
ใหกับ เดอะ รีทรีท หัวหิน เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน
311.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
-ดอกเบี้ยรับ

16,558.5

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

154,673.9

114,908.5

4,346.3

265,236.1 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหินมีเงินทุน
หมุนเวียนไมพอ
301.0 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-เจาหนี้อื่น

(10) รายการระหวางกัน หนา 9

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(7) บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

299.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-ดอกเบี้ยรับ

646.1

-รายไดคาบริการ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

120

-

405.7 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
65,936.0

65,873.7

-เจาหนี้อื่น

62.3 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
4.6

- ดอกเบี้ยจาย

231.3

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

33,759.3

17,631.3

34,457.0

16,933.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(10) รายการระหวางกัน หนา 10

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(8) บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
และรับเหมากอสราง

-เปนบริษัทยอย
-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

1,648.6

1,094.5

888.5

94.5
1,854.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
บจก.เทอเทิล พาทิ เนื่องจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(9) บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยรับ

168.0

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

2,128.1

168.0

140.1

2,156.0 บจก.แมกซ เรียล เอสเตท เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลง
ทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนใน
เรียล เอสเตท มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(10) รายการระหวางกัน หนา 11

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(10) บริษัทแมกซ โฮเทลรามคําแหง จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00

-ดอกเบี้ยรับ

0.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
176.0

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

2,229.6

176.0

146.9

2,258.7 บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง เปน
บริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงิน
ทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

(10) รายการระหวางกัน หนา 12

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

(11) บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
ประกอบธุรกิจการใชเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00

-ดอกเบี้ยรับ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

12.1 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
607.1

-รายไดคาบริการ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(10) รายการระหวางกัน หนา 13

64.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
2,137.3

9,287.1

793.3

10,631.10 บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู ตองใชเงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(12) บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนีอ้ ื่น

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 55.00

-ดอกเบี้ยรับ

1.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
517.3

-รายไดคาบริการ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(10) รายการระหวางกัน หนา 14

64.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
1,604.2

12,167.3

4,408.3

9,363.2 บจก.แมกซ คอนโด เกษตร เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
แมกซ คอนโด เกษตร ตองใชเงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(13) บริษัท วิภา คอนโด จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยรับ

451.4

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 55.00

-รายไดคาบริการ

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(10) รายการระหวางกัน หนา 15

62.7 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

3,236.4

4,491.4

263.9

7,463.9 บจก.วิภา คอนโด เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
วิภา คอนโด ตองใชเงินลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรัพย

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(14) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-รายไดคาเชา

120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ
4,363.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

(15) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

-เปนนองของนายกมล เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน

-รายไดคาเชา

-

49,363.9

380.3

48,983.60 กูยืมเงินระยะสั้น จากวิสูตร
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ

600.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

จากคุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจปกติ

(10) รายการระหวางกัน หนา 16

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
(พันบาท)
งบการเงินรวม

(16) คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

-เปนกรรมการในบริษัทฯ

การเปลีย่ นแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

-ดอกเบี้ยจาย

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2555
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

657.0

-เงินกูยืมและดอกเบี่ยคางจาย

(10) รายการระหวางกัน หนา 17

32.4

9,157.0

2,213.1

6,976.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณรุงระวี
เอี่ยมพงษไพฑูรยเนื่องจากทุน
หมุนเวียนไมพอ

10.2 นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาที่ใชในการเขาทํารายการสรุปดังนี้
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

นโยบายการคิดราคา

ดอกเบี้ยรับ

อัตรารอยละ 6.0 - 8.0 ตอป (2554 : อัตรารอยละ 5.1-15.0 ตอ
ป)
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตรารอยละ 6.0 - 7.4 ตอป (2554 : อัตรารอยละ 5.1- 8.0 ตอ
ป)

คาบริการรับ
คาเชา
ตนทุนทางการเงิน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้
รายไดดอกผลเชาซื้อ
คาเชาอาคาร

รอยละ 6 ของยอดหนี้ที่เรียกเก็บได
อัตรารอยละ 9.3 ตอป
ราคาตามสัญญา

10.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยรายการดังกลาวลวนเปนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน นอกจากบริษัทจะยึดแนว
ปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยจะกําหนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตามวงเงิน และเนื่องจากรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นเปนรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนั้น รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต โดยบริษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและเกณฑตามที่
ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดเปนหลัก
10.4 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย
จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได โดยการพิจารณาแตละรายการไดมีการคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก และไดมีการเปรียบเทียบราคาที่จะทําการซื้อขายทรัพยสินตามราคาตลาดทั่วไปหรือราคาประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณารายการและใหความเห็นตอรายการระหวางบริษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน และหากรายการระหวางกันอื่นใดที่เขาขายตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยาง
เครงครัด
ในป 2555 และป2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2555 และ 2554 วารายการ
ดังกลาวเปนรายการคาตามปกติ โดยบริษัทไดคิดราคาซื้อ-ขายสินคา และบริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามราคาที่เทียบเทา
กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัทจะวาจางผูประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีที่เปนการประเมินราคาประเภทอสังหาริมทรัพยจะเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
(10) รายการระหวางกัน หนาที่ 18

มาทําการประเมินราคาของรายการระหวางกัน เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบกอนที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบ
ทาน
10.5 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซื้อรถยนตกับทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริษั ท หรื อ ผู เชี่ ย วชาญอิ ส ระ พิ จ ารณาตรวจสอบและให ค วามเห็ น ถึ งความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูส อบบั ญ ชีของบริษั ทเปน ผูให ความเห็ นเกี่ยวกับรายการระหวางกัน ดังกลาว เพื่ อนํ าไปใชป ระกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท

(10) รายการระหวางกัน หนาที่ 19

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
11

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ

ในป 2555 อุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในประเทศยังมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากสินคาเครื่องใชไฟฟามีการ
พัฒนารูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตามสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน ที่มีความกาวหนาขึ้นไป ซึง่ เปนสวนหนึ่ง
ที่ชวยจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาเพิ่มขึ้นได
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555 ลดลงเกินกวารอยละ 20 โดยในป 2555 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 343.78 ลานบาท
ซึ่งกําไรสุทธิที่ลดลงถึง 491.64 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 นั้นเนื่องจากในป 2555 บริษัทมีการรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 557.11 ลานบาท
หากวิเคราะหรายไดจากกิจกรรมดําเนินงานนั้น ในป 2555 บริษัทมีรายไดรวม 2,253.54 ลานบาท กําไรสุทธิหากไมรวมผลขาดทุน
จากการดอยคาของเงินลงทุน จํานวน 213.33 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ที่บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,756.79 ลานบาท
กําไรสุทธิ 147.86 ลานบาท โดยบริษัทมีรายไดจากการขายเชาซื้อ เพิ่มขึ้นจํานวน 9.54 ลานบาท และ บริษัทยังมีการรับรูกําไรเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มมากตั้งแตป 2553 ถึงปจจุบันเปนผลใหพอรตลูกหนี้เชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้น ทําให
บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อมากขึ้น จํานวน 78.24 ลานบาทและบริษัทยอยมีรายไดจากกิจการอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น จํานวน
394.22 ลานบาท รวมทั้งบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น จํานวน 31.93 ลานบาท
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของป 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจํานวนลูกคารวมทั้งสิ้น 115,609 ราย ลดลงสุทธิจากสิ้นป 2554 คิดเปนจํานวน 1,175 ราย ซึ่ง
คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 1
การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2553 ถึงป 2555
2553

รายการ

ลานบาท

2554
รอยละ

ลานบาท

2555
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย

408.96

25.80

454.08

25.85

463.62

20.57

รายไดดอกผลเชาซื้อ

777.88

49.08

837.61

47.68

915.85

40.64

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

187.56

11.83

219.13

12.47

613.35

27.22

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ

49.20

3.10

43.15

2.46

33.79

1.50

รายไดจากกิจการโรงแรม

36.09

2.28

54.91

3.12

86.84

3.85

รายไดคาเชา

13.56

0.86

8.62

0.49

8.03

0.36

ดอกเบี้ยรับ

12.16

0.77

8.45

0.48

6.80

0.30

รายไดอื่น

99.40

6.28

130.84

7.45

125.26

5.56

1,584.81

100.00

1,756.79

100.00 2,253.54

100.00

ตนทุนขาย

258.61

16.32

275.06

15.66

294.25

13.06

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

144.36

9.11

160.21

9.12

443.55

19.68

ตนทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอลฟ

26.89

1.70

41.47

2.36

38.37

1.70

ตนทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม

18.75

1.18

25.91

1.47

78.71

3.49

รวมรายได
คาใชจาย

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
2553

รายการ

ลานบาท

2554
รอยละ

ลานบาท

2555
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

คาใชจายในการขาย

184.17

11.62

201.96

11.50

239.94

10.65

คาใชจายในการบริหาร

582.28

36.74

587.45

33.44

610.60

27.10

คาตอบแทนผูบริหาร

36.90

2.33

39.15

2.23

40.39

1.79

หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ

41.78

2.63

59.82

3.41

47.12

2.09

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม

11.69

0.74

-

-

-

-

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย

4.74

0.30

(2.38)

(0.14)

-

-

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว

3.69

0.23

5.11

0.29

-

-

11.10

0.70

-

-

-

-

-

-

-

-

557.11

24.72

1,324.96

83.60

1,393.76

79.34 2.350.04

104.28

259.85
(97.08)

16.40
(6.13)

363.03
(131.06)

20.66
(7.46)

(96.50)
(178.67)

(4.28)
(7.93)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั รวม

(1.09)

(0.07)

-

-

-

-

กําไรกอนภาษีเงินได

161.68

10.20

231.97

13.20

(275.17)

(12.21)

ภาษีเงินได

(45.28)

(2.86)

(84.11)

(4.79)

(68.61)

(3.04)

กําไรสําหรับป

116.40

7.34

147.86

8.41

(343.78)

(15.25)

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

71.18

4.49

103.42

5.88

(402.71)

(17.86)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

45.22

2.85

44.44

2.53

58.93

2.61

116.40

7.34

147.86

8.41

(343.78)

(15.25)

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน

การแบงปนกําไรสุทธิป

การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2554 และป 2555

ดานรายได
ในป 2555 ตลาดเครื่องใชไฟฟาในประเทศยังคงมีอัตราการเติบโต โดยยังคงไดรับแรงบวกจากความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟา
ทดแทนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย ที่เริ่มคลี่คลายหมดสิ้นในชวงตนป 2555 สงผลใหตลาดเครื่องใชไฟฟามีการจับจายใชสอยมาก
ขึ้น อีกทั้งการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีนั้นชวยสรางแรงกระตุนแกผูบริโภคไดเปนอยางดี แมสินคาใหมๆ มีราคาที่สูงขึ้น แตผูบริโภค
ก็ยังคงใหความสนใจในนวัตกรรมใหมมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
สําหรับรายไดรวมของป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 28.28 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท สาเหตุที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนยอดขาย โดยไดเพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี่ยน
กลยุทธการขายและนําผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายเขามาเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา
(1)

จํานวนลูกคาลดลงสุทธิในป 2555 เทากับ 1,175 ราย หรือมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 1 จากป 2554 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีลูกคาที่ปดสัญญาเพิ่มมากขึ้น สงผลใหรายไดรวมของบริษัทเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน
(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
2554
116,784

2555
115,609

+/-1%

(2)

รายไดจากการขายเชาซื้อ ในป 2555 เทากับ 463.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 จาก 454.08 ลานบาทในป 2554

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2555 เทากับ 915.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.34 จาก 837.61 ลานบาทในป 2554

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2555 เทากับ 613.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 179.90 จาก 219.13 ลานบาทในป
2554

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2555 เทากับ 33.79 ลานบาท ลดลงรอยละ 21.69 จาก 43.15 ลานบาท ในป 2554

(6)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2555 เทากับ 86.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 58.15 จาก 54.91 ลานบาทในป 2554

(7)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายอุปกรณ และอื่น ๆ โดยรายได
จากการดําเนินงานอื่นลดลงรอยละ 5.29 จากปกอน

ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2555 จํานวน 854.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 70.07 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.98 จากยอดการใหบริการเชาซื้อเพิ่มขึ้นจากปกอน

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นรอยละ 176.86 จากยอดโอนบานที่เพิ่มมากขึ้นในป 2555 ซึ่งในชวงป 2554 มีหลาย
โครงการอยูในชวงพัฒนาและกอสราง

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ ลดลงรอยละ 7.47 จากรายไดการใชบริการสนามกอลฟที่ลดลง

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นรอยละ 203.78 เนื่องจากป 2555 มีโรงแรมที่เริ่มเปดใหบริการในทุกสวนของโรงแรม
เนื่องจากการกอสรางเสร็จสมบูรณ ในป 2555

กําไรขั้นตน
บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 1,106.23 ลานบาทในป 2554 เปน 1,258.57 ลานบาทในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 13.77 โดยเปนผล
มาจากรายได จ ากการเช า ซื้ อ รายได ด อกผลเช า ซื้ อ รายได จ ากการขายอสั งหาริ ม ทรัพ ย และรายได จ ากกิ จ การโรงแรมมี ผ ล
ประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นจากปกอน
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 850.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.74 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 18.81 จากการคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตั้งเปาการ
ขายและกระตุนยอดขายที่เพิ่มขึ้น

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

(3)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นรอยละ 17.16 จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการโอนเขาของทรัพยสินที่
กอสรางเสร็จและเริ่มมีการรับรูคาเสื่อมราคาในป 2555 นี้

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2555 ลดลง 5.58 ลานบาท หรือรอยละ 4.24 จากปกอน
ตนทุนทางการเงิน
ตน ทุ น ทางการเงิน ในป 2555 เพิ่ ม ขึ้น รอยละ 36.33 เนื่ องมาจากบริษั ท ย อยมี การกู ยืม เงิน ในระหวางงวดจากสถาบั น การเงิน
กรรมการและบุคคลอื่น เพื่อใชในการดําเนินการทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวนมาก
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในป 2555 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเทากับ 343.78 ลานบาท ลดลงรอยละ 332.5 จากปกอน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไดมีการรับรูรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาว เปนจํานวน 557.11 ลานบาท อยางไรก็ตามหากนับเฉพาะผลการดําเนินงานปกติ
ไมรวมรายการนี้ บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานปกติในป 2555 จํานวน 213.33 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 44.28
โดยบริษัทและบริษัทไมดา ลิสชิ่ง จํากัด(มหาชน) มีการรับรูกําไรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการรับรูรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อมากขึ้นและ
มีผลกําไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยมากขึ้นกวาเดิม
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2555 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ -16.83 สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนติดลบเนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทุนจากการที่บริษัทไดบันทึกคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน
การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2553 และป 2554
ดานรายได
ในป 2554 ตลาดเครื่องใชไฟฟ าในประเทศมีอัตราการเติ บโต โดยไดรับแรงบวกจากความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟาทดแทนที่
เสียหายจากน้ําทวมหนัก สงผลใหตลาดเครื่องใชไฟฟามีความคึกคักเปนพิเศษ ลูกคาออกมาใชจายมากขึ้น
สําหรับรายไดรวมของป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 10.85 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท สาเหตุที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนยอดขาย โดยไดเพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี่ยน
กลยุทธการขายและนําผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายเขามาเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา
(1)

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นสุทธิในป 2554 เทากับ 116,784 ราย หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากป 2553 สาเหตุที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นจํานวน 7 สาขาและมีการกระตุนยอดขายอยางตอเนื่องจากปกอน

จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

2553
110,148

2554
116,784

+/+6%

(2)

รายไดจากการขายเชาซื้อ ในป 2554 เทากับ 454.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.04 จาก 408.96 ลานบาทในป 2553

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2554 เทากับ 837.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.68 จาก 777.88 ลานบาทในป 2553

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2554 เทากับ 219.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ16.83 จาก 187.56 ลานบาทในป
2553

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2554 เทากับ 43.15 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.29 จาก 49.20 ลานบาท ในป 2553

(6)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2554 เทากับ 54.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 52.15 จาก 36.09 ลานบาทในป 2553

(7)

รายไดอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายอุปกรณ และอื่น ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงาน
อื่นลดลงรอยละ 31.63 จากปกอน

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2554 จํานวน 502.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.04 ลานบาทจากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อเพิ่มขึ้นรอยละ 6.36 จากการใหบริการเชาซื้อเพิ่มขึ้นจากปกอน

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นรอยละ 10.98 เนื่องจากมีการขายบานไดเพิ่มขึ้นจากปกอน

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ เพิ่มขึ้นรอยละ 54.22 จากรายไดการใชบริการสนามกอลฟเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป
กอนเนื่องจากบริษัทมีทีมการตลาดเขามาจัดโปรโมชั่นกอลฟใหแกลูกคาและมีรายไดจากการขายที่ดินแบงขายและรายได
จากหองพักเพิ่มมากขึ้นจากกรุปสัมมนาที่เขาพัก

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นรอยละ 38.19 เปนผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงโรงแรมใหมและมีทีมการตลาดเขามา
เพื่อบริหารยอดขายใหเพิ่มขึ้นเดิมไมมี

กําไรขั้นตน
บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 1,011.08 ลานบาทในป 2553 เปน 1,106.23 ลานบาทในป 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.41 โดยเปนผล
มาจากรายไดจากการเชาซื้อเพิ่มขึ้น จํานวน 45.12 ลานบาท รายไดจากอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 31.57 ลานบาทและ บริษัท
และบริษัทยอยมีรายไดจากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น จํานวน 18.82 ลานบาท
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 789.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตั้ง
เปาการขายและกระตุนยอดขายที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากปกอน

(2)
(3)

คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.9 จากการคาโบนัสพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ลดลงรอยละ 29.0 จากการหยุดรับรูคาเสื่อมราคาของทรัพยสินที่ครบอายุการ
ใชงานและมีการตัดขายทรัพยสินประเภทเครื่องตกแตงสํานักงาน

รายไดอื่น
รายไดอื่ นในป 2554 เพิ่ มขึ้ น 31.44 ล านบาท หรือรอ ยละ 31.62 จากป ก อน ส วนใหญ ม าจากกําไรจากการจําหนายเงิน ลงทุ น
ชั่วคราว 27.08 ลานบาท
ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมในป 2554 เพิ่มขึ้น 33.98 ลานบาทหรือรอยละ 35 เนื่องมาจากการกูยืมเงินอยางตอเนื่องจากสถาบันการเงินเพื่อมา
ใชเปนทุนหมุนเวียนของกิจการ
กําไรสุทธิ
ในป 2554 กําไรสุทธิเทากับ 147.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.02 จากปกอน เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการขายเชาซื้อ เพิ่มขึ้น
จํานวน 45.12 ลานบาทและบริษัทฯมีการรับรูกําไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลของการขยายสินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในชวงระหวางไตร
มาส 4 ป 2553 ถึง ปจจุบันเปนผลใหพอรตลูกหนี้เชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้นทําใหบริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อมากขึ้นจํานวน 59.73
ลานบาท บริษัทยอยมีรายไดจากกิจการอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น จํานวน 31.57 ลานบาท และบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจาก
กิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นจํานวน 18.82 ลานบาท

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 3.71 มีตอหนาถัดไป

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 6

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สวนประกอบหลักของสินทรัพยและคุณภาพของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
2555
จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม

สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสันและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

54.76
4.00

0.83
0.06

58.38
24.18

0.83
0.35

68.94
34.76

1.02
0.52

1.96
53.37

0.03
0.81

0.18
41.45

0.00
0.59

0.27
64.71

0.01
0.96

1,270.43

19.39

1,391.60

19.80

1,428.52

21.22

36.21

0.55

21.32

0.30

22.58

0.34

14.83

0.23

15.33

0.22

23.43

0.35

7.11

0.11

6.12

0.09

5.45

0.08

65.41
1,007.44
13.91
14.78
2,544.21

1.00
15.37
0.21
0.23
38.82

60.00
1,316.46
45.89
18.28
2,999.19

0.85
18.73
0.65
0.26
42.67

65.19
894.09
51.83
19.93
2,679.70

0.97
13.28
0.76
0.30
39.81

86.27

1.32

87.76

1.25

94.18

1.40

1,695.53

25.87

1,718.25

24.44

1,708.40

25.38

28.55

0.43

25.17

0.36

19.39

0.29

20.00
609.11

0.31
9.29

609.11

8.67

52.00

0.77
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน
สิทธิการใชประโยชนที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

1,046.34
100.13
374.84
43.50
5.16
4,009.43
6,553.64

15.97
1.53
5.72
0.66
0.08
61.18
100.00

1,127.61
3.13
99.60
343.87
10.50
5.11
4,030.11
7,029.30

16.04
0.04
1.42
4.89
0.15
0.07
57.33
100.00

1,588.24
3.13
99.55
473.70
8.00
5.64
4,052.23
6,731.93

23.59
0.04
1.48
7.04
0.12
0.08
60.19
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคา รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ซึ่งคิดเปนรอยละ
47.56 ของสินทรัพยรวม และคิดเปนรอยละ 46.10 - 44.83 ของสินทรัพยรวมในระหวางป 2553 - 2554 และ คิดเปนรอยละ 55.73
ของสินทรัพยหมุนเวียน และคิดเปนรอยละ 52.11 - 47.79 ของสินทรัพยหมุนเวียนในระหวางป 2553 - 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวม 6,731.93 ลานบาท ลดลง 297.37 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 4.23
จากสิ้นป 2554 มีสาเหตุหลักดังนี้
(1)

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ลดลง 422.37 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 32.08 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทยอยเริ่ม
มีการรับรูรายได จากโครงการอสังหาริมทรัพย ในระหวางป 2555

(2)

เงินลงทุนระยะยาว ลดลง 557.11 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อดอยคาของเงินลงทุนระยะ
ยาว

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยมีรายการที่สําคัญดังตอไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา
ไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ทั้งสิ้น 68.94 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 18.09 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2554 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 58.38 ลานบาท
ซึ่งเปนผลจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 472.02 ลานบาท ซึ่งรายการหลักมาจากการ
รับเงินจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย และ การขายสินทรัพยในระหวางป และไดมีการใชไปโดยแสดงในสวนของกระแสเงินสดสุทธิที่ใช
ไปในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มมากกวาปกอนถึง 226.62 ลานบาท รวมไปถึงการชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงินซึ่งทําใหใน
ระหวางป 2555 ซึ่งใหกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินที่ลดลงจากเดิมถึง 238.47 ลานบาท เนื่องจากการกูยืมเงิน
ที่ลดลง
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนี้การคา – สุทธิ

หนวย: ลานบาท

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
3.12
3.17
(0.25)
(0.06)
2.87
3.11
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2555
9.71
(0.06)
9.65

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 9.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ สิ้นป 2554 รอยละ 210.29 โดย
สวนใหญเปนยอดลูกหนี้ของบริษัทยอย คือ ยอดลูกหนี้คาอาหารและหองพักของกลุมธุรกิจโรงแรม ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเปด
ใหบริการโรงแรมเพิ่มเติมในระหวางป
ตารางแสดงลูกหนีก้ ารคาจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
อายุหนี้
ยังไมถึงกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา

หนวย: ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2553

2555

2.27
0.47
0.05
0.33

2.91
0.00
0.06
0.20

7.28
0.43
1.84
0.16

3.12
(0.25)
2.87

3.17
(0.06)
3.11

9.71
(0.06)
9.65

บริษัทยอยมีอายุหนี้ที่คางชําระอยูในชวงนอยกวา 3 เดือน เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทยอยไดมีลูกคาเพิ่มขึ้นซึ่งเปนลูกคาที่มีเครดิต
การชําระหนี้อยูที่ 1 เดือนเปนสวนใหญและสอดคลองกับยอดรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น จากป 2554 จํานวน 31.93 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 58.14 อยางไรก็ดี บริษัทยังคงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการลูกหนี้คงเหลือ โดยรักษาระดับของหนี้สงสัยจะสูญไมให
สูงจนเกินไป นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเหมาะสมเพียงพอเพื่อใหแนใจวายอดลูกหนี้คงเหลือ
สุทธิแสดงใหเห็นถึงจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดในอนาคตอยางถูกตอง
ลูกหนี้การคาเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,136.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.87 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2554 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาเชาซื้อมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักจากมูลคาของสัญญาเชาซื้อที่
สูงขึ้น แมวาจํานวนลูกหนี้การคาเชาซื้อจะนอยลงในปนี้แตเปนรายการขายที่มูลคาสูงกวาเดิม เปนผลใหมูลคารวมลูกหนี้เชาซื้อมี
มูลคาสูงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,109.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.86 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2553 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาเชาซื้อมีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 2,965.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.89 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป
2552 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาเชาซื้อมีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือของบริษัทในปจจุบันคือ เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน ตูเย็น เครื่องชักผา ดีวีดี เครื่องปรับอากาศ พัดลม
จานดาวเทียม เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 65.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.65 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2554
เนื่องจากบริษัทสต็อกสินคาเพิ่มเพื่อรอการจําหนายในชวงตนป 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 59.99 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.29 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553
เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวมในชวงปลายปบริษัทไมไดสั่งสต็อกสินคาไวเพื่อจําหนายสําหรับสาขาที่เกิดภาวะน้ําทวม
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 65.41 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.36 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552
เนื่องจากบริษัทมีการขายเชาซื้อสินคาไดเพิ่มมากขึ้น
ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ

หนวย : ลานบาท

รายการ
อุปกรณและเครื่องเครื่องใชไฟฟา
รถจักรยานยนต
วัสดุกอสราง
อื่นๆ
รวม
หัก: คาเผื่อสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ – สุทธิ

2553
41.62
0.94
15.93
10.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
38.13
1.03
17.54
6.38

2555
37.31
0.80
19.19
15.03

68.96

63.08

72.33

(3.55)

(3.09)

(7.14)

65.41

59.99

65.19

สภาพคลอง
(ก)

อัตราสวนสภาพคลองและหนี้สินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.60 เทา ลดลงเล็กนอยจาก 1.63 เทา ณ สิ้น
ป 2554 โดยในปนี้ ทั้งสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนลดลงในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจาก
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ลดลงเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ จํานวน 422.37 ลานบาท จากสวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย และ
ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากหนี้สินระยะสั้นสวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปลดลงจํานวน 380.60 ลานบาทเมื่อ
เทียบกับ ณ สิ้นป 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.63 เทา ลดลงจาก 2.00 เทา ณ สิ้นป 2553
เนื่องจากการลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการอื่นจํานวน 36.21 ลานบาท เปน 21.32 ลานบาท ณ สิ้นป
2554 ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการอื่น เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 2.00 เทา เพิ่มขึ้นจาก 1.62 เทา ณ สิ้นป 2552
เนื่องจากมียอดลูกหนี้คงคางจํานวน 2,723.83 ลานบาท เปน 2,965.96 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
คางรับจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น 36.21 ลานบาท และมีตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 635.19 ลานบาท เปน 1,007.44
ลานบาท ณ สิ้นป 2553 มีหนี้สินลดลงจากเจาหนี้การคา เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพยที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและสุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งป
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทสําหรับป 2555 มีอัตราเทากับ 4.54 เทา ทั้งนี้ เปนผลจากดอกเบี้ยจายที่เพิ่ม
สูงขึ้นจํานวน 47.61 ลานบาท หรือ รอยละ 36.33 (อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทของป 2553 และป
2554 มีอัตราสวนเทากับ 5.41 เทา และ 5.09 เทา ตามลําดับ)
(ข)

สภาพคลอง

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กระแสเงินสดของบริษัทสวนใหญจะถูกใชไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริษัทและชําระคืนเงินกู โดยมี
แหลงที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในป 2555 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 10.55 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2554 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 10

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 3.62 ลานบาท ในป 2554 และลดลง 81.10 ลานบาท
ในป 2553 ตามลําดับ )
(1)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน
•

ในป 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 329.07ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 330.19 จากป
2554 โดยสาเหตุหลักจากที่ บริษัทมีเงินสดรับจาก ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ สินทรัพยรอการขาย
จํานวน 197.12 ลานบาท และ 144.82 ลานบาท ตามลําดับ

•

ในป 2554 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ -142.95 ลานบาท ลดลงรอยละ 21 จากป 2553

•

ในป 2553 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ -181.90 ลานบาท ลดลงรอยละ 248.54 จาก
ป 2552

(2)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2555 ป 2554 และ ป 2553 มีจํานวน 371.23 ลานบาท 144.61 ลานบาท แ ล ะ
183.15 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญใชสําหรับการลงทุนในบริษัทยอย ซื้อที่ดินรอการพัฒนา ซื้อที่ดิน อาคารอุปกรณ
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นและซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

(3)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 52.72 ลานบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ใชไปนั้นเปนผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี้
•

จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 11.70 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะยาว 397.73 ลานบาท

อยางไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 6.37 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 160.52 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยมื ระยะสั้นจากกิจการอื่น 81.50 ลานบาท

•

ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 213.7 ลานบาท

ในป 2554 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 291.18 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น 11.37 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 271.57 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 84.77 ลานบาท

•

จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 3.64 ลานบาท

•

ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาว 277.88 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะยาว 181.23 ลานบาท

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 11

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ในป 2553 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 269 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 14.91 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 96.20 ลานบาท

•

ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ 69.28 ลานบาท

•

จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 1.39 ลานบาท

•

ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาว จํานวน 688.50 ลานบาท

•

ชําระคืนเงินกูระยะยาว 598.04 ลานบาท

แหลงที่มาของเงินทุน
(ก) โครงสรางเงินทุน

ตามงบดุลรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทอยูในระดับ 0.82 เทา เพิ่มขึ้น
จาก 0.74 เทา ณ สิ้นป 2554 และ 0.67 เทา ณ สิ้นป 2553
(ข) หนี้สิน

ตารางสรุปภาระหนี้สิน

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2553
จํานวน
สินทรัพยรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เจาหนี้คากอสราง
เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบคุ คลคางจาย
เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพยที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
เจาหนี้คาหุน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

6,553.64

2555

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
100.00 7,029.30

100.00 6,731.93

100.00

158.25

2.41

169.62

2.41

175.99

2.61

9.68
157.53
108.15
139.92
164.90
97.18
318.63
3.20
24.99
5.53

0.15
2.41
1.65
2.13
2.52
1.48
4.86
0.05
0.38
0.08

13.72
208.60
62.12
159.10
79.52
371.17
639.56
3.06
50.56
8.81

0.20
2.97
0.88
2.26
1.13
5.28
9.10
0.04
0.72
0.13

16.13
212.74
40.47
100.54
250.00
472.05
258.96
10.22
35.62
5.00

0.24
3.16
0.60
1.49
3.71
7.01
3.85
0.15
0.53
0.07

52.00
20.65

0.79
0.32

52.00
25.40

0.74
0.36

52.00
43.46

0.77
0.66

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 12

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2553
จํานวน
หนี้สินหมุนเวียนรวม
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อสินทรัพย -สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ําประกัน
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2555

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม

1,260.61

19.23 1,843.24

26.22 1,673.18

24.85

1,260.78

19.24 1,036.52

14.75 1,233.13

18.32

8.55

0.13

5.49

0.08

21.31

0.32

15.00

0.23

10.00

0.14

5.00

0.07

1.04
73.99
0.41
28.30
0.02
1.66
16.44 1,363.39
42.66 3,036.57

1.10
0.42
0.02
20.25
45.10

72.54
3.28
1,360.15
2,620.76

1.11
73.06
29.06
0.05
1.28
20.76 1,155.41
39.99 2,998.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,036 ลานบาท เพิ่มขึ้น 37 ลานบาทจากสิ้นป 2554 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 2,999
ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 63 ลานบาท, เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 40 ลานบาทและเจาหนี้ระยะยาว
คาซื้อทรัพยสิน 10 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 44 ลานบาท และ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อทั้งสิ้น 32 ลานบาท โดยในสวนของ
เงินกูยืม นั้นแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น ทั้งสิ้น 898 ลานบาท เงินกูย ืมระยะยาว ทั้งสิ้น 1,493 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,999 ลานบาท เพิ่มขึ้น 378 ลานบาทจากสิ้นป 2553 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น2,621
ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 62 ลานบาท, เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 76 ลานบาทและเจาหนี้ระยะยาว
คาซื้อทรัพยสิน 10 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 157 ลานบาท เงินกูยืม และ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะยาวทั้งสิ้น 2,135 ลาน
บาท ซึ่งแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น ทั้งสิ้น 451 ลานบาท เงินกูย ืมระยะยาว ทั้งสิ้น 1,676 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะ
ยาว ทั้งสิ้น 8 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,621 ลานบาท เพิ่มขึ้น 421 ลานบาทจากสิ้นป 2552 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 2,200
ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 64 ลานบาท เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 113 ลานบาทและเจาหนี้ระยะยาว
คาซื้อทรัพยสิน 5 ลานบาท เงินกูยืมและหนี้สินตามสัญ ญาเชาซื้อระยะยาวทั้งสิ้น 1,853 ลานบาท ซึ่งแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น
ทั้งสิ้น 262 ลานบาท เงินกูย ืมระยะยาว ทั้งสิ้น 1,579 ลานบาท และหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อระยะยาว ทั้งสิ้น 12 ลานบาท
เจาหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนเจาหนี้คาสินคา ซึ่งในป 2555 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 27 วัน ลดลงจากระยะเวลา
ชําระหนี้เฉลี่ย 44 วัน ในป 2554 และ 51 วันในป 2553
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี้สิน จึงใหมีการบริหารตนทุนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสรางหนี้ของบริษัท

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 13

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ภาระผูกพัน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของภาระผูกพันที่มีตอทรัพยสินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2555
(ค) สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 586 ลานบาท ลดลง 403 ลานบาทจากกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2554 ทั้งสิ้น 989 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 989 ลานบาท เพิ่มขึ้น 81 ลานบาทจากกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2553 ทั้งสิ้น 908 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 908 ลานบาท เพิ่มขึ้น 69 ลานบาทจากกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2552 ทั้งสิ้น 839 ลานบาท
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยชําระคาตอบแทนในการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่
จํากัด จํานวนรวมทั้งสิ้น 3,540,000 บาท
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดยอมสงผลกระทบตอมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย
ของบริษัท ทั้งนี้ การบริหารเงินของบริษัทเปนปจจัยที่ทําใหบริษัทตองเผชิญ กับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว
การขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอยของบริษัท
บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจใหมผานบริษัทยอยของบริษัทเพื่อรองรับโอกาสและเตรียมความพรอมในการทําธุรกิจใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเปนปจจัยหลักและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการรักษาสวนแบงการตลาดผูใหบริการเชาซื้อในประเทศไทยแลว บริษัทมีเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทดังตอไปนี้
(1)

เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนของบริษัทโดยวิธีการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร

(2)

รักษาและเสริมสรางความแข็งแกรงดานการบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การจัดกลยุทธตามกลุมลูกคา

(3)

นําเสนอนวัตกรรมใหมดานการบริการอยางตอเนื่องดวยความหลากหลายและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการและ
วิถีชีวิตของผูบ ริโภคแตละกลุม

(4)

เสริมสรางคุณภาพของการใหบริการแกลูกคาและบริการหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดวยหลักพึงปฏิบัติและจรรยาบรรณที่ดี

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจเหลานี้ บริษัทไดปรับใชกลยุทธตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน และจะทําการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบริษัทสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการ
แขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปจจัยภายนอกดานอื่น ๆ ได

(11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 14

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
12

สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี –

(12) ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ หนา 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล
สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1)

งบการเงิ น และข อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส รุ ป มาในแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป ได แ สดงข อ มู ล อย า งถู ก ต อ งครบถ ว นใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว

(2)

บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและ
บริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3)

บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการ
ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2555 ต อ ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริษั ท แล ว ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

ในการนี้ เพื่ อเปนหลั กฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่บริษัทไดรับ รองความถูก ตองแลว บริษัทไดม อบหมายให
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวรุงระวี
เอี่ยมพงษไพฑูรย กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง

นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ

นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

กรรมการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

1.นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด
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ปริญญาตรี

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทางครอบครัว
หุนในบริษัท (%) ระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

พี่ชาย

2556 – ปจจุบัน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ประธานกรรมการ

สาขาพัฒนาชุมชน

นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

2554 – 2555

ประธานกรรมการบริหาร

สถาบันราชภัฏ นครปฐม

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด

หลักสูตร
อบรม

2554 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

หลักสูตร Director

2552 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

Accreditation Program

2552 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เทอเทิล จํากัด

(DAP) (16/2004)โดย

2552 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – 2552

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )

2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

ประวัติการ
กระทําผิด ไมมี

2.นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
สาขาการบริหารธุรกิจ
และการตลาดวิทยาลัยเทค
โนโลยีนครปฐม
หลักสูตร
อบรม

ไมมี

นองชาย
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
พี่ชาย
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

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

เอกสารแนบ 1 หนา 1

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทางครอบครัว
หุนในบริษัท (%) ระหวางกรรมการและผูบริหาร

กรรมการบริษัทไทย (IOD )
ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด
3.นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
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กรรมการ

45

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )

นองชาย
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2554 – ก.ย.2555
2553 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ก.ย.2555
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

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

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท เทอเทิล จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ไมมี

ไมมี

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บอพลอยโซลาร จํากัด

บัญชีมหาบัณฑิต

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เจเคอาร พลังงาน จํากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็บโก กรีนพาวเวอร พลัส จํากัด

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จํากัด

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด

การสอบบัญชี

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด

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

ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด

4.นส.รุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

ชวงเวลา

ไมมี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาการบัญชี
พาณิชยการเชตุพน

หลักสูตร
อบรม

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ปริญญาโท

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทางครอบครัว
หุนในบริษัท (%) ระหวางกรรมการและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญา บัญชีบัณฑิต ( เกียรตินิยม )
ตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2554 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด ( มหาชน )

2552 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

2548 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2547 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

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

ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด
5.นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
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มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรรมการบริหาร

ไมมี

ไมมี

สายวิทย สีตบุตรบํารุง
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
(DAP) (50/2006) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

6.นายมงคล สัณฐิติวิฑูร

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด
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ปริญญาโท

กรรมการอิสระ

ศ.ศ.บ. พบม.

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รัฐประศาสนศาสตร

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทางครอบครัว
หุนในบริษัท (%) ระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2553 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ตรวจสอบ
2552 – ปจจุบัน

รองผูวาราชการจังหวัด

จังหวัดตาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

2551 – 2551

รองผูวาราชการจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาศตร ( นิดา )

2550 – 2550

รองผูวาราชการจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

2548 – 2549

ปลัดจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

2547 – 2547

ปลัดจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2549 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2526 – ปจจุบัน

นักธุรกิจ

ไมมี

หลักสูตร ไมมี
อบรม
ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด
7.นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
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ปริญญาตรี

กรรมการ

ศิลปศาสตรบัญฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไมมี

ไมมี

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

Accreditation Program
(DAP) (45/2005) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

8.นายพิสูจน สุขแสงทิพย

อายุ (ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด

45

ปริญญาโท

กรรมการอิสระ

บัญชีมหาบัณฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวนการถือ ความสัมพันธทางครอบครัว
หุนในบริษัท (%) ระหวางกรรมการและผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2551 – ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝาย

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรปอเรชั่นจํากัด

ตรวจสอบภายใน
2550 – ต.ค.2553
2549 – 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด

ผูอํานวยการฝายวางแผนและสนับสนุน บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน )
งานตรวจสอบ

ปริญญาตรี
2549 – ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

ตําแหนง

2545 – 2548

Accreditation Program
(DAP) (51/2006) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

ประวัติการ ไมมี
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 5

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

รองผูอํานวยการ

บริษัท ไพรัช วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทยอย
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X, /

X, /

X, /

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /

X, /,///

X, /

/,///

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/,///

/

/, //,///

/, //,///

/

/

/

/

/

/

/, //,///

/,///

/

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

X, /, //, ///

X, /,
//,///

นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

/ , //

/,//

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

/

/, //

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

/ , //

/

นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

/

/

นายมงคล สัณฐิติวิทูร

/

นายภูเบศวร โหยประดิษฐ

/

นายพิสูจน สุขแสงทิพย

/

/

/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผูจัดการ
1 = บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

2 = บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

3 = บริษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จํากัด

4 = บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

5 = บริษัท เทอเทิลพาทิ จํากัด

6 = บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

7 = บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด

8 = บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

9 = บริษัท วิภาคอนโด มิเนียม จํากัด

10 = บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด

11 = บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

12 = บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด

13 = บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

14 = บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

15 = บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด
ดิเวลลอปเมนท จํากัด

หมายเหตุ
(1)

ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556

เอกสารแนบ 2 หนา 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

X, /, //,///

X, /

X, /

/

/

/

/

/

/

/

/

X, /

/

/

/

นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

/,//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

//

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

/

นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

/

รายชื่อบริษัท/รายชื่อกรรมการ

นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ

/

/

/

/, ///

พลเอกจิรเดช โมกขะสมิต
นางศศิธร ศศิรัตนนิกุล
นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
นายเดวิด คิง ลอด เซียะ
นายพริษฐ ทีฆคีรีกุล

/, //
/, //

/, //

/, //

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผูจัดการ
1 = บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

8 = บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

2 = บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

9 = บริษัท วิภาคอนโด มิเนียม จํากัด

3 = บริษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จํากัด

10 = บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด

4 = บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

11 = บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

5 = บริษัท เทอเทิลพาทิ จํากัด

12 = บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด

6 = บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

13 = บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

7 = บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด

14 = บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

15 = บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

* ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานไมไดเปนผูบริหาร พนักงาน หรือที่
ปรึกษาของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี้
1. นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
2. นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
3. นายพิสูจน สุขแสงทิพย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ครั้งและได
รายงานผลการประชุ ม ต อ คณะกรรมบริษั ท ฯ ทุ ก ครั้ง ในการประชุม แต ล ะครั้ง มี ผู บ ริห ารระดั บ สู ง หั วหน าหน วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยง และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ กรรมการแตละ
ทานไดเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสูจน สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
4
7
7

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายโดยสรุปดังนี้
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2555 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ งบการเงินดังกลาวไดจัดขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
• สอบทานความเพียงพอและการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมรวมกับผูบริหารและหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของบริษัทฯ
• พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปซึ่งไดจัดทําขึ้นตามแนวความเสี่ยง และผลการตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน สรุปไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
• สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผูมีสวนไดเสียหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
• รับทราบความเสี่ยงและติดตามความกาวหนาของการบริหารความเสี่ยงตามที่หนวยงานบริหารความเสี่ยงนําเสนอ
• สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลเปนที่นาพอใจ
• พิจารณาคัดเลือกผูส อบบั ญ ชีที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแตงตั้ งและเสนอค าตอบแทนของผูส อบบั ญ ชี
ประจําป 2556 ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
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จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา
บริษัทฯ มีการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินผลของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติ ประสบการณ
ผลการดําเนินงาน และความเปนอิสระในการดําเนินงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมา และมีความเห็นวาในป 2556 เปลี่ยน
ผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
เป น ที่ น าพอใจ นอกจากนี้ บริษั ท แกรนท ธอนตั น จํ ากั ด เป น สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ได รับ การยอมรับ ในระดั บ สากล
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป
2556 และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผูถือหุน
ตอไป

นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
17 กันยายน 2555
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