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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1

ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอางอิง

1.1

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท

1.2

1.3

ชื่อบริษทั
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ชนิดของหุน
จํานวนหุน ทั้งหมด

:
:
:
:
:
:

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
ดําเนินธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home
Appliance) พรอมบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจ
ดานอสังหาริมทรัพย
0107546000059
+ 66 2 434 2390 – 7
+ 66 2 433 5364
www.midaassets.com
หุน สามัญ
1,034,757,926 หุน

นายทะเบียนหลักทรัพยในประเทศไทย
ชื่อนายทะเบียน
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

โทรศัพท
โทรสาร
ลูกคาสัมพันธ
เว็บไซต

:
:
:

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

ผูสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี

:

สถานที่ต้งั สํานักงานใหญ

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

นาย สมคิด เตียตระกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785
บริษทั แกรนท ธอนตัน จํากัด
อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่น เพลส ชั้น 18 เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66 2205 8222
+66 2654 3339

(1) ขอมูลทั่วไป หนา 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
2

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปั จจัยความเสี่ยง

การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเผชิญกับปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริ ษัท อนึ่ง
ปั จจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี ้เป็ นเพียงปั จจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท ทังนี
้ ้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยง
อื่น ๆ ที่บริ ษัทไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริ ษัทเห็นว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงเหล่านี ้อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตได้
2.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็ นหนึง่ ในปั จจัยหลักในการกําหนดกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจในแต่ละปี โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ให้ เป็ นไปตามทิศทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ประกอบไปด้ วยขันตอนหลั
้
กต่างๆ ดังนี ้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงเป็ นต้ น หากมีความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มิได้ คาดการณ์ไว้ อาจจําเป็ นต้ องทบทวนการบริ หารความเสี่ยงใหม่ทงหมดหรื
ั้
อความ
เสี่ยงที่เกิดขึ ้นมีแนวโน้ มที่จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอย่างรุ่นแรงอาจต้ องทบทวนแผนธุรกิจใหม่ทงหมด
ั้
พร้ อมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ ดังเช่นในช่วงสองปี ที่ผ่านมามีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติคือเกิดอุทกภัยในหลายพื ้นที่ของประเทศ
ซึง่ มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและบุคลากรรวมถึงการ
บริ หารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในช่วงนัน้
2.1.1 ความเสี่ยงของลูกหนีท้ ่ มี ปี ั ญหา
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมียอดค้ างชําระของลูกหนี ้การค้ าส่วนที่เกินกว่า 12 เดือน จํานวน 0.21 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจาก
ความสามารถในการชําระหนี ้ของลูกหนี ้ลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.09 ของลูกหนี ้การค้ าทังหมด
้
อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังมีมาตรการ
ที่จะป้องกันความเสี่ยงจากปั ญหาลูกหนี ้ค้ างชําระเป็ นระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกค้ าที่รัดกุมมากขึ ้น รวมทังมี
้
การเก็บและติดตามหนี ้เร็วขึ ้น โดยจะส่งให้ ฝ่ายเร่งรัดหนี ้สินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี ้ของลูกหนี ้
2.1.2 ความเสี่ยงจากการเกิดลูกหนีเ้ ช่ าซือ้ มีปัญหาในอนาคตเนื่องจากการขยายสินเชื่อเช่ าซือ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสาขาเปิ ดดําเนินงาน ทัว่ ประเทศรวม 79 สาขา บริ ษัทมียอดค้ างชําระของลูกหนี ้เช่าซื ้อส่วนที่
เกินกว่า 12 เดือน จํานวน 16.24 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากความสามารถในการชําระหนี ้ของลูกหนี ้ลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
3.15 ของลูกหนี ้เช่าซื ้อทังหมด
้
แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ไว้ แล้ วจํานวน 16.24 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 และส่งให้ ฝ่ายเร่ งรัดติดตามหนี ้ที่เหลืออย่างใกล้ ชิด ทังนี
้ ้การขายเช่าซื ้อแก่กลุ่มลูกค้ าใหม่ในพื ้นที่การขาย
ใหม่อาจก่ อให้ เกิ ด ลูกหนี เ้ ช่าซือ้ ที่มีปั ญหาภายหลังการผ่อนชํ าระไปแล้ วในระยะเวลาหนึ่ง ได้ อย่างไรก็ ตามบริ ษัทได้ ใช้ ความ
ระมัดระวังในการขายเช่าซื ้อแก่ลกู ค้ ารายใหม่ โดยให้ ความสําคัญเรื่ องการพิจารณาคัดเลือกลูกค้ าเช่าซื ้อโดยระบบการพิจารณา
การขายเช่าซื ้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกค้ าเช่าซื ้อและการติดตามหนี ้ รวมทังบริ
้ ษัทมีฝ่ายตรวจสอบและฝ่ ายเร่ งรัดหนี ้สินที่
ดูแลเรื่ องการทุจริ ตภายในองค์กรและการติดตามหนี ้โดยเฉพาะ อีกทังมี
้ ระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี ้เช่าซื ้อได้ ทกุ ขณะซึง่ สามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ ในระดับหนึง่
2.1.3 ความเสี่ยงจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนีข้ องลูกค้ าโดยไม่ มีเอกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทไม่มีหลักฐานทางการเงินที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนันในการพิ
้
จารณาการขายเช่าซื ้อนัน้ บริ ษัท
จึงเน้ นการเข้ าถึงตัวตนและการสอบถามข้ อมูลโดยตรงจากลูกค้ า รวมถึงการเก็บข้ อมูลจากสถานที่จริ งและจากบุคคลอ้ างอิงเพื่อ
เป็ นการสอบทานข้ อมูลอีกชันหนึ
้ ่ง เช่น ผู้คํ ้าประกัน ญาติ เพื่อนบ้ าน ผู้นําในหมู่บ้าน หรื อ ลูกค้ าเก่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ของบริ ษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผ่อนชําระของลูกค้ า (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อ 3 การประกอบธุรกิจ)
ฉะนันหากลู
้
กค้ าผู้ขอเช่าซื ้อร่วมมือกับบุคคลอ้ างอิงและ/หรื อผู้คํ ้าประกันแจ้ งข้ อมูลเท็จอาจทําให้ เกิดความผิดพลาดในการพิจารณา
ลูกค้ าได้ ซึ่งส่งผลให้ เกิดปั ญหาหนี ้สูญ การผ่อนชําระล่าช้ าหรื อการรับคืนสินค้ า อย่างไรก็ตามความเป็ นไปได้ ดงั กล่าวค่อนข้ างตํ่า
เนื่องจากผู้ขอเช่าซื ้อต้ องเตรี ยมข้ อมูลล่วงหน้ าและร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง อีกทังการแจ้
้
งข้ อมูลเท็จเป็ นผลประโยชน์ของ
ผู้เช่าซื ้อฝ่ ายเดียว แต่เป็ นผลเสียกับผู้เกี่ยวข้ อง ซึ่งโดยปกติจะเกรงการร่ วมรับผิดชอบภาระหนี ้ในฐานะผู้คํ ้าประกันและการถูกขึ ้น
บัญชีดําทําให้ ไม่สามารถขอเช่าซื ้อกับบริ ษัทได้ อีก ดังนันการสอบทานข้
้
อมูลจากบุคคลหลายฝ่ ายดังกล่าวจึงเป็ นการลดความเสี่ยง
(2) ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ได้ ในระดับหนึ่ง นอกจากนี ้บริ ษัทขายเช่าซื ้อแก่ลกู ค้ ารายย่อยโดยมียอดเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเฉลี่ย 13,000 บาทต่อราย ดังนัน้
ผลกระทบจากหนี ้เสียต่อรายลูกหนี ้จึงมีสดั ส่วนน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดลูกหนี ้เช่าซื ้อทังหมด
้
2.1.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่ งขันในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ ดําเนินการลดความเสี่ยงด้ านนี ้ด้ วยการมุง่ เน้ นการรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ กล่าวคือ บริ ษัทได้ เข้ าแข่งขันและรักษาส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี ้ยให้ อยู่ในระดับหนึง่ ไม่แข่งขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริ ษัทได้ เน้ นการให้ บริ การเป็ นหลักและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้จําหน่ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเป็ นหลัก ซึง่ สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแข่งขันดังกล่าวเป็ น
อย่างดี
2.1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื ้อสามารถขยายธุรกิจได้ ตามศักยภาพของบริ ษัทโดยไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้
ข้ อจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถให้ สินเชื่อโดยไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนันคุ
้ ณภาพของ
ลูกหนี ้ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักของธุรกิจประเภทนี ้ย่อมได้ รับผลกระทบจากการทุจริ ต ประสิทธิ ภาพของการติดตามหนี ้หรื อจากสภาวะ
เศรษฐกิจ หากผู้ประกอบการขาดความระมัดระวังหรื อขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ผู้ประกอบการอาจประสบปั ญหาในการเรี ยก
ชําระหนี ้ได้ ถ้ าหากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ตกตํ่า
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง โดยบริ ษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปล่อย
สินเชื่ออย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ ทราบถึงสินเชื่อที่ปล่อยออกไป บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากตัวลูกหนี ้โดยจัดให้ มีบุคคลคํ ้า
ประกันและวางเงินดาวน์ ในปริ มาณมากสําหรับลูกหนีท้ ี่มีลกั ษณะความเสี่ยงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที่
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี ้ เพื่อให้ ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี ้ในสถานะปั จจุบนั และสามารถติดตามลูกหนี ้ให้ จ่ายชําระหนี ้
ได้ ไม่เกิดการติดค้ างเนิ่นนานจนเกิดภาวะหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ้จากผลของระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นระบบการตรวจสอบภายในจากส่วนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทํางานทังการทํ
้
าตลาดและ
ติดตามหนี ้ ทําให้ บริ ษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการก่อทุจริ ตภายในบริ ษัท
2.1.6

ความเสี่ยงในการจ่ ายค่ าคอมมิชชั่นการขายล่ วงหน้ า

บริ ษัทจ่ายค่าคอมมิชชัน่ การขายแก่พนักงานขายตามอัตราที่กําหนด โดยบริ ษัทจะจ่ายให้ เมื่อพนักงานขายสามารถขายเช่าซื ้อสินค้ า
พร้ อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการขายได้ ครบถ้ วนแล้ ว
และพิจารณาจ่ายค่าคอมมิชชัน่ การขายแก่พนักงานขายตามยอดจ่ายจริ งที่
พนักงานได้ รับ (ไม่จ่ายเกินค่าคอมมิชชัน่ ที่ได้ รับ) สําหรับพนักงานที่มียอดเบิกล่วงหน้ าค้ างอยู่กบั บริ ษัท (พนักงานเก่า) บริ ษัทจะหัก
ค่าคอมมิสชัน่ ไว้ 5% ของยอดที่ได้ รับเพื่อเคลียร์ ยอดเบิกล่วงหน้ าที่ค้างไว้ สําหรับพนักงานใหม่ในระยะ 2 เดือนแรก ให้ เบิกล่วงหน้ า
ได้ วนั ละ 100 บาท โดยเมื่อมียอดมิชชัน่ ประจําสัปดาห์ ให้ เคลียร์ คืน 20% ของยอดที่ได้ รับ และ เมือ่ มียอดโบนัสการขาย
ประจําเดือน ให้ เคลียร์ คืน 50% ของยอดที่ได้ รับ (แต่ไม่เกินยอดเบิกล่วงหน้ า) เมื่อพ้ นระยะ 3 เดือนแรกใช้ เงื่อนไขเดียวกับพนักงาน
เก่า(ไม่ให้ เบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนันพ้
้ นสภาพการเป็ นพนักงานและมีเจตนาหรื อไม่สามารถชําระคืนค่าคอมมิชนั่ ในส่วนที่
ได้ เบิกล่วงหน้ าไปแล้ ว อาจทําให้ บริ ษัทสูญเงินค่าคอมมิชชัน่ การขายล่วงหน้ านี ้ โดยบริ ษัทมีคา่ คอมมิชชัน่ จ่ายล่วงหน้ าในอัตราร้ อย
ละ 3.44 ของค่าคอมมิชชัน่ ทังหมด
้
และมีอตั ราการเติบโตของการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ล่วงหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ 2.27 อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทได้ จํากัดความเสี่ยง โดยพิจารณาการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ การขายล่วงหน้ า เป็ นจํานวนสูงสุดเท่ากับค่าคอมมิชชัน่ การขายสินค้ า
ที่พนักงานขายมีสิทธิได้ รับแต่ยงั ไม่สามารถเบิกรับได้ เนื่องจากยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตามเงื่อนไขการขาย
2.1.7

ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสินค้ าคงคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินค้ าคงคลังสุทธิจํานวน 41.54 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านประเภทภาพ
และเสียง เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต์ ซึง่ เป็ นสินค้ าที่มีความล้ าสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ ง่าย
และมีแนวโน้ มการลดลงของราคาสินค้ าที่รวดเร็ว หากบริ ษัทมีสินค้ าคงคลังล้ าสมัยในปริ มาณมากอาจทําให้ รายได้ จากการขายเช่า
ซื ้อสินค้ าลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทจะเก็บสินค้ าคงคลังในปริ มาณที่เพียงพอต่อการขายและมี
ปริ มาณหมุนเวียนอยู่เสมอ โดยปั จจุบนั บริ หารสินค้ าคงคลังเฉลี่ยประมาณ 45 วัน และดําเนินนโยบายการบริ หารสินค้ าคงคลังใน 2
(2) ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญ่ซงึ่ ดูแลเรื่ องประเภทสินค้ าที่สงั่ ซื ้อและนโยบายการขายเช่าซื ้อรวม และโดยสาขาซึง่ จะต้ องดูแลและ
รับผิดชอบสินค้ าที่ได้ สงั่ จากสํานักงานใหญ่เนื่องจากมีการบริ หารงานแบบ Profit Center ทําให้ บริ ษัทสามารถควบคุมสินค้ าคงคลัง
ทังประเภทและระดั
้
บสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.8

ความเสี่ยงจากการยึดคืนสินค้ า

โดยปกติธรุ กิจเช่าซื ้อมีความเสี่ยงในด้ านการยึดสินค้ าคืนและถือเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ การยึดสินค้ าคืนนันเป็
้ นความเสี่ยงต่อ
การลดลงของยอดขาย
ในอีกด้ านหนึง่ ก็ถือเป็ นการชดเชยต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการหยุดชําระเงินของลูกค้ าได้
เพราะบริ ษัทยังสามารถนําสินค้ าเหล่านันมาจํ
้ าหน่ายในตลาดสินค้ ามือสองได้ อีกด้ วย อันถือเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบ
หนึง่ ส่วนสินค้ าที่บริ ษัทยึดคืนจากลูกหนี ้เช่าซื ้อ บริ ษัทจะจําหน่ายออกทันทีในราคาที่ปรับลดลง ดังนันจึ
้ งบริ ษัทจึงไม่มีสนิ ค้ า
คงเหลือในส่วนที่เป็ นสินค้ ายึดคืน
2.2

ความเสี่ยงทางการเงิน

2.2.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้

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

ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ ลูกหนี ้การค้ า เงินให้ ก้ ยู ืมและลูกหนี ้
อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ยงนี ้โดยการกําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี ้ การให้
สินเชื่อของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีฐานของลูกค้ าที่หลากหลายและมีอยู่จํานวน
มากรายดังนันบริ
้ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้ สินเชื่อนอกจากจํานวนค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญทีบ่ นั ทึกไว้ แล้ วในบัญชี
2.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้ าเป็ นเงินตราต่างประเทศ และมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ ซึง่ บริ ษัทไม่ได้ ป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว เนื่องจากจํานวนเงินดังกล่าวไม่เป็ นสาระสําคัญ
2.2.4 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยเริ่ มฟื น้ ตัวมากขึน้ หลังจากได้ รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชัน้ นําของโลก อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจไทยยังได้ รับผลกระทบจากปั จจัยลบในประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ปั ญหาการว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อรายได้ และ
กําลังซื ้อ พฤติกรรมการใช้ จ่าย และระดับความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขายเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านที่ลกู ค้ าใช้ บริ การที่ลดน้ อยลง
และผู้ประกอบการต้ องรั บความเสี่ยงมากขึน้ จากการเรี ยกเก็บค่างวดสินค้ า อย่างไรก็ตามเครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน ถื อเป็ น
สิ่งจําเป็ นในชีวิตประจําวัน จึงอาจได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทังบริ
้ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบการ
ให้ บริ การและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้ บริ การของลูกค้ าและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการขายสินค้ า
รวมทังจั
้ ดทําและดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้ จ่าย (Cost Efficiency Program) เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ดี บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ วา่ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท จะไม่ได้ รับผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไป

(2) ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
2.3

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงอื่น ๆ

2.3.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรั พยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึง่ ของความสําเร็จของบริ ษัท และเป็ นสิ่งที่ทําให้ เกิดความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษัทได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก เป็ นต้ น ที่อาจจะมีผลทีท่ ําให้ เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริ ษัท จึงได้ ให้
ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส่ ทุกข์ สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลให้ เหมาะสม
กับหน้ าที่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ

(2) ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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
เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม และไดจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ (DE-W1) กําไรจากการ
จําหนายหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 15.03 ลานบาท
และ 20.83 ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้นบริษัทจึงไมถือวาบริษัท ดีอี แคปปตอล จํากัด
(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
เงินรวม 19.99 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.58 ของทุนชําระแลวของบริษัทดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทไดถือวาบริษัท เจ.อาร.ดีล จํากัด เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันเนื่องจากมี
กรรมการผูมีอํานาจรวมกัน ตอมาในไตรมาส 4/2551 กรรมการของบริษัทไดลาออกจากการ
เปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว จึงจัดประเภทเงินลงทุนรายการนี้เปนเงินลงทุนทั่วไป

พฤษภาคม 2551

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม
2,499,999 หุน ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มจากรอยละ 86.00 เปนรอยละ 99.99

มิถุนายน 2551

-

ผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญซึ่งเปนกรรมการและพนักงานของบมจ. ไมดา
ลิสซิ่ง ได ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 3,000,000 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน
30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.10 รวมเปนเงิน 3 ลานบาท จึงถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวไดใชสิทธิครบตามจํานวนแลว บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

มิถุนายน 2551

-

บริษัทเพิ่มการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวนรวม
248,750 หุน ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30 เปนรอยละ 42.50
เนื่องจากเปนการเพิ่มการลงทุนเมื่อสิ้นงวด บริษัทจึงบันทึกสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมโดยวิธีสวนไดเสียในสัดสวนรอยละ 30 สําหรับไตรมาส 1-2/2551 จํานวนเงิน 2.89
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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 60.00 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 60.00 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 การประกอบธุรกิจ

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

มีนาคม 2555

-

บริษัทไดอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1,900,000 บาทและงด
จายเงินปนผลประจําป 2544

-

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

กรกฎาคม 2555

-

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

สิงหาคม 2555

-

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

กันยายน 2555

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส
จํากัด จากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 120,000,000
(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บาท
ตุลาคม 2555

-

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

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 70.00

มิถุนายน 2556

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษทั ไมดา พร็อพเพอรต้ี
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน
90,940,000 บาท

พฤศจิกายน 2556

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถอื หุนเดิม
จํานวน 94,527 หุนมูลคา หุนละ 100 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 9,452,700 บาท ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 70.00 เปนรอยละ 74.75%

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด โดยซื้อหุนจากผูถอื หุนเดิม
จํานวน 525,000 หุนมูลคา หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 5,250,000 บาท ทําให
สัดสวนการลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 85.00 เปนรอยละ 100.00

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด โดยซื้อหุน จากผูถอื หุนเดิม จํานวน
675,000 หุนมูลคา หุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคาการลงทุน 6,750,000 บาท ทําใหสัดสวนการ
ลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 85.00 เปนรอยละ 100.00

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 เปนดังนี้
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
กลุมนายวิสูตร

กลุมนายธเนศ

27.13%

กลุมนายนิพนธ

กลุมนายวิรัญ

8.65%

2.24%

12.50%

ผูถือหุนรายยอย

8.39%

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

99.99%
บจ.ไมดา
แอสเซ็ท
ซานาดู

55.00%
บจ.วิภา
คอนโด
มิเนียม

55.00%
บจ.แมกซ
คอนโด
เกษตร

74.75%
บจ.เดอะ
รีทรีท
หัวหิน

60.00%
บจ.ไมดา
( ลาว )
เชาสินเชื่อ

99.99%
บจ.แมกซ
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมดา
ดิเวลลอป
เมนท

70.00%
บจ.ไมดา เอเจนซี่
แอนด ดีเวลลอบเมนท

3.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและบริษัทมี
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาหลักคือขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.66 และ 95.53 ของรายได
จากการขายทั้งหมดในป 2556 และในป 2555 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 2556 บริษัทมีลูกคาเชาซื้อจํานวน 108,809 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 79 แหงใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งลดลงจากป 2555 จํานวน 1 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
รายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 15 บริษัท
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อขยายฐานธรุกิจของบริษัทใหเจริญเติบโต และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานรายไดใหแก
บริษัทและธุรกิจที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเปนธุรกิจที่มีแนวโนมอัตราการเติบโตทางธุรกิจคอนขางดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาบริษัทยอยที่บริษัท
ไดมีการเปดดําเนินการเพิ่มจะสามารถเพิ่มมูลคากําไรใหแกบริษัทในอนาคต
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพอันจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว จุดเดนประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวก
เพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงในตลาดได
ในสวนของธุรกิจเชาชื้อ บริษัทมุงเนนการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งธุรกิจดังกลาวไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
เชนเดียวกันกับบริษัทยอย (บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง) โดยธุรกิจของบริษัทยอยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและการใหบริการ

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา Floor Plan รวมทั้งการบริการรับจัดรี
ไฟแนนซรถยนต
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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(1)
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน(2)
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล(3)
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท

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
99.99
55.00
55.00
74.75
60.00
99.99
80.00
70.00

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด เพิ่มจากผูถือหุนรายหนึ่ง
จํานวน 525,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงิน 5.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.0 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 84.99 เปนรอยละ 99.99
(2) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของ บริษัทเดอะ รีทรีทหัวหิน จํากัดเพิ่ม จากผูถือหุนรายหนึ่ง
จํานวน 94,527 หุน ราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน 9.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.75 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 70.00 เปนรอยละ 74.75
(3) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท แมกซ โฮเทล จํากัดเพิ่มจากผูถือหุนรายหนึ่ง จํานวน
675,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงิน 6.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.0 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 84.99 เปนรอยละ 99.99

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 6

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

3.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2554 ถึงป 2556 มีดังนี้

รายการ

2554
ลานบาท

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
ลานบาท
%

รายไดจากการขาย
รายไดจากการขาย
454
26
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
219
13
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ
43
2
รายไดจากธุรกิจโรงแรม
55
3
รายไดจากการบริการ
(1)
รายไดจากการดําเนินงานอื่น
986
56
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
1,757 100
หมายเหตุ
(1) รายไดจากการดําเนินงานอื่นของบริษัทประกอบดวยรายไดจากดอกผลเชาซื้อเปนหลัก

3.4

464
613
34
87
1,056
2,254

2556
ลานบาท

%

444
723
35
139
6
1,251
2,598

17
28
1
5
0
49
100

20
27
2
4
47
100

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการรักษาสวนแบงการตลาดผูใหบริการเชาซื้อในประเทศไทยแลว
บริษัทดังตอไปนี้

บริษัทมีเปาหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ

(1)

เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนของบริษัทโดยวิธีการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร

(2)

รักษาและเสริมสรางความแข็งแกรงดานการบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การจัดกลยุทธตามกลุมลูกคา

(3)

นําเสนอนวัตกรรมใหมดานการบริการอยางตอเนื่องดวยความหลากหลายและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการและ
วิถีชีวิตของผูบริโภคแตละกลุม

(4)

เสริมสรางคุณภาพของการใหบริการแกลูกคาและบริการหลังการขาย

(5)

พัฒนาบุคลากรและองคกรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดดวยหลักพึงปฏิบัติและจรรยาบรรณที่ดี

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจเหลานี้ บริษัทไดปรับใชกลยุทธตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน และจะทําการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหบริษัทสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการ
แขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปจจัยภายนอกดานอื่น ๆ ได

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 7

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

4.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

บริษทั ฯประกอบธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายภายใตคําขวัญ “เพิ่มความสุข ทุก
ครอบครัว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษทั ฯ ณ 31 ธันวาคม 2556 รวม 79 สาขาใน 49 จังหวัด ซึ่งสาขาแตละแหงจะถูก
กําหนดใหมีการขายสินคาตามประเภทและราคาที่บริษทั ฯกําหนดไวเทานัน้ โดย ณ วันทีท่ ําการขายเชาซื้อ บริษทั ฯจะทําสัญญาเชาซื้อ
สินคากับลูกคา พรอมทัง้ เก็บเงินดาวนจํานวนหนึ่ง (เฉลี่ยประมาณรอยละ 26.21 ของราคาเงินสด) และสงมอบสินคาใหแกลูกคา สําหรับ
คาเชาซื้อในสวนที่เหลือนัน้
ลูกคาจะตองชําระเปนงวดในจํานวนเงินเทากันทุกงวดในเวลาที่แนนอนตามที่ไดระบุไวในสัญญา ซึ่ง
ระยะเวลาการผอนชําระคางวดของลูกคาอยูในชวง 6–36 เดือน ทัง้ นี้ ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการผอนชําระของ
ลูกคาแตละราย โดยราคาเชาซื้อทีเ่ สนอใหกับลูกคาจะเปนราคาทีไ่ ดรวมตนทุนสินคา คาใชจายที่เกี่ยวของและดอกเบี้ยแลว ในชวงการ
ผอนชําระกรรมสิทธิ์ของสินคาเชาซื้อจะยังคงเปนของบริษทั ฯจนกวาลูกคาจะชําระคางวดครบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในสัญญา
เชาซื้อโดยครบถวนแลว บริษัทประกอบธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา
4.1.1 ประเภทของสินคาและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5
บริษัทในกลุมดังตอไปนี้
(ก)

กลุม โดยในแตละกลุมธุรกิจประกอบดวย

ธุรกิจเชาซื้อเครือ่ งใชไฟฟา

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน ดีวีดี โฮมเธียเตอร โฮมสเตอริโอ ตูเย็น เครื่องซักผา พัดลมและ
อื่นๆ เปนสินคาขายเชาซื้อหลักของบริษัทฯ
ในป 2556 บริษัทฯขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอชั้นนําตางๆดังตอไปนี้คือ โซนี่ (Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป(Sharp) ฮาตาริ
(Hatari) โซเกน(Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุ (MISUMARU) เปนตน โดยมีราคาเชาซื้อ 1,100 - 61,632 บาท คา
งวดผอนชําระ 161 – 13,803 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 3 – 24 เดือน รายไดหลักของบริษัทมาจากการขายเชาซื้อ
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวมตั้งแตป 2554-2556 จะอยูระหวางรอยละ 90.98 ถึง
94.66
(ข)

ธุรกิจใหบริการเชาซือ้ รถยนต

บริษทั ยอย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริหารสินเชื่อ แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
(2) การใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา
สินเชื่อ Floor Plan
(3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทกุ ประเภท
(4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย / พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต
(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 1

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

รายไดหลักของบริษทั ยอย(ML)มาจากการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวม
ตั้งแตป 2553 ถึงปจจุบนั จะอยูระหวางรอยละ 84.73 ถึง 85.86
บริษทั ยอย(ML)ดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพคลองสูงในตลาด
ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขึ้นอยูกบั ประเภทของรถยนต ยี่หอ อายุรถยนต สภาพคลองในการปลอยตอ
และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเสี่ยงของลูกคาที่ขอเชาซื้อโดยเนนกลุมบุคคลที่มรี ายไดประจําหรือเปนเจาของกิจการ
และเกษตรกร โดยบริษัทยอย(ML)จะกระจายพืน้ ที่การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อทัง้ ตลาดในกรุงเทพและเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อใน
ตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษทั ยอย(ML)มีเครือขายสาขาทั้งหมด 15 สาขา จึงสามารถใหบริการลูกคาครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไดถึง
73 จังหวัด
(ค) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษทั ยอย (บจ.ไมดาพร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึง่ บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวน
การลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษทั ยอยแหงนีม้ ีโครงการทั้งหมด 12 โครงการไดแก
(1) ชื่อโครงการ พาราไดซ / ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนทาวนโฮม 3 ชั้น 4 ชัน้ มีจาํ นวน
ทั้งหมด 73 ยูนิต เนื้อทีท่ ั้งหมด 1,990 ตรว. มูลคาโครงการ 380 ลานบาท ปจจุบันบริษทั ปดการขายทั้งโครงการแลว อยู
ระหวางการโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย
(2) ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตั้งอยู ตําบลบานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเปนทาวเฮาส 2 ชั้น และ อาคาร
พาณิชย 3 ชัน้ มีจํานวนทั้งหมด 92 ยูนิต เนื้อทีท่ ั้งหมด 2,154 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท ปจจุบนั บริษทั ขายโครงการ
ไดประมาณ 50% 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 ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว
อยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(4) ชื่อโครงการพรรณพฤกษา* / ตั้งอยู ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวน
ทั้งหมด 129 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 9,270 ตรว. มูลคาโครงการ 287 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 28% ซึ่ง
โครงการทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
* เปลี่ยนชื่อโครงการจากพรรณพฤกษา เปน แกรนด วิลล (วังสารภี)

(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) ลูกคากลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไป
(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 97% ซึ่งโครงการทยอยกอสรางและโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 2

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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(7) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนดลําพยา 2) / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว
2 ชั้นและทาวเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 209 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,694 ตรว. มูลคาโครงการ 367 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 25% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(8) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กําแพงแสน) / ตั้งอยู ตําบลทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวเฮาส
2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 75 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,956 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการได
ประมาณ 76% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(9) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (หลังราชภัฏนครปฐม) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการทาวเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 71 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,773 ตรว. มูลคาโครงการ 133 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการไดประมาณ 41% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(10) ชื่อโครงการรอยพฤกษา เลควิลล / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นและอาคาร
พาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 100 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,785 ตรว. มูลคาโครงการ 599 ลานบาท ปจจุบันบริษัท อยูระหวาง
การกอสรางซึ่งจะเปดขายในป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(11) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ หนองปากโลง / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาว
เฮาส 2 ชั้นและบานเดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 58 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,430 ตรว. มูลคาโครงการ 100 ลานบาท ปจจุบัน
บริษัท อยูระหวางการกอสรางซึ่งจะเปดขายในป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(12) ชื่อโครงการตรีพฤกษ นครปฐม / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวเฮาส 2 ชั้นมี
จํานวนทั้งหมด 246 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 5,555 ตรว. มูลคาโครงการ 317 ลานบาท ปจจุบันบริษัท อยูระหวางการกอสรางซึ่งจะ
เปดขายในป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้กลุมพัฒนาคอนโดมิเนียมปจจุบันบริษัทมีทั้งสิ้น 5 โครงการโดยแยกบริษัทในแตละโครงการประกอบดวย
(1) บริษทั ยอย (บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม งามวงศวาน / ตั้งอยูที่ถนนงามวงศวานแคราย กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 126 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 3,836.82 ตรม.
มูลคาโครงการ 187 ลานบาท ปจจุบนั บริษทั ขายโครงการไดประมาณ 66% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด สวนหองที่
เหลือสามารถทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิไ์ ดทนั ที โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยใกลแนวรถไฟฟา
(2) บริษทั ยอย (บจ.แมกซ คอนโด เกษตร) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 55 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร A / ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ /
ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 77 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 2,865.59 ตรม. มูลคาโครงการ 150
ลานบาท ปจจุบนั บริษทั ขายโครงการไดประมาณ 97% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด สวนหองที่เหลือสามารถทํา
สัญาและโอนกรรมสิทธิ์ไดทนั ที โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยที่เดินทางสะดวก
(3) บริษทั ยอย (บจ.วิภา คอนโดมิเนียม) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 55 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร B / ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ /
ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 5 ชัน้ มีจํานวนทั้งหมด 36 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 1,121.68 ตรม. มูลคาโครงการ 58

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 3
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ลานบาท ปจจุบนั บริษทั ขายโครงการไดประมาณ 94% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด
สวนหองที่เหลือสามารถ
ทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิไ์ ดทนั ทีโดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยที่เดินทางสะดวก
(4) บริษทั ยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มี
สัดสวนการลงทุนรอยละ 74.75 พัฒนาโครงการชื่อ สมุทรา เรสซิเดนซ / ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี /
ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น จํานวน 4 อาคาร มีจํานวนทั้งหมด 123 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 8,066.81 ตรม.
มูลคาโครงการ 722 ลานบาท ปจจุบนั บริษทั กอสรางเสร็จแลว อยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปน
ลูกคาที่ตองการทีพ่ ักตากอากาศที่ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกซื้อ
แบบเขารวมโปรแกรมลงทุนกับบริษัทได โดยการันตีผลตอบแทนจากการลงทุน ไมต่ํากวา 6% ของมูลคาลงทุนสําหรับชวง 3 ป
แรก
(5) บริษทั ยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 80 พัฒนาโครงการชื่อ เดอะ แมททริกซ นครปฐม / ตั้งอยูที่ถนนราชมรรคคา อําเภอเมือง
ฯ จังหวัดนครปฐม / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนทั้งหมด 325 ยูนิต เนื้อขาย
ทั้งหมด 10,329.88 ตรม. มูลคาโครงการ 577 ลานบาท ปจจุบนั บริษทั ขายโครงการไดประมาณ 76% โดยลูกคา
กลุมเปาหมายจะเปนลูกคานักธุรกิจ นักลงทุนและกลุมนักเรียนนักศึกษาในนครปฐม ซึ่งมีความตองการที่อยูอาศัยที่เดินทาง
สะดวก
นอกจากการบริหารงานขายและการกอสรางบานพักอาศัยแลว โครงการยังใหความสําคัญตอการตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางสูงสุด ทั้งการพัฒนารูปแบบของตัวบาน คุณภาพการกอสราง และการใหบริการที่มุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคาที่เขาเยี่ยม
ชมโครงการและลูกคาที่พักอาศัยภายในโครงการแลว
( ง ) ธุรกิจโรงแรม
กลุมธุรกิจโรงแรมปจจุบันบริษัทมีโรงแรมที่ดําเนินการแลวในปจจุบันทั้งสิ้น 4 แหง โดยแยกบริษัทในแตละโครงการ ประกอบดวย
(1) บริษทั ยอย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ชื่อโรงแรมไมดา รีสอรท กาญจนบุรี ตั้งอยูที่ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 94
หอง เนื้อทีท่ ั้งหมด 41ไร มูลคาของทรัพยสิน 128.01 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 806.08 บาท จํานวนแขกเขาพัก 32,986
ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาโดยมีหนวยงานราชการเปนหลัก และกลุมลูกคาชาวตางชาติ
(2) โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท กรุงเทพ ( MIDA ) ตั้งอยูที่ ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 125 หอง เนื้อทีท่ ั้งหมด 3.1 ไร มูลคาของทรัพยสิน 156.62 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 849.38 บาท จํานวนแขก
เขาพัก 60,041 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน
(3) บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 74.75 ชื่อโรงแรม ไมดา เดอซี หัวหิน ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 113 หอง มูลคาของทรัพยสิน 492.90 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 2,473.67 บาท จํานวนแขกเขาพัก 21,045 ราย
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศที่ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจาก
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กรุงเทพมหานคร ปจจุบัน บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน อยูในระหวางการกอสรางโรงแรมเรดิสันบลู ตั้งอยูที่ ถนนบอเคี๊ยะ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 118 หอง คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จปลายป 2558
(4) บริษทั ยอย (บจ.แมกซ โฮเทล) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอย
ละ 99.99 ชื่อโรงแรมไมดา โฮเท็ล งามวงศวาน ตั้งอยูที่งามวงศวาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 138 หอง มูลคาของทรัพยสิน 246.61 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 973.19 บาท จํานวนแขกเขาพัก 58,785 ราย
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน

จ ) ธุรกิจสนามกอลฟ
บริษัทยอย ( บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท ) ประกอบธุรกิจประเภทสนามกอลฟและโรงแรม ( รีสอรท ) ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้ตั้งอยูที่ 123 หมูที่ 7 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 65 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 1,127 ไร มูลคาทรัพยสินสุทธิ 333.48 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 827.27 บาท อัตราการเขาพัก 17,684
ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาเกาหลี และกรุปสัมมนาของหนวยราชการทั่วไป
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4.1.2 บริการกอนและหลังการขายเชาซื้อ
นอกจากการขายเชาซื้อสินคาแลว บริษัทฯไดใหบริการทั้งกอนและหลังการขายประเภทตางๆแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย”
ลูกคาถึงสถานที่อยูอาศัย ซึ่งเนนการบริการที่ใหความสะดวกและรวดเร็วเปนสําคัญ ดังแผนภาพตอไปนี้
บริการตรวจสอบประวัติ &
อนุมัติการเชาซื้อภายใน 1 วัน

2
บริการจัดสง
สินคาทันที

1

3
ลูกคาเชาซื้อ
ณ ที่อยูอาศัย

บริการสาธิต
และ
ทดลองการใชงาน

5

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

แก

บริการอื่น เชน การรับประกันสินคา
ตลอดอายุการผอนชําระ และบริการสินคา
ทดแทนขณะซอม

บริการรับ
ชําระคางวดตลอดอายุ
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
สวนของคาแรงใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯบริการซอมแซมสิน คาพรอมอะไหลฟรีในกรณีที่เ ปน ความเสียหายที่เกิดจากความ
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
โดยทั่วไปในการทําสัญญาเชาซื้อนั้น บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซื้อกับผูขอเชาซื้อ (ผูเชาซื้อ 1) โดยมีสามีหรือภรรยาหรือสมาชิกใน
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
พนักงานเก็บเงินจะไปเก็บเงินคางวดจากลูกคาถึงทีอ่ ยูอาศัยตามกําหนดเวลาทีไ่ ดระบุไวในสัญญาเชาซื้อ ซึ่งในแตละสาขาจะมีพนักงาน
เก็บเงินเฉลี่ย 4-5 คนดูแลการเก็บเงินตามพืน้ ทีท่ ี่กําหนด โดยพนักงานดังกลาวจะเขาสํานักงานสาขาทุกวันเพื่อนําสงเงินคางวดและ
รายงานการเก็บเงินแกผูจัดการสาขา พรอมรับใบเสร็จใหมเพื่อนําไปเก็บเงินคางวดลูกคารายตอไป
การควบคุมการเชาซื้อ
การตรวจสอบการขายเชาซื้อ
เมื่ออนุมัติการขายเชาซื้อแลว ผูจัดการสาขาจะจัดทํารายงานการขายเชาซื้อ ซึ่งดูแลและตรวจสอบโดยผูจัดการเขต และผูอํานวยการ
ฝายขาย ตามลําดับ
การตรวจสอบการเก็บเงิน
พนักงานเก็บเงินตองเก็บเงินตาม Running Receipt ซึ่งออกและควบคุมโดยสํานักงานใหญ และบริษทั ฯมีนโยบายการแลกเปลี่ยนพืน้ ที่
การเก็บเงินเพื่อ Counter Check ทุก 15 วัน พนักงานเก็บเงินจะไดรบั คาคอมมิชชัน่ เก็บเงินเพื่อจูงใจการทํางาน ทั้งนี้ รายงานการเก็บเงิน
ของสาขาจะดูแลโดยผูจัดการเขต และผูอํานวยการฝายขาย ตามลําดับ
การเรงรัดลูกคาเชาซื้อทีม่ ีปญ
 หา
ในกรณีลูกคาเชาซื้อผิดนัดชําระคางวดตามทีไ่ ดกําหนดไวในสัญญาเชาซื้อ บริษทั ฯมีมาตรการควบคุมและเรงรัดดังนี้
(1) กรณีผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 1–4 งวด
การติดตามและทวงถามจะดําเนินการโดยพนักงานเก็บเงินประจําสาขา ซึ่งจะเขาไปทวงถามและเรงรัดการจายเงินใหเปนไปตามกําหนด
พรอมทั้งสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 และจดหมายแจงยกเลิกสัญญาเชาซื้อ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสงจดหมายเตือนและจดหมายยกเลิก
สัญญาเชาซื้อจะพิจารณาจากความสามารถและเจตนาในการผอนชําระของลูกคาเชาซื้อเปนหลัก อยางไรก็ตาม บริษทั ฯไมมีการคิดเบี้ย
ปรับการผิดนัดชําระคางวด แตจะทําการเรงรัดลูกคาใหชําระคางวดใหเร็วที่สุด ซึ่งหากลูกคาไมสามารถชําระตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่
กําหนดได บริษทั ฯจะทําการยึดสินคาคืนโดยเร็ว
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯพบวาลูกคาไมสามารถชําระคางวดไดและ/หรือบริษทั ฯไมสามารถติดตอกับลูกคาได บริษทั ฯจะทําการตัดหนี้สูญทันที
(2) กรณีผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด
กรณีลูกหนี้ยังคงผอนชําระ เมื่อลูกคาเชาซื้อผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด บริษัทฯจะสงจดหมายเตือนใหแกลูกคา แตหาก
บริษัทฯพบวาลูกคารายดังกลาวยังคงมีความสามารถในการผอนชําระ โดยผอนชําระคางวดแตไมครบจํานวนคางวดตามสัญญา และ/
หรือชําระคางวดลาชากวากําหนดตามสัญญา สาขาที่เปนผูขายเชาซื้อสินคาแกลูกคารายดังกลาวจะทํารายงานขออนุมัติรองกรรมการ
ผูจัดการเพื่อตออายุลูกหนี้ โดยสาขาจะเปนผูติดตามเรงรัดลูกหนี้รายดังกลาว ทั้งนี้ บัญชีลูกหนี้ดังกลาวจะถูกตั้งคาเผื่อตามระยะเวลา
คางชําระ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่คางชําระคางวดตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป จํานวน 86.07 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวน
รอยละ 16.68 ของลูกหนี้เชาซื้อ ณ สิ้นงวด ตามลําดับ
กรณีตัดหนี้สูญ
เมื่อลูกคาผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 4 งวดขึ้นไป และไมมีความสามารถในการผอนชําระคางวด ในขณะที่บริษทั ฯไดสงจดหมายเตือนและ
บอกเลิกสัญญาเชาซื้อสินคาแลวนั้น บริษทั ฯจะทําการตัดหนี้สูญลูกหนีร้ ายดังกลาว พรอมทัง้ ใหฝายเรงรัดหนี้สนิ สํานักงานใหญ ทําการ
ติดตามเรงรัด ยึดสินคาคืนและ/หรือดําเนินการทางกฎหมายกับลูกคาเชาซื้อและผูค้ําประกันตอไป
สําหรับลูกคาที่มปี ญหาดังกลาวจะถูกบันทึกชื่อใน Black List เพื่อใชอางอิงสําหรับการขายเชาซื้อในอนาคต โดยบริษทั ฯจะทําการ
ปรับปรุงรายชื่อทุกวัน ซึ่งสาขาและหนวยงานตางๆสามารถตรวจสอบขอมูลนี้ไดทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน
(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 8

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่เช็คสอบการทํางานของทุกหนวยงานโดยเฉพาะสํานักงานสาขา ซึ่งจะตรวจสอบสาขาทุกแหงอยางนอยป
ละครั้ง โดยจะเช็คสอบการลงบัญชี การบันทึกขอมูล สัญญาเชาซื้อ และตรวจนับสินคาคงเหลือ ทรัพยสินถาวร และเงินสดคงเหลือเปน
หลัก กรณีมีขอสงสัยในการขาย การเก็บเงินคางวด และการติดตามลูกหนี้ หรือมีเหตุการณทไี่ มปกติของสาขาใดๆ ฝายตรวจสอบฯจะทํา
การเช็คสอบการทํางานของสาขานัน้ ๆทันทีจนกวาจะสามารถหาขอเท็จจริงได และจัดทํารายงานการตรวจสอบตรงตอกรรมการผูจัดการ

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 9

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขั้นตอนการขายสินคาเชาซือ้ การเก็บเงินสรุป และการตรวจสอบดังแผนภาพตอไปนี้
สาขา

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย
ทีมขาย

ทีมขาย
ลูกคาตาม
พื้นที่เปาหมาย
พนักงานตรวจสอบฯตรวจเอกสารและความนาเชื่อถือของ
ลูกคาและอนุมัติการขายเชาซื้อในเบื้องตน

ลูกคาเลือกสินคาและจัดสงเอกสาร

เซ็นสัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกัน
เก็บเงินดาวน

ตรวจสอบรายชื่อลูกคาที่มีปญหา/ซื้ซ้ําซอน
รายงานการขายและขออนุมัติการเชาซื้อ

สงมอบสินคา
ใหแกลูกคา

ผูจัดการสาขา
พิจารณา/
ตรวจสอบ
การขายเชาซื้อ
ไมอนุมัติการขาย
ยึดสินคาคืน
ในวันถัดไป

อนุมัติการขาย
พนักงานเก็บเงิน

อนุมัติการขาย

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

กรรมการผูจัดการ
หมายถึง แจงฝายตรวจสอบภายในเพื่อใหเขาตรวจสอบกรณีมีขอสงสัย หรือมีเหตุการณผิดปรกติ

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 10

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
4.2

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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 คุณภาพและราคาของสินคาเปนตน นอกจากนี้บริษัทยังไดพยายาม
อยางตอเนื่องในการเพิ่มประเภทและยี่หอของสินคา
•

การกระจายสาขาใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสาขา 79 แหง ใน 49 จังหวัด โดยแตละสาขาจะขายเชาซื้อพรอมใหบริการในพื้นที่เปาหมายรัศมี 100
ก.ม. จากที่ตั้งสาขา อยางไรก็ตามสาขาอาจทําการขายในพื้นที่ซับซอนกันได เนื่องจากการกําหนดรัศมีการขายดังกลาวมีวัตถุประสงค
หลั กเพื่ อประโยชน ใ นการบริห ารงานและคาใช จา ยต างๆ เช น การบริห ารจั ดเก็บ ค างวด และการควบคุ ม คา ใชจ า ยน้ํามั น เป น ต น
นอกจากนี้แตละสาขาจะมีคลังสินคายอยเปนของตนเองเพื่อเก็บสินคาตามแผนการขายและความตองการของลูกคาในแตละชวงเวลา
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ไดอยางทั่วถึง
•

การสรางความเชื่อมั่นตอลูกคา

บริษัทยึดหลักการดําเนินงานดวยความซื่อสัตยและเที่ยงตรงตอลูกคา โดยที่ผานมาบริษัทสามารถสรางความเชื่อมั่นแกลูกคาไดอยาง
ตอ เนื่ อง ทั้ ง ในเรื่ อ งความสามารถในการจัด หาสิ น ค าที่ ห ลากหลายและไดม าตรฐาน การใหบ ริก ารทั้ ง ก อ นและหลั ง การขายที่ มี
ประสิทธิภาพ การยึดมั่นคําสัญญาที่มีตอลูกคา การตรงตอเวลา และความรวดเร็วเปนกันเอง เปนตน ทั้งนี้บริษัทจะตองมีความมั่นคง
ทางการเงินเนื่องจากตองมีการเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการขายและตองมีจํานวนพนักงานออกพื้นที่ที่เพียงพอ
สําหรับการดําเนินการขายและบริการดังกลาวมาแลว
•

การใหระยะเวลาการผอนชําระที่ยาวนานกวา

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

เปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม

อยางไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและกลุมลูกคาเปาหมาย แตกตางจากกลุมลูกคาของผูประกอบการรายอื่นๆรวมถึงวิธีการ
ขายและการใหบริการแบบครบวงจรและถึงที่หมาย จึงทําใหบริษัทไมมีคูแขงทางตรงที่ประกอบธุรกิจเชนเดียวกันกับบริษัท ฯ แตมี
ผูประกอบการหลายรายที่สามารถมีกลุมลูกคาบางสวนเปนกลุมลูกคาเดียวกับบริษัทฯไดบาง ไดแก บมจ. ซิงเกอร (ประเทศไทย)
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) โดยผูประกอบการในธุรกิจการขายเชาซื้อ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อเชาซื้อสินคาและธุรกิจสินเชื่อรายยอย
อื่นเพื่อซื้อสินคาซึ่งเปนบริการทางการเงินที่ทดแทนกันไดนั้น แบงออกได 2 ประเภทหลัก คือ

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 11

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

(ค)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ผูประกอบการที่เปนสถาบันการเงิน: สวนใหญเปนสถาบันการเงินและบริษทั ยอยของสถาบันการเงิน ซึง่ ไดแก บมจ. บัตร
กรุงไทย และธนาคารพาณิชยตางๆ เปนตน
ผูประกอบการทีไ่ มใชสถาบันการเงิน: แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ผูประกอบการที่ขายเชาซื้อสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯเปนหลัก อาทิ บมจ. ซิงเกอร (ประเทศไทย)
(SINGER) เปนตน
2.2 ผูประกอบการทีใ่ หบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อซื้อสินคา สินเชื่อเพื่อเชาซือ้ สินคา หรือ ขายเชาซื้อสินคา สําหรับสินคา
หลายเครื่องหมายการคา โดยผูประกอบการในกลุมนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.2.1 ผูประกอบการทีใ่ หบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อซื้อสินคา และสินเชื่อเพื่อเชาซื้อผานรานคูค าเปนหลัก 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
มั่น คงระดับกลาง-ลาง อาทิ ลูกจางโรงงาน ลูกจางทั่วไป เกษตรกร พนักงานบริษัท และขาราชการ เปนตน โดยมีรายไดประจําตอ
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
 ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง/เปนหลักแหลง และตรวจสอบได
 อาชีพที่มั่นคง อายุงาน ประวัติการทํางานที่ดี
 อุปนิสัยการใชจายเงินที่ดีและนาเชื่อถือได
 ประวัติทางการเงิน หรือการเชาซื้อที่ดี
 วัตถุประสงคในการเชาซื้อสินคาที่ชัดเจน
 ผูค้ําประกันที่เชื่อถือได
ในการขายเชาซื้อสินคาบริษัทฯจะไดรับเงินคาเชาซื้อภายหลังจากสงมอบสินคาใหลูกคาแลว ดังนั้นบริษัทฯจึงตองพิจารณาขอมูลดาน
ตางๆของผูขอเชาซื้ออยางละเอียดและรัดกุมเพื่อตรวจสอบเครดิตและความสามารถในการผอนชําระ ซึ่งพนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะ
เปน ผูทําการเช็คสอบประวัติ ฐานะทางการเงินและขอมูลตางๆของผูขอเชาซื้อจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดเ ทานั้น ดังนั้น พนักงาน
ตรวจสอบการเชาซื้อจึงตองเปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบเครดิตลูกคา และมีความเขาใจในนโยบายของบริษัทฯเปนอยางดี ซึ่ง
พนักงานเหลานี้จะตองผานการทํางานในระดับพนักงานขายและ/หรือพนักงานเก็บเงินมากอน และจะตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มทักษะ
ดานตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง


(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 12

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(ง)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

การจําหนายและชองทางการจําหนาย

สํานักงานสาขา
บริษัทฯขายเชาซื้อสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายผานสํานักงานสาขา ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2556 รวม 80 สาขา
ครอบคลุม 49 จังหวัดในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รายละเอียดดังนี้
ภาค

จังหวัด

กรุงเทพและปริมณฑล กรุงเทพฯ/นนทบุรี
กลาง
อยุธยา/อางทอง/ลพบุร/ี สิงหบุร/ี ชัยนาท/สระบุร/ี นครปฐม/อุทัยธานี
/สุพรรณบุรี
ตะวันตก
ราชบุร/ี กาญจนบุร/ี สมุทรสงคราม/เพชรบุร/ี ประจวบคีรีขันธ
ตะวันออก
ระยอง/จันทบุร/ี ฉะเชิงเทรา/ปราจีน
เหนือ
อุตรดิตถ/พิษณุโลก/พิจิตร/นครสวรรค/กําแพงเพชร/ตาก/สุโขทัย/เพชรบูรณ
ใต
สุราษฎรธานี/ชุมพร/นครศรีธรรมราช/พัทลุง/กระบี่/พังงา
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา/บุรรี มั ย/สุรินทร/ศรีสะเกษ/กาฬสินธุ/ มุกดาหาร/ยโสธร/ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ/ขอนแกน/สกลนคร/อุดรธานี/มหาสารคาม/รอยเอ็ด
อุบลราชธานี
รวม

สาขา
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555
5
5
19
19
9
6
10
8
22

9
6
10
8
23

79

80

สาขาสวนใหญตั้งอยูในทุกจังหวัดของภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง ณ 31
ธันวาคม 2556 มีสาขารวมทั้งสิ้น 56 สาขา คิดเปนรอยละ 70.00 ของจํานวนสาขาทั้งหมด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 3-4 สาขา ทั้งนี้ สาขาแต
ละแหงจะขายเชาซื้อสินคาตามประเภทที่ไดกําหนดไวแลวเทานั้น ซึ่ง ณ. 31 ธันวาคม 2556 สาขาจํานวน 79 แหงขายเชาซื้อ
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 13

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(จ)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สัดสวนการจําหนายในประเทศ

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

2554
%
ลานบาท

2555

2556
%
ลานบาท

ลานบาท

%

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

127.00
14.98
8.96
76.06
177.23
15.97
420.20
23.44
443.64

28.63
3.38
2.02
17.15
39.95
3.60
94.72
5.28
100

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
-

60.25
93.12
121.96
168.32
-

13.58
20.99
27.49
37.94
-

หมายเหตุ: รายไดตามตาราง คือ รายไดจากการขายสุทธิ (หักดอกผลเชาซื้อและภาษีมูลคาเพิ่ม)

4.2.2 ภาวะการแขงขัน
(ก)

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม

ธุรกิจเชาซื้อเปนการใหบริการทางการเงินรายยอยรูปแบบหนึ่งเชนเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และลิสซิ่ง ซึ่งเกิดจาก
ความตองการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผอนชําระคาสินคา/บริการในอนาคต ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมา ธุรกิจการ
ใหบริการทางการเงินรายยอยโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว และมาตรการการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดสงผลใหประชากรสวนใหญทั้งในและนอกภาคเกษตรมีรายไดตอครัวเรือนสูงขึ้นและมีกําลังซื้อเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหเกิดการใชจายและการบริโภคสินคาและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอธุรกิจเชาซื้ออยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะ
เครื่องใชไฟฟานั้นแปนสินคากลุมที่ทํารายไดหลักใหผูประกอบการ ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในป 2556 คาดวาจะมีแนวโนมการ
เติบโตที่ดีตามความตองการใชงานเครื่องใชไฟฟาที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจากการไดรับแรงผลักดันจากการขยายตัวของรายไดของผูบริโภค

(4) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หนาที่ 14

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

และการขยายตัวของที่อยูอาศัยใหมที่จะขยายตัวตอเนื่อง ที่ทําใหความตองการเครื่องใชไฟฟาสําหรับบานใหมมีอยูตอเนื่อง ถึงแมวา
อัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตราคาเครื่องใชไฟฟามีแนวโนมลดลง จึงไมสงผลกระทบตอคางวดผอนชําระสินคา
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 เ ป น สถาบั น การเงิ น 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 องมาจากข อจํากั ดการประกอบธุ ร กิจ ที่ นอ ยกวา อีกทั้ ง การเติบ โตของธุร กิ จ ยัง สั ม พัน ธ โดยตรงกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ 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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บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(ข)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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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บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

(ก)

การจัดซือ้ สินคา

บริษทั ฯวางนโยบายการขายโดยกําหนดประเภทสินคาที่จะขายเชาซื้อซึ่งพิจารณาจากความตองการของตลาดในอดีตที่ผานมา ความ
ตองการของกลุมลูกคาในปจจุบนั
รวมทั้งภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสินคา/ผลิตภัณฑในกลุมผูผลิต/จัดจําหนาย ซึ่งเมื่อ
คัดเลือกสินคาแลวบริษทั ฯจะสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/ผูจําหนายสินคาตางๆโดยตรง
โดยจะนําสินคามาเก็บรวมกันไวที่โกดังกลางของ
บริษทั ฯเพื่อทําการจัดสงตอไปยังสาขาตางๆ ดังแผนภาพตอไปนี้
ขั้นตอนการจัดซื้อและจัดสงสินคา
ประมาณการและวางแผนการขาย
ประมาณการของแตละสาขา

นโยบายและแผนการขายและการตลาด

สั่งซื้อสินคาไปยังผูผลิต/จําหนาย
ผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อ

จัดสงสินคามายังโกดังกลางของบริษัทบริษัทฯ

โกดัง
สาขาสั่งสินคาโดยผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน

ฝายผลิตภัณฑและบริการจัดสงสินคาไปยังสาขาสาขา

สาขาตางๆ

ลูกคา

ลูกคา
ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

บริษทั ฯสั่งซื้อสินคาโดยผูผลิต/จําหนวยจัดสงสินคารวมไว ณ โกดังกลางเลขที่ 28/6 หมูที่ 11 ซ.ปฐวิกรณ ถ.นวมินทร แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และบริษัทฯจะเปนผูท ําการจัดสงสินคาดังกลาวไปยังสาขาตางๆทั่วประเทศ โดยบริษทั ฯมีขอตกลงกับผูผลิต/
ผูผลิตและจําหนายทีบ่ ริษทั ฯสั่งซื้อ
จําหนายเรื่องคาตอบแทนการจัดสงสินคาในรูปสวนลดคาสินคาและ/หรือคาคอมมิชชั่นการจัดสง
สินคามีดังนี้
ความสัมพันธ
ชื่อผูผลิต
ประเทศ
ทางการคา(ป)
บมจ. แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย)
ไทย
>10 ป
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

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

เครื่องใชไฟฟาเปนสินคาหลักที่บริษัทฯสั่งซื้อในปริมาณมาก โดยบริษัทฯเปนพันธมิตรทางการคาปกติกับผูผลิต/จําหนายรายดังกลาวเปน
ระยะเวลานาน ซึ่งมิไดมีความสัมพันธอนื่ ใดนอกเหนือจากความสัมพันธทางการคาภายใตเงื่อนไขปกติ และบริษัทฯไดวางหนังสือค้ํา
ประกันจากธนาคารเพื่อเปนหลักประกันในการสั่งซือ้
(ข)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –

4.2.3

งานที่ยังไมสงมอบ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
5

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

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

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพยสินประเภทลูกหนี้การคา
ทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน
ทรัพยสินประเภทที่ดินรอการพัฒนา
ทรัพยสินประเภทสิทธิการใชประโยชนท่ดี ิน
ทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ทรัพยสินประเภทสินคาคงคลัง

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของสิทธิ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูลคาสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ลานบาท)
3,142.9
431.7
99.6
1,453.8
86.5
5,214.5

ทรัพยสินประเภทลูกหนีก้ ารคา

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเชาซื้อ เงินหมุนเวียนสวนใหญมาจากการชําระคืนและขายเชาซื้อ ลูกหนี้เชาซื้อจึงถือเปนทรัพยสิน
หลักในการประกอบธุรกิจ ยอดลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทแสดงถึงจํานวนเงินคาเชาซื้อคงคางทั้งหมดที่ลูกคาจะตองชําระตามงวดที่ถึง
กําหนดโดยยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ แสดงโดยใชยอดคงคางตามสัญญาหักดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อประกอบดวย

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยัง
ไมถือเปนรายได
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยัง
ไมถือเปนรายได

พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
2556
2555
2556
2555
2,255,111
2,218,855
2,168,102
2,115,906

2556
4,423,213

2555
4,334,761

(717,037)
1,538,074
(95,592)
1,442,482

(1,151,671)
3,271,542
(128,627)
3,142,915

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

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

(434,634)
1,733,468
(33,035)
1,700,433

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

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
2556
2555
2556
2555
740,245
198,319
734,025
211,114
(328,692)

(326,282)

(100,413)

(5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนาที่ 1

(57,970)

รวม

รวม
2556
945,139

2555
938,564

(429,105)

(384,252)

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
2556
2555
2556
2555
413,963
140,349
405,333
110,701
(51,798)
(2,855)
(1,810)
(50,577)
362,165
137,494
108,891
354,756

รวม
2556
516,034
(52,387)
463,647

2555
554,312
(54,653)
499,659

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 และ จํานวนประมาณ 1,507.11 ลานบาท 1,635.36 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่
กลาวไวในงบการเงินหมายเหตุ 28
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ เฉพาะบริษัทในป 2556 เทากับ 463.65 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.54 ของสินทรัพยรวม และ
มีระยะเวลาเชาซื้อเฉลี่ย 13-24 เดือน สวนในป 2555 บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ จํานวน 499.66 ลานบาท ซึ่งคิดเปน
รอยละ 13.19 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมถึงลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยในป 2556 มีลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ซื้อ-สุทธิ เทากับ 3,142.91 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 45.20 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชําระเกินกวา 3 งวด ที่บริษัทและบริษัทยอย
ยังคงรับรูรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 42.15 ลานบาทและ 51.70 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัท : 17.66 ลานบาทและ
20.24 ลานบาท ตามลําดับ)
5.2

ทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซือ้ คืน
พันบาท
งบการเงินรวม

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

2556
-

2555
8,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
2555
-

บริษัทยอยไดรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากลูกหนี้เงินใหกูยืมเพือ่ เปนการชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู โดยลูกหนี้มีสิทธิซอื้ ที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางคืนภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ทั้งนี้ลูกหนี้ยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป จากวันที่ขายใหบริษัทยอย
จนถึงวันที่ซอื้ คืน

(5) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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ทรัพยสินประเภทที่ดินรอการพัฒนา
งบการเงินรวม
พันบาท

บริษัท
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน)

บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
จํากัด

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
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม
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.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง
จ. นครปฐม
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.บานคอ อ.เมืองขอนแกน
จ.ขอนแกน
ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.หนองปากโลง อ.เมือง
จ.นครปฐม
รวม
ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เนื้อที่ (ไร - งาน - ตาราง
วา)
2556
2555

ราคาทุน
2556
2555

104-3-79
123-1954
20-1-80
40-0-0
103-5-65
58-4-167

104-3-79

32,534

32,534

123-19-54
20-1-80
40-0-0
103-5-65
-

114-2-28
93-0-66-6

114-2-28
93-0-66-6

40,496
41,362
41,454
35,252
16,089
207,187
34,371
30,737

40,496
38,180
41,400
35,252
187,862
34,371
30,737

7-3-96
-

5-1-74.05
77-0-67.95
41-2-80.1

813
-

1,271
10,452
48,557

-

6-2-61.9

-

19,900

-

6-3-73
50-3-19

-

17,331
55,877

20-0-36
18-13379

-

16,072

-

-

41,166

-

22-0-0

-

7-1-26

7-1-26

34,000
157,159
29,442

218,496
29,442

338-0-94

338-0-94

37,900

37,900
67,342
473,700

รวม
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งบการเงินเฉพาะบริษทั
พันบาท

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.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
รวม

5.4

เนื้อที่ (ไร - งาน - ตาราง
วา)
2556
2555
104-3-79
123-1954
20-1-80
40-0-0
103-5-65
58-4-167

ราคาทุน
2556
2555

104-3-79

32,534

32,534

123-19-54
20-1-80
40-0-0
103-5-65
-

40,496
41,362
41,454
35,252
16,089
207,187

40,496
38,180
36,000
35,252
187,862

ทรัพยสินประเภทสิทธิการใชประโยชนที่ดิน

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

ทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

รายละเอียดสินทรัพยถาวรหลักของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ สินทรัพยดังกลาวไมมีภาระผูกพันใด ๆ
รายละเอียดสินทรัพย
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

อายุการใชงาน
5-25 ป
5-10 ป
5 ป
5-10 ป

มูลคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ลานบาท)
งบรวม
งบเฉพาะบริษัท
418.30
165.01
663.49
164.72
165.80
29.05
117.46
102.06
88.73
16.49
1,453.78
477.33

ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 707.19
ลานบาทและ 711.37 ลานบาทในงบการเงินรวมตามลําดับ และจํานวน 95.30 ลานบาท และ 98.73 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ
บริษัทตามลําดับ ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของบริษัทที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลวแตยังคงใชงาน
อยูมีราคาทุน 301.08 ลานบาท และ 317.15 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 241.57 ลานบาท และ 284.73 ลานบาท
ตามลําดับ)
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ในระหวางป 2555 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนจํานวนเงิน 6.26 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซือ้ โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
เปนจํานวนประมาณ 80.71 ลานบาท และ 39.48 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 79.16 ลานบาท และ 36.74
ลานบาท ตามลําดับ)
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีการเชาอาคารที่สําคัญสรุปรายละเอียดไดดังนี้
บริษัทฯดําเนินการสาขาโดยการเชาที่ดินและ/หรืออาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 รวม สาขาสรุปรายละเอียดไดดังนี้
(1)

ระยะเวลานอยกวา 4 ป รวม 71 สาขา โดยสวนใหญมีระยะเวลาการเชาอยูระหวาง 1-3 ป ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะสั้น
อยางไรก็ตามหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาเชาจากเจาของอาคารเดิมก็จะไมกระทบตอการประกอบธุรกิจเนื่องจาก
บริษัทไมมีการขายผานหนาราน ดังนั้นสถานที่ตั้งสํานักงานจึงมิไดเปนปจจัยสําคัญ

(2)

ระยะเวลาตั้งแต 4 ปขึ้นไป ไมมีการทําสัญญาเชาอาคาร บริษัทมีคาใชจายในการเชาอาคารของสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 จํานวน 8.67 ลานบาท 8.78 ลานบาทตามลําดับ

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 2556 บริษัท มีสินคาคงคลังจํานวน
41.54 ลานบาท บริษัทมีนโยบายการขายสินคาที่ยึดคืนไดจากลูกคาที่ไมสามารถผอนชําระตอได โดยนํามาปรับปรุงใหมเพื่อขาย
เชาซื้อซึ่งมีราคาตามสภาพของสินคา
5.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ในปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอย มุงเนนในธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ เชาซื้อเครื่องใชไฟฟา, รถยนต, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
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)
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ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยของบริษัทเปนคูความหรือคูกรณีในคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดมีรายละเอียด
ดังนี้
6.1

คดีความขอพิพาท
ในป 2550 1) บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการของบริษัทแหงหนึ่ง (โจทก) เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลายดวยขอความอันฝาฝนตอ
ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทดังกลาวไดใหเงินกูยืมแกกรรมการทานนั้นอันเปนสาเหตุใหกรรมการทานนั้นเสียชื่อเสียง รวม
เรียกรองคาเสียหายเปนจํานวน 3,501 ลานบาท ขณะเดียวกันบริษัท ไดฟองแยงโจทกในวันที่ 25 มกราคม 2551 เกี่ยวกับการให
ขาวแพรหลายตอสื่อมวลชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทและกรรมการของบริษัท โดยทุนทรัพยของการฟอง
แยงของบริษัทเปนจํานวน 1,000 ลานบาทและของกรรมการของบริษัทจํานวน 592 ลานบาท ปจจุบันคดีดังกลาวยังไมสิ้นสุด
ศาลใหพักการพิจารณาคดีนี้ไวกอน 2) บริษัทไดยื่นฟองกรรมการทานดังกลาวในคดีแพงขอหากรรมการกระทําความเสียหายแก
บริษัทและเรียกคาสินไหมจํานวนทุนทรัพย 274 ลานบาท คดีนี้ศาลไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ศาลไดมีคําพิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 210 ลานบาท ใหแกบริษัท สมุยเพนนินซูลา จํากัด พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอป ของเงินตนดังกลาวนับจากวันฟอง (12 มิถุนายน 2551) จนกวาชําระเสร็จสิ้นแกบริษัท สมุยเพนนินซูลา จํากัด ขณะนี้
อยูระหวางรอรับสําเนาคําพิพากษาจากศาล ซึ่งทั้งสองฝายไดขอใหศาลขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณไว คดีจึงอยูระหวางการยื่น
อุทธรณ
นอกจากนั้น ในไตรมาสที่ 4 ป 2552 บริษัทไดรับทราบวา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาให บริษัท
สมุย เพนนินซูลา จํากัด ชําระหนี้ที่คางชําระแกธนาคารในสวนของหนี้เงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 20.4 ลานบาท และเงินกูยืม 725
ลานบาท พรอมดอกเบี้ย หากไมชําระใหยึดที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุออกขายทอดตลาด นําเงินมาใชหนี้แกธนาคาร
ตอมาในไตรมาสที่ 1 ป 2553 บริษัทไดรับทราบวาสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย ไดออกหมายแจงการ
ยึดอสังหาริมทรัพยลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 โดยประเมินราคาไวเปนเงินรวม 160.4 ลานบาท
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัท ภูเก็ต
เพนนินซูลา จํากัด ที่เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกลาวอางวา
การบังคับคดีไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาลสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ศาลพิจารณา
รับคํารอง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัท สมุย
เพนนินซูลา จํากัด ตามการบังคับคดีของสํานักงานบังคับคดีจังหวัด จังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย โดยกลาวอางวาการ
บังคับคดีไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมายและขอใหศาลสั่งระงับการบังคับคดี ทั้งนี้ศาลพิจารณารับคํารองคดี ตอมาเมื่อวันที่
28 มีนาคม 2554 เจาพนักงานบังคับคดีมีคําสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและนําทรัพยดังกลาวประกาศขายทอดตลาดใหม
เนื่องจากผูประมูลไมชําระราคาตามเงื่อนไขและเวลาตามที่กําหนด

(6) ขอพิพาททางกฎหมาย หนาที่ 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ในระหวางป 2555 บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัดไดถูกกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพรรณพืชแจงความเกี่ยวกับคดีบุกรุกที่
สาธารณะ คดีอยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริง สวนบริษัท ฮอต สปริง จํากัดซึ่งถือครองที่ดินติดการจํานองตอเจาหนี้รายเดียวกับ
บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอพิพาทของคดีดังกลาวขางตนยังไมมีขอยุติ อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทไดหารือกับที่ปรึกษา
กฎหมายแลว เชื่อวาคดีดังกลาวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทแตอยางใด

(6) ขอพิพาททางกฎหมาย หนาที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
ส่ วนที่ 2
การจัดการและกํากับดูแล

7

โครงสร้ างเงินทุน

7.1

หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,034,757,926 บาท และมีทุนชําระแล้ วจํานวน
1,034,757,926 บาท แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,034,757,926 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

7.2

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 29 กันยายน 2556
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

ชื่อ

จํานวนหุ้น

กลุ่มนาย วิสูตร เอีย้ วศิวิกูล
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
คุณมนต์ชยั เอี ้ยวศิวิกลู
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นางสาวสุจิตร์ เอี ้ยวศิวิกลู
นางสาวภาวิณี เอี ้ยวศิวิกลู
นางสาวจิตวดี เอี ้ยวศิวิกลู
นางนิภาวัลย์ เอี ้ยวศิวิกลู
นางทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
นายสะอาด ปั ญญาจิรวุฒิ
กลุ่มนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรยุทธ์ ดิลกศักยวิทรู
นายธเนศ ดิลกศักยวิทรู
กลุ่มนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
นายปั ฐมา ณัฐวุฒิ
นายกษมา ณัฐวุฒิ
นายวีระ ณัฐวุฒิ
กลุ่มนายวิรัญ ใจยินดี
กลุ่มนางสาวอรทัย เศรษฐีวรรณ
กลุ่มนางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์
นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์
นายนคร หาญไกรวิไลย์
กลุ่มนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
กลุ่มนายสมพงษ์ อาภาธนานนท์
กลุ่มนายปฐมพงศ์ ธัญวัฒน์ อภิโชติ
กลุ่มนายเมธา รั งสิยาวรานนท์

280,734,235
16,657,680
17,766,770
13,426,160
2,440,500
69,853,873
107,400
56,600,140
58,777,954
700,000
50,005,700
398,058
129,353,300
1,423,000
5,418,600
122,511,700
89,523,189
41,188,256
48,294,900
40,000
33
23,131,520
21,900,000
15,000,000
12,000,000
3,000,000
13,566,900
13,457,000
12,995,000
9,852,400

(7) โครงสร้ างเงินทุน หน้ าที่ 1

ร้ อยละ
27.13
1.61
1.72
1.30
0.24
6.74
0.01
4.89
5.68
0.07
4.83
0.04
12.50
0.14
0.52
11.84
8.65
3.98
4.67
0.00
0.00
2.24
2.12
1.45
1.16
0.29
1.31
1.30
1.26
0.95

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

โดยผู้ถือหุ้นหลักยังเป็ นกลุม่ เดิม ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้ อย ทังนี
้ ้กลุ่มนายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู และ กลุ่ม
นายธเนศ ดิลกศักยวิฑรู ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 27.13 และ 12.50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วตามลําดับ
7.3 นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะดําเนินธุรกิจด้ วยโครงสร้ างเงินทุนที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กิจการของบริ ษัทมากที่สดุ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปั นผลประจําปี แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษัทอาจเห็นสมควรให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหากเห็นว่า
บริ ษัทสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ ในการดําเนินการได้ อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะคํานึงถึงปั จจัยหลายประการ ดังนี ้


ผลการดําเนินงานของบริ ษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริ ษัท



แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้ องการในการใช้ เงินลงทุน



ปั จจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร

นอกจากนี ้ บริ ษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริ ษัทยังมีผลขาดทุน
สะสมอยู่แม้ ว่าบริ ษัทจะมีกําไรสุทธิ สําหรับปี นัน้ ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดให้ บริ ษัทสํารองเงินตาม
กฎหมายในจํานวนร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(7) โครงสร้ างเงินทุน หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

8 การจัดการ
8.1

โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จดั การ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู

รองกรรมการผู้จดั การ
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู

รองกรรมการผู้จดั การ
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน
คุณรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์

อสังหาริ มทรัพย์

เช่าซื ้อ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และ
บริ การ

ฝ่ ายบริ หารงาน
ทรัพย์สิน

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

(8) การจัดการ หน้ าที่ 1

ฝ่ ายขาย 1 - 8

ฝ่ ายกฏหมาย

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร นอกจากนี ้ ยังมี
การจัดตั ้งคณะกรรมการย่อยอื่น ๆ ขึ ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหน้ าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
8 ท่าน ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการทังหมด
้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวกิ ลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ์ ศักดิส์ ธุ าพร
นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์
นายมงคล สัณฐิ ติวฑิ รู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้ แก่ (1) นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู (2) นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู (3) นายสมศักดิ์ ศักดิส์ ธุ าพร (4)
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู และ (5) นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ โดยกรรมการสองในห้ าท่านนีล้ งลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ โดยอ้ างอิงกับ พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อบังคับของบริ ษัท
อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทมีดงั นี ้
(1)

คณะกรรมการต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริ หารเงิน

(3)

จัดให้ มีระบบบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม

(4)

ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
เป็ นสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้ อมทั ้ง
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท

(6)

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการต่างๆไม่จํากัดจํานวนเงิน

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตั ้งกรรมการจํานวนหนึ่งให้ เป็ นกรรมการบริ หารเพื่อดําเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด
หรื อหลายอย่าง ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่ องต่างๆ ของ
กิจการได้ เอง เว้ นแต่อํานาจในการดําเนินงานดังต่อไปนี ้จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(8) การจัดการ หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

(1)

เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

การทํารายงานที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(4)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(5)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท

(8)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

(9)

เรื่ องอื่นใดตามกฎหมายกําหนด

ทั ้งนี ้กําหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิอนุมตั ิ
กรรมการอิสระ
บริ ษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายมงคล สัณฐิ ตวิ ิฑรู (2) นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ และ (3) นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ฝ่ ายบริ หารของบริษัท และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระด้ วย

(2)

ไม่เคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ น แต่จะได้ พ้น จากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง
และบุตร (รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร) ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย

(4)

ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เคยเป็ นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั ้ง

(5)

ไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชี
(8) การจัดการ หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

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

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

(7)

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

(8)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายมงคล สัณฐิ ติวฑิ รู
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่เป็ น
กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู เป็ นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
(1)

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ

(2)

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ ครอบคลุมถึงการ
ควบคุมภายในทางด้ านการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมต่าง ๆ ที่กําหนดขึ ้นโดยผู้บริ หารของบริ ษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผู้
ตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้สอบบัญชีอิสระ

(3)

สอบทานความมีประสิทธิ ผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยให้ มีทรัพยากรด้ านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

(4)

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย และเลิก
จ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

(8) การจัดการ หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนและ
เงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้

(7)

สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็ นรายปี

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

(9)

สอบทานการจัดการให้ มีช่องทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่ องรายงานทางการเงินหรื อ
เรื่ องอื่น ๆ โดยการแจ้ งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็ นความลับ รวมถึงการจัดให้ มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่ องที่ รับแจ้ งอย่าง
เหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้

(12)

–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

–

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวกิ ลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู

(8) การจัดการ หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(1)

มี อํ า นาจในการจัด การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ มติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้ น และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ

(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การจัดซื ้อสินค้ า หรื อ ยานพาหนะ และการ
อนุมตั ิการขายเช่าซื ้อ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้วงเงินสําหรับแต่ละรายการต้ องไม่เกินกว่า 300 ล้ านบาท

(3)

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกู้ยืมหรื อการขอสินเชื่อใดๆ ของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เช่น การซื ้อขายเงินลงทุน หรื อสินทรัพย์ถาวร เป็ นต้ น ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 1,000 ล้ านบาท หรื อ จํานวนเทียบเท่า

(4)

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

(5)

มีอํานาจแต่งตัง้ ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหน่งที่ไม่สงู กว่ากรรมการผู้จดั การ

(6)

มี อํานาจจัดทํ า เสนอแนะและกํ าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุท ธ์ ท างธุรกิจของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
แล้ ว

(8)

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั ้งนี ้การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่คณะกรรมการบริ หารนัน้ ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของ
บริ ษัทและกําหนดให้ รายการที่กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการบริ หารซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่สทิ ธิอนุมตั กิ ารทํารายการนั ้น
เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
บริ ษัท
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้บริหารทั ้งหมด 5 ท่าน(1) ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายสมศักดิ์ ศักดิส์ ธุ าพร
นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

(8) การจัดการ หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ
(1) ผู้บริ หารข้ างต้ นเป็ นผู้บริ หารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ หมายถึงกรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับ
ต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และหมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับ
บริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า

8.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน เหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท มีความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี
และสามารถบริหารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เพื่อขอนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ในกรณีที่การดํารงตํา
แหน่งว่างลงเนื่องจากการครบวาระ และในกรณีอื่นๆ ให้ สอดคล้ องตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้ที่
ได้ รับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
โดยบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ดังนี ้

(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

(2)

ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป

(3)

บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นั ้น ในกรณี ที่บุคคลซี่งได้ รับการเลือกตั ้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั ้งในครัง้ นั ้นให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

8.3

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินสําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 8 ราย ในปี 2556 ค่าตอบแทน
รวมของกรรมการบริ ษัทมีจํานวนทังสิ
้ ้น 1,160,000 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
นายวิสตู ร เอี ้ยวศิวกิ ลู
นายสมศักดิ์ ศักดิส์ ธุ าพร
นายสรศักดิ์ เอี ้ยวศิวิกลู
นายเอกชัย เอี ้ยวศิวิกลู
นายมงคล สัณฐิ ติวทิ รู (1)
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์
นางสาวรุ่ งระวี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์

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

(8) การจัดการ หน้ าที่ 7

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

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

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจํานวนทังสิ
้ ้น 14,302,673 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทน (บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2556
6
10,949,802
3,110,400
242,471

จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

8.4

การใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบตั ิสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับข้ อมูล เพื่อป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ น
ตนหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้ บคุ คลที่ไม่ได้ รับ
อนุญาตได้ รับข้ อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และ/หรื อป้องกันมิให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริ ษัทก่อนที่ตลาดหลักทรั พย์จะได้ รับข้ อมูลนัน้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรื อในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษัทซื ้อขายหุ้นหรื อตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อ
ราคา
นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการซือ้ ขายหลักทรั พย์สําหรั บกรรมการและผู้บริ ห ารของบริ ษัท โดยกํ าหนดห้ ามมิ ให้
กรรมการและผู้บริ หารซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาส
จนถึงวัน ถัดจากวันประกาศผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท ต่อสาธารณชน หรื อซื อ้ ขายหลักทรั พย์ เ พื่ อการเก็ งกํ าไรในระยะสัน้ ทัง้ นี ้
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการได้ มาหรื อการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท (รวมถึง
การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้ มาหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
8.5

บุคลากร

้ ้น 982 คน โดยแบ่งตามสาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้ างเป็ นเงินเดือนประจํา) จํานวนทังสิ
งานหลักได้ ดงั นี ้
สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
817
11
29
5
57
3
40
15
5
982

ฝ่ ายขายและปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบริ หารทรัพย์สนิ
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และบริ การ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
สํานักกรรมการ
รวม

(8) การจัดการ หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2556 ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส เป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น 228,270,675 บาท และเงินสมทบเข้ ากองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพเป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น 2,788,815 บาท
นโยบายการพัฒนาทรั พยากรบุคคล
บริ ษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะบริ ษัทตระหนักเสมอว่า
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นรากฐานของความสําเร็ จ ดังนั ้น บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและปรับตนเองให้ เป็ น “องค์กรแห่ง
การพัฒนาและเรี ยนรู้ ” โดยผสมผสานทังความรู
้
้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคูก่ นั ไป
ทั ้งนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และเพื่อให้ บริ ษัทสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและ
ความก้ าวหน้ าของกิจการเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอื่นๆ และความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี บริ ษัทได้ จดั รู ปแบบการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี ้
การเรี ยนรู้ผา่ นประสบการณ์และการลงมือทํางานจริ ง (Experience)
บริ ษัทส่งเสริ มและจัดให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ จากการลงมือทําจริ ง (On the Job Training) ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดการสอนงานและถ่ายทอด
ความรู้ในงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี ้ บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานกล้ าลองและกล้ าทําในสิง่ ใหม่ ๆ และเรี ยนรู้จากความผิดพลาด เพื่อจะ
ได้ เห็นข้ อบกพร่อง ปั ญหา และการแก้ ไขปั ญหา อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนเองอย่างแท้ จริ ง
การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
บริ ษัทส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู งั คับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่ วมงาน เป็ นผู้แนะนํา (Coaching) และ/หรื อให้ คําปรึกษา (Consulting)
เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและพนักงานได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และให้ คําแนะนําในการทํางานร่ วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการ
ทํางานทัว่ ไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นปี ละ 2 ครัง้
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)
บริ ษัทยังสนับสนุนให้ พนักงานและผู้บริ หารได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานและหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพื่อให้ พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถนําความรู้
และประสบการณ์ ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในการทํางานและเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
และอนาคต

(8) การจัดการ หน้ าที่ 9

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

การกํากับดูแลกิจการ

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 15 ขอ คือ
9.1 นโยบายดานธรรมาภิบาล
บริษัทฯใหความสําคัญตอธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุน พนักงานและลูกคา รวมทั้งความเปนประโยชนทาง
เศรษฐกิจตอบริษัทในระยะยาว โดยเนนถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลฝาย
บริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
9.2 สิทธิของผูถือหุน
ผูถือหุนบริษัทฯทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และออกเสียงตามสิทธิ์เทากับจํานวนหุนที่ถือในที่
ประชุมผูถือหุน และบริษัทฯไดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันพรอมทั้งหนังสือมอบอํานาจเพื่อใหผูถือหุนที่ไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบอํานาจใหตัวแทนหรือกรรมการอิสระเขารวมประชุมและใชสิทธิ์ออกเสียงแทน
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลที่สําคัญแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
9.3 การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะจัดใหมีการประชุมสามัญ ประจําป
ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปของบริษัทฯ
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งมีการบันทึก
รายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวนทุกครั้ง
9.4 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมประกอบดวย พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา เจาหนี้ คูแขง รวมถึงสังคมเนื่องจาก
บริษัทฯตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี ตัวอยางของโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ไดแกโครงการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนในโรงเรียนตางจังหวัด
9.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุน โดยมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการดําเนินรายการที่เกี่ยวของกัน หรือรายการใดๆ อันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทฯจะดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการทานใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดๆจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกลาว รายละเอียดเพิ่มเติมมีในสวนโครงสรางการจัดการ
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9.7 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯไดจัดทําจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรแกกรรมการ และ พนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่สําคัญ เชน ความซื่อสัตย คุณธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ
รวมทั้งยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย
9.8 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งหมด 8 ทาน แบงเปน
• กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน
• กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
9.9 การรวมหรือการแยกตําแหนง
ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนประมาณรอยละ
25.00 แตอยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนรอยละ 37.50 ซึ่งจะทําใหเกิดการ
ถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน
9.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวน
รวมไมเกิน 3 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ ซึ่งเปนระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะชักนําและรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯได
9.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกรรมการ
ทราบลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มี
การกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแตละ
วาระการประชุม กรรมการที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะตองออกจากการประชุมใน
ระหวางการพิจารณาวาระนั้น ๆ
บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตนฉบับรวมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม
ในป 2556 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 21 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวิทูร
นายพิสูจน สุขแสงทิพย
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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9.12 คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุดตางๆดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายละเอียดของอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ
• คณะกรรมการจัดสรร
อยางไรก็ตามบริษัทฯยังไมมีกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาเบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูใน
อุตสากรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด
9.13 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่งรายงาน
ตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และกลไก
หลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของฝายปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการ
แบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ
นอกจากนี้บริษัทฯไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธ
ภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
9.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใช
ดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
9.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง โดยมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธดูแลรับผิดชอบการตอบขอซักถามผูถือหุนและจัดเตรียมขอมูลเผยแพรใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและผูถือหุนบริษัทฯ
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10 ความรับผิดชอบตอสังคม
10.1 นโยบาย ภาพรวม วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธที่นําไปสูความยั่งยืน
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ใหเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและ
การดูแ ลรับผิดชอบต อสังคมและสิ่ง แวดล อมอยางยั่งยืน โดยอาศัยทั้ งวิสัยทั ศน ความสามารถ ควบคู กับการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดําเนินงาน ดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม พรอมทั้งคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ ภายใตแนวคิด “เพิ่มความสุข ทุกครอบครัว” โดยมุงหวังใหภาคธุรกิจอยู
สามารถรวมกับชุมชนและสังคมไดอยางเปนสุข และพัฒนาความเจริญกาวหนาของชุมชนไปพรอม ๆ กัน
จากหลักการขางตน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ให
คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดวยความเชื่อมั่น ศรัทธาและเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นใน
ความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถดวย
ความสุจริตโปรงใสที่สามารถตรวจสอบได ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจและความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเปนไปตามมาตรฐานสากลอีกดวย
10.2 ขอมูลการดําเนินงาน
แผนงานป 2556 จึงมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานและการบริหารจัดการ ไปสูการเปนองคกรที่ยั่งยืน ดวยกระบวนการ
มีสวนรวมในการปรึกษาหารือและ ชักจูงโนมนาวบุคคลกรและพนักงานทุกคนในองคกรใหเกิดการมีสวนรวม ในการกําหนด
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เสริมความเขมแข็งขององคกร สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ
พรอมเผชิญ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการนี้ ผูบริหารของบริษัทจึงมีนโยบายใหจัดตั้งโครงการและกําหนดโครงสรางสายบังคับ
บัญชาเฉพาะกิจขึ้น ภายใตโครงการบริหารจัดการสูความยั่งยืน
10.3 การดําเนินธุรกิจมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งกอน ระหวางและ
หลังการกอสรางเนื่องจากชุมชนและสังคมที่โครงการเขาไปดําเนินการกอสราง อาจไดรับผลกระทบตอวิถีชีวิตที่เคยดํารงอยู เพื่อให
ชุมชนและ บริษัทฯ สามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน จึงไดมีการกําหนดมาตรการลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมในดานตางๆ
ระหวางการกอสราง รวมถึงการควบคุมดูแลผูรับเหมาไมใหสรางความเสียหายตอชุมชน ตลอดจนใหความสําคัญกับความปลอดภัย
ในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน ออกแบบ กอสราง ปฏิบัติการ และบํารุงรักษา เพื่อใหชุมชนรอบพื้นที่มีความมั่นใจ
และความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอประชาชนและทรัพยสิน
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process)
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพของเด็กและเยาวชนของประเทศ จึงไดจัดกิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษาและอุปกรณคอมพิวเตอร ใหแกนักเรียน โรงเรียนบานหวยกรด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
เยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาใหแก
เยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการที่เยาวชนเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพนั้น จะสงผลใหประเทศไทยจะสามารถกาวไปขางหนา
ไดอยางมั่นคงดวย

(10) ความรับผิดชอบตอสังคม หนาที่ 1

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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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 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
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)

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

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมดานการเงินการ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และวงเงิน อนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติออกจากหนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูล และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ

(11) การควบคุมภายใน หนาที่ 1

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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กับบุคคลดังกลาว บริษัท มีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการทําธุรกรรมนั้น ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานและผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ โดยมีการกําหนด
นโยบายและทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาวถือปฏิบัติ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

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

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว และมีการ
ปรับปรุงแกไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายดังกลาว
อนึ่ง นอกจากหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Unit) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ โดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาในการแกไขขอบกพรองกับฝาย
บริหาร และสรุปผลการติดตามการแกไขขอบกพรองและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายป นอกจากนี้ ฝายบริหาร
จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการ
กระทําผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในรอบป 2556 หนวยงานตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และจากผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
บริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไมครบถวนในบางหนวยงาน แตผูบริหารซึ่งรับผิดชอบ
หนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาขอบกพรอง
ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(11) การควบคุมภายใน หนาที่ 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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รายการระหว่ างกัน

12.1 รายการระหว่ างกันของบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ องกันในรอบปี บัญชีสนสุ
ิ ด ณ 31 ธันวาคม 2556

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(1) บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน
(เดิมชือ บมจ.พี พลัส พี)
ประกอบธุรกิจให้ เช่ าป้ายโฆษณา

-มีกลุ่มผู้ถือหุ้น คือ

-รายได้ ค่าบริหารจัดเก็บหนี

103.1

นายวิสูตร เอียวศิวิกูล

- บมจ.ไมด้ า ลิสซิง บริหารการจัดเก็บ
หนีให้ กับ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-รายได้ ดอกผลเช่ าซือ

1,506.0

- บมจ.ไมด้ า ลิสซิง ขายเช่ าซือรถยนต์
ให้ กับ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน
เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

(2) บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จํากัด
(เดิมชือ บจก.ซันไซน์ อินเตอร์ เนชันแนล
บิสสิเนส)
ประกอบบธุรกิจให้ เช่ าซือและการลงทุน

-มีกลุ่มผู้ถือหุ้น คือ
นายวิสูตร เอียวศิวิกูล

-รายได้ ค่าบริหารจัดเก็บหนี

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 1

56.8

- บมจ.ไมด้ า ลิสซิง บริหารการจัดเก็บ
หนีให้ กับ บจก.มันตรา แอสเซ็ท ซึงเป็ น
ลักษณะธุรกิจปกติ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(3) นายวิสูตร เอียวศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่ อย

-รายได้ ค่าเช่ า

120.0

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอียวศิวิกูล
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

-ดอกเบียจ่ าย

5,144.3

- เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

99,763.9

10,800.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด และ
14,804.0

58,226.4

99,763.9 และบจก. ไมด้ าพร็อพเพอร์ ตีกู้ยืมเงิน
ระยะสัน จากวิสูตร เอียวศิวิกูล
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(4) คุณจิตวดี เอียวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอียวศิวกิ ูล ซึงเป็ น

-เงินดาวน์ ซออสั
ื งหาริมทรั พย์

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

5,259.0

5,259.0 คุณจิตวดี เอียวศิวิกูล ได้ จ่ายเงินดาวน์
คอนโดมิเนียมให้ กับบจก.เดอะ รี ทรีท
หัวหิน ซึงเป็ นรายการค้ าปกติ

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(5) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอียวศิวกิ ูล ซึง

-รายได้ ค่าเช่ า

600.0

เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย
- เงินดาวน์ ซืออสังหาริมทรัพย์

2,558.0

600.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
2,558.0 คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ ได้ จ่าย
เงินดาวน์ คอนโดมิเนียมให้ กับ
บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน ซึงเป็ นรายการ
ค้ าปกติ

(6) คุณรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ

- รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

- ดอกเบียจ่ าย

2,457.6

807.4

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 3

- คุณรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ ได้ ซือ
คอนโดมิเนียม จาก บจก.เดอะรีทรี ท
หัวหิน
ซึงเป็ นรายการค้ าปกติ
481.2

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

- เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

7,989.1

5,981.2

13,970.3

-เงินดาวน์ ซออสั
ื งหาริมทรั พย์

2,182.0

-

-

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
และ บจก. ใมด้ า (ลาว) เช่ าสินเชือ
กู้ยืมเงินระยะสัน จากคุณรุ่ งระวี
เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ เนืองจาก
ทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(7) คุณภาวินี เอียวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอียวศิวกิ ูล ซึง

2,182.0 คุณภาวีนี เอียวศิวิกูล ได้ จ่ายเงินดาวน์

เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

คอนโดมิเนียมให้ กับบจก.เดอะ รี ทรี ท
หัวหิน ซึงเป็ นรายการค้ าปกติ

(8) นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล
-เป็ นกรรมการบริษัทย่ อย

-ดอกเบียจ่ าย

2,836.0

-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 4

42,371.8

2,836.5
2,836.5

26,735.9

18,472.4 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน กู้ยืมเงิน
ระยะสันจากคุณพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(9) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
-เป็ นกรรมการบริษัทย่ อย

4,659.0

-ดอกเบียจ่ าย

5,098.3 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน กู้ยืมเงินระยะ
สัน จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

67,387.0

5,098.3

-

72,485.3

(10) คุณชวัลลักษณ์ เอียวศิวิกูล
-เป็ นน้ องของนายวิสูตร เอียวศิวิกลู ซึงเป็ น

-ดอกเบียจ่ าย

487.70

กรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่ อย

-เงินกู้ยืมและดอกเบียจ่ าย

32,487.7

3,840.0 บจก.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี กู้ยืมเงิน
3,840.0

3,044.2

33,,283.5 ระยะสันจากคุณชวัลลักษณ์ เอียวศิวิกูล
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(11) คุณธเนศ ดิลกศักยวิทรู
- เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ

-ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 5

-

25,142.5

142.5
25,142.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินระยะสัน
จากคุณธเนศ ดิลกศักยวิทรู
เนืองจากทุนหมุนเวียนไม่ พอ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
บริษัท

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี
เพิม

ลด

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

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

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

13.0

เช่ าซือรถยนต์

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 60.00

-รายได้ ค่าธรรมเนียมคําประกันเงินกู้

11.0 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

2,500.0

2,500.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท คําประกันเงินกู้
ให้ กับ บมจ.ไมด้ า ลิสซิง เพือใช้ ในการ

-รายได้ ค่าบริการ
-ดอกเบียรั บ

ขยายพอร์ ตสินเชือ
25.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บ
ค่ าบริการ

15.9
182.7

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

-

59.6
5,059.6

5,059.6

- บมจ. ไมด้ า ลิสซิง เป็ นบริษัทย่ อย
ที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นทีต้ องให้ เงินกู้ยืมแก่
บริษัทย่ อยเพือนํามาใช้ เป็ นเงินลงทุน
ในการขยายพอร์ ตสินเชือ

-ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 6

410.3
20,910.3

45,211.0

31,226.5

711.0
34,894.8 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน
บมจ.ไมด้ า ลิสซิง เนืองจากเงินลงทุน
หมุนเวียนไม่ พอ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

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

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

256.6

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 60.00

-รายได้ ค่าบริการ

231.3 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

2.2

0.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บ
ค่ าบริการ

(3) บริษัทไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท
จํากัด

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

91.9

ประกอบธุรกิจสนามกอล์ ฟและ

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ

4.0 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

338.2

242.7

3,227.8

324.3

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-ดอกเบียรั บ
-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

-

18,074.3

159.4

17,914.9 บจก.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท
เป็ นบริษัทย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุน มีความจําเป็ นทีต้ องใช้
เงินทุนในการดําเนินงาน เนืองจาก
บมจ.ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

- เจ้ าหนีอืน

217.2
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- เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

37.0

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ
-เจ้ าหนีอืน
- ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

(5) บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เป็ นบริษัทย่ อย

ลูกหนีอืน

บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อบละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ

86.0 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

212.9
4,336.2
1498.9
21,428.5

257.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริ การ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ

4,921.2

4,979.2

215.7

ดอกเบียรั บ

168.1 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

49.1

718.1 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

2,646.1

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

เจ้ าหนีอืน
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4,604.2
1,321.2 บมจ. ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน
21,370.5 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เนืองจาก
เงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

7,490.3 ทําบัญชี และบริการอืน ๆ

72,604.7

50,000.3

24,219.0

-

-

-

98,386.0 บจก.แมกซ์ โฮเทล เป็ นบริษัทย่ อยที
บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลงทุน
มีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุนในการ
ดําเนินงาน เนืองจาก บจก.แมกซ์
โฮเทล มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
3.7 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

172.5

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 74.75
-มีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายวิสูตร เอียวศิวิกูล

-รายได้ ค่าบริการ

311.8

นายเอกชัย เอียวศิวิกูล,

-ดอกเบียรั บ

67.8 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

ด้ านอสังหาริมทรั พย์
505.5 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ

16,558.5

21,524.8

นายสรศักดิ เอียวศิวิกูล
-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

265,236.1

75,462.8

4,346.3

340,698.9 บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหิน เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก

-เจ้ าหนีอืน

301.0
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บจก.เดอะ รี ทรี ท หัวหินมีเงินทุน
หมุนเวียนไม่ พอ
- เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

(7) บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์

-เป็ นบริษัทย่ อย
-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-ลูกหนีอืน
-ดอกเบียรั บ

299.3
646.1

-รายได้ ค่าบริการ

405.7

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

62.3

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

1,046.9 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
271.5
942.9 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ
41,671.5

18,662.9

23,070.9 บมจ. ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี เป็ นบริษัท
ย่ อยมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน

-เจ้ าหนีอืน
- ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

4.6

10.6

231.3

992.0

16,933.6

17,631.3

34,457.0

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี เนืองจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(8) บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-เป็ นบริษัทย่ อย

และรับเหมาก่ อสร้ าง

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-รายได้ ค่าบริการ

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ

- ดอกเบียจ่ าย
-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

1,648.6

210,837.5

4,992.9

6,337.5
207,699.2 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท กู้ยืมเงินจาก
บจก.เทอเทิล พาทิ เนืองจาก
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ

(9) บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ดอกเบียรั บ

168.0

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บจม.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรั บ

2,156.0

168.0
168.0

168.0

2,156.0 บจก.แมกซ์ เรี ยล เอสเตท เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไปลง
ทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
หมุนเวีนในการดําเนินงาน
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(10) บริษัทแมกซ์ โฮเทลรามคําแหง จํากัด
ประกอบธุรกิจการให้ เช่ า การขาย การซือ

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 85.00

-ดอกเบียรั บ

0.4

0.4 เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

176.0

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

2,258.7

176.0
176.0

176.0

2,258.7 บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง เป็ น
บริษัทย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท
เข้ าไปลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงิน
ทุนในการดําเนินงาน เนืองจาก
บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง
มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ พอ
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

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

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

12.1

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 99.99

-ดอกเบียรั บ

607.1

-รายได้ ค่าบริการ

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับ

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 13

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

- เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
808.7

64.8

10,631.1

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

65.7 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรียกเก็บค่ าบริการ

808.7

827.6

ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ
10,612.2 บจก.ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก บจก.
ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรั พย์

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

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

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ลูกหนีอืน

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00

-ดอกเบียรั บ

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

1.4

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับ

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 14

งบการเงินรวม

502.0

64.9

9,363.2

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

- เป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

517.3

-รายได้ ค่าบริการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

66.7 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริการ

8,162.0

17,525.2

ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ
- บจก.แมกซ์ คอนโด เกษตร เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก บจก.
แมกซ์ คอนโด เกษตร ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรั พย์

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

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

-เป็ นบริษัทย่ อย

-ดอกเบียรั บ

451.4

และดําเนินงานด้ านอสังหาริมทรั พย์

-บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ถือหุ้น ร้ อยละ 55.00

-รายได้ ค่าบริการ

323.5

62.7

61.2 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เรี ยกเก็บค่ าบริการ
ทําบัญชี และบริการอืน ๆ เป็ นลักษณะ
ธุรกิจปกติ

-เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับ

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 15

7,463.9

323.5

7,787.4

- บจก.วิภา คอนโด เป็ นบริษัท
ย่ อยที บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท เข้ าไป
ลงทุนมีความจําเป็ นทีต้ องใช้ เงินทุน
ในการดําเนินงาน เนืองจาก บจก.
วิภา คอนโด ต้ องใช้ เงินลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรั พย์

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(14) นายวิสูตร เอียวศิวิกูล
-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

120.0

-รายได้ ค่าเช่ า

120.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอียวศิวิกูล

-ดอกเบียจ่ าย

ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ
4,655.3 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด

4,363.9

-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

48,983.6

4,655.3

53,451.5

187.4 กู้ยืมเงินระยะสัน จากคุณวิสูตร
เอียวศิวิกูล เนืองจากทุนหมุนเวียน
ไม่ พอ

(15) คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ

-เป็ นน้ องของนายกมล เอียวศิวิกูล ซึงเป็ น

-รายได้ ค่าเช่ า

600.0

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทย่ อย

600.0 บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท ได้ เช่ าอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ซึงเป็ นลักษณะธุรกิจปกติ

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 16

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัททีเกียวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัท

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุดวันที
31 ธันวาคม 2555
(พันบาท)
งบการเงินรวม

(16) คุณรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์

-เป็ นกรรมการในบริษัทฯ

-ดอกเบียจ่ าย

การเปลียนแปลงในระหว่ างปี

เพิม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

657.0

-เงินกู้ยืมและดอกเบียค้ างจ่ าย

6,976.3

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับรอบปี
บัญชีสินสุด
วันที 31
ธันวาคม 2556
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

งบการเงินรวม

463.9
5,963.9

12,940.2

- บมจ.ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
กู้ยืมเงินระยะสัน จากคุณรุ่ งระวี
เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ เนืองจากทุน
หมุนเวียนไม่ พอ

(12) รายการระหว่างกัน หน้ า 17

10.2 นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหว่างกันนัน บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาทีใช้ ในการเข้ าทํารายการสรุปดังนี
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย

นโยบายการคิดราคา

ดอกเบียรับ

อัตราร้ อยละ 5.75 - 8.00 ต่อปี (2555 : อัตราร้ อยละ 6.0-8.0
ต่อปี )
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 5.75 – 8.00 ต่อ ปี (2555 : อัตราร้ อยละ 6.00 7.40 ต่อปี )

ค่าบริ การรับ
ค่าเช่า
ต้ นทุนทางการเงิน
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
รายได้ ค่าบริ หารจัดเก็บหนี
ค่าเช่าอาคาร

ร้ อยละ 6.00 ของยอดหนีทีเรี ยกเก็บได้
ราคาตามสัญญา

10.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยรายการดังกล่าวล้ วนเป็ นการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง สําหรับขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน นอกจากบริ ษัทจะยึดแนว
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการทํารายการอืนๆ ทัวไป โดยจะกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ิตามวงเงิน และเนืองจากรายการระหว่างกันที
เกิดขึนเป็ นรายการทีดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนัน รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีแนวโน้ มทีจะเกิดขึนอย่าง
ต่อเนืองในอนาคต โดยบริ ษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้ าทัวไปและเกณฑ์ตามที
ตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย สามารถเทียบเคียงได้ กบั ราคาตลาดเป็ นหลัก
10.4 มาตรการขันตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัท และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งว่าผู้บริ หารหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
จะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้ โดยการพิจารณาแต่ละรายการได้ มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นหลัก และได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาทีจะทําการซือขายทรัพย์สินตามราคาตลาดทัวไปหรื อราคาประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนีบริ ษัทได้ จดั ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาพิจารณารายการและให้ ความเห็นต่อรายการระหว่างบริ ษัท
และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งกัน และหากรายการระหว่างกันอืนใดทีเข้ าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทมีนโยบายทีจะปฏิบตั ิตามกฎดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
ในปี 2556 และปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีตรวจสอบแล้ ว สําหรับงวดสินสุดวันที 31 ธันวาคม ของปี 2555 และ 2554 ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการค้ าตามปกติ โดยบริ ษัทได้ คิดราคาซือ-ขายสินค้ า และบริ การกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งตามราคาทีเทียบเท่า
กับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงือนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีทีไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษัทจะว่าจ้ างผู้ประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีทีเป็ นการประเมินราคาประเภทอสังหาริ มทรัพย์จะเป็ นผู้ประเมินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
มาทําการประเมินราคาของรายการระหว่างกัน เพือใช้ เป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบก่อนทีจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีสอบ
ทาน
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10.5 นโยบายและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหว่างกันทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อเนืองในอนาคต คือ ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ าของ บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การเช่าซือรถยนต์กบั ทางบริ ษัท ในกรณีการเข้ าทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนได้ ใน
อนาคต บริ ษัทมีนโยบายทีจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ าปกติทวไป
ั ทังนีบริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท หรื อ ผู้เ ชี ยวชาญอิ ส ระ พิ จ ารณาตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการด้ วย
รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยงและการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ทังนี หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริ ษัทจะได้ ให้
ผู้เชี ยวชาญอิ สระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริ ษัท
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ได้ แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบ ต่องบ
การเงินและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ให้ สงั เกตข้ อมูลตามที่ได้ มีการ
เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 38 เรื่ องคดีความที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2551 ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ อย่างไรก็ตาม
ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ หารื อกับที่ปรึกษากฎหมายแล้ ว เชื่อว่าคดีดงั กล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทแต่อย่างใด
สรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานของปี 2556
ในปี 2556 อุตสาหกรรมเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในประเทศยังมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เนื่องจากสินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีการ
พัฒนารูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ ้น ตามสภาพเทคโนโลยีปัจจุบนั ที่มีความก้ าวหน้ าขึ ้นไป ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้นได้
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2556 เพิ่มขึ ้นเกินกว่าร้ อยละ 20 โดยในปี 2556 มีกําไรสุทธิจํานวน 289.79 ล้ านบาท ซึ่ง
กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นถึง 515.19 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 นันเนื
้ ่องจากในปี 2555 บริ ษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อย
ค่าของเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 557.11 ล้ านบาท
หากวิเคราะห์รายได้ จากกิจกรรมดําเนินงานนัน้ ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,598.10 ล้ านบาท กําไรสุทธิ 289.79 ล้ านบาทเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,253.53 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ 224.57 ล้ านบาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น 514.36 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 229.00 สาเหตุที่กําไรสุทธิของปี 2556 เพิ่มขึ ้นเนื่องจาก ปี 2555 บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงิน
ลงทุนในบริ ษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริ ษัท ฮอท สปริ ง จํากัด และบริ ษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด จํานวนเงินทังสิ
้ ้น 598.00
ล้ านบาท ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ประเมินว่าเงินลงทุนดังกล่าวไม่อาจก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใด ๆ แก่บริ ษัทในอนาคตได้ ในระยะเวลา
อันใกล้ โดยบริ ษัทรับรู้เป็ นผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ น 577.11 ล้ านบาท สําหรับงบการเงิน
รวม และ 598.00 ล้ านบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีจํานวนลูกค้ ารวมทังสิ
้ ้น 115,609 ราย ลดลงสุทธิจากสิ ้นปี 2555 คิดเป็ นจํานวน 1,175 ราย ซึง่
คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 1
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานสําหรั บปี 2554 ถึงปี 2556
รายการ

2554
ล้ านบาท

2555
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขาย

454.08

25.85

463.62

20.57

443.47

17.07

รายได้ ดอกผลเช่าซื ้อ

837.61

47.68

915.85

40.64

899.86

34.64

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

219.13

12.47

613.35

27.22

723.18

27.83

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ

43.15

2.46

33.79

1.50

35.34

1.36

รายได้ จากกิจการโรงแรม

54.91

3.12

86.84

3.85

138.94

5.35
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2554

รายการ

ล้ านบาท

2555
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2556
ร้ อยละ

ล้ านบาท

รายได้ ค่าบริ การ

ร้ อยละ

5.56

0.21

รายได้ ค่าเช่า

8.62

0.49

8.03

0.36

2.52

0.10

ดอกเบี ้ยรับ

8.45

0.48

6.80

0.30

6.37

0.25

รายได้ อื่น

130.84

7.45

125.26

5.56

342.86

13.20

รวมรายได้

1,756.79

100.00

2,253.54

100.00 2,598.10

100.00

ต้ นทุนขาย

275.06

15.66

294.25

13.06

284.59

10.95

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

160.21

9.12

443.55

19.68

545.50

21.00

ต้ นทุนขายและบริ การจากกิจการสนามกอล์ฟ

41.47

2.36

38.37

1.70

40.50

1.56

ต้ นทุนขายและบริ การจากกิจการโรงแรม

25.91

1.47

78.71

3.49

132.70

5.11

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

201.96

11.50

239.94

10.65

4.78

0.18

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

587.45

33.44

610.60

27.10

251.72

9.69

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

39.15

2.23

40.39

1.79

697.32

26.84

หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ

59.82

3.41

47.12

2.09

29.66

0.07

-

-

-

-

64.65

2.49

(2.38)

(0.14)

-

-

-

-

5.11

0.29

-

-

-

-

-

-

557.11

24.72

-

-

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,393.76

79.34

2.350.04

104.28 2.051.42

78.96

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

363.03
(131.06)

20.66
(7.46)

(96.50)
(178.67)

(4.28)
(7.93)

546.67
(169.85)

21.04
6.54

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

231.97

13.20

(275.17)

(12.21)

376.82

14.50

ภาษีเงินได้

(84.11)

(4.79)

50.60

2.25

(87.03)

(3.35)

กําไรสําหรับปี

147.86

8.41

(224.57)

(9.97)

289.79

11.15

103.42

5.88

(282.86)

(17.86)

232.33

8.63

44.44

2.53

58.29

2.61

57.46

2.14

147.86

8.41

(224.57)

(15.25)

289.79

10.77

ค่ าใช่ จ่าย

ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน

การแบ่ งปั นกําไรสุทธิปี
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
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การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหว่ างปี 2555 และปี 2556

ด้ านรายได้
ในปี 2556 ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในประเทศมีอตั ราการเติบโตที่ลดลง ส่งผลให้ รายได้ จากการขายเช่าซื ้อ เละดอกผลจากการเช่าซื ้อ
ลดลงเล็กน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ที่อตั ราการเติบค่อนข้ างสูงอันผลมาจากการทดแทนของเสียหายจากเหตุการณ์อทุ กภัย
อย่ า งไรก็ ต าม การพัฒ นาและการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว ยัง คงสามารถช่ ว ยสร้ างแรงกระตุ้น ในการซื อ้
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอยู่เสมอ
สําหรับรายได้ รวมของปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.31 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น
ยอดขาย โดยได้ เพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การขายและนําผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายเข้ ามา
เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยของการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ มฟื น้ ตัว และ
มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ได้ ส่งผลให้ ประชากรส่วนใหญ่ทงในและนอกภาคเกษตรมี
ั้
รายได้ ต่อครัวเรื อนสูงขึ ้นและมี
กําลังซื ้อเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ เกิดการใช้ จ่ายและการบริ โภคสินค้ าและบริ การในประเทศเพิ่มขึน้ ซึ่งได้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่าซื ้อ
อย่างเห็นได้ ชดั โดยเฉพาะเครื่ องใช้ ไฟฟ้านันเป็
้ นสินค้ ากลุม่ ที่ทํารายได้ หลักให้ ผ้ ปู ระกอบการ ธุรกิจเช่าซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในปี 2556
มีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีตามความต้ องการใช้ งานเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ยงั ปรับตัวสูงขึ ้นจากการได้ รับแรงผลักดันจากการขยายตัวของ
รายได้ ของผู้บริ โภค และการขยายตัวของที่อยู่อาศัยใหม่ที่จะขยายตัวต่อเนื่อง ที่ทําให้ ความต้ องการเครื่ องใช้ ไฟฟ้าสําหรับบ้ านใหม่มี
อยู่ต่อเนื่อง ถึงแม้ ว่าอัตราดอกเบี ้ยจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น แต่ราคาเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีแนวโน้ มลดลง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่างวดผ่อน
ชําระสินค้ า
สําหรับรายได้ รวมของปี 2556 ที่เพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ รายได้ จากสนามกอล์ฟ รายได้ จาก
ค่าบริ การ และรายได้ จากกิจการโรงแรม ซึง่ เป็ นรายได้ ของบริ ษัทย่อย ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทที่ต้องการขยายฐานธุรกิจ
ให้ เติบโต และมีประเภทธุรกิ จที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานรายได้ ให้ แก่บริ ษัท สําหรั บรายได้ จากการขายเช่าซือ้ บริ ษัทได้ มีการ
ดําเนินการตามกลยุทธ์ ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ ้น และการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ า รวมถึง การให้
ระยะเวลาการผ่อนชําระที่นานขึ ้น อย่างไรก็ตามรายได้ จากการขายเช่าซื ้อในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เล็กน้ อย เนื่องจากอัตราการ
แข่งขันในธุรกิจเครื่ องใช้ ไฟฟ้าค่อนข้ างสูง
(1)

จํานวนลูกค้ าลดลงสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 6,800 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 6 จากปี 2555 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีลกู ค้ าที่ปิดสัญญาเพิ่มมาก

จํานวนลูกค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2555
115,609

2556
108,809

+/-6%

(2)

รายได้ จากการขายเช่าซื ้อ ในปี 2556 เท่ากับ 443.46 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.35 จาก 463.62 ล้ านบาทในปี 2555
เนื่องจากการปรับลดลงของราคาเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในประเทศ

(3)

รายได้ จากดอกผลเช่าซือ้ ในปี 2556 เท่ากับ 899.86 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.75 จาก 915.85 ล้ านบาทในปี 2555
เนื่องจากบริ ษัทมีสญ
ั ญาลูกหนี ้ที่ครบกําหนดชําระภายในปี 2556 เพิ่มขึ ้น

(4)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2556 เท่ากับ 723.18 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.90 จาก 613.35 ล้ านบาทในปี
2555 ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของกําไรในปี 2556 เท่ากับ 7.8 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.02 ของกําไรที่เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากโครงการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ 3 โครงการ ลูกค้ าจึงทยอยโอนกรรรมสิทธิ์ในปี 2556

(5)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2556 เท่ากับ 35.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.59 จาก 33.79 ล้ านบาท ในปี 2555

(6)

รายได้ รายได้ ค่าบริ การในปี 2556 เพิ่มขึ ้น เท่ากับ 5.56 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100 จากการเปิ ดให้ บริ การเป็ นตัวแทนขาย
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า เริ่ มเปิ ดให้ บริ การในปี 2556

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(7)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2556 เท่ากับ 138.94 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 56.54 จาก 86.84 ล้ านบาทในปี 2555
เนื่องจากบริ ษัทมีอตั ราเข้ าพักของลูกค้ าเพิ่มสูงขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทมีการปรับราคาเพิ่มขึ ้นสําหรับกลุม่ ลูกค้ าบริ ษัทเอกชน

(8)

รายได้ จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบี ้ยรับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน และอื่น ๆ โดยรายได้
จากการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 217.60 บาท หรื อร้ อยละ 149.69 จากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมีกําไรจากการขาย
ทรัพย์สิน ในปี 2556 เท่ากับ 187.63 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,405.85 จาก 12.46 ล้ านบาท ในปี 2555 ซึง่ ส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ ้นของกําไรสุทธิในปี 2556 เท่ากับ 174.89 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34 ของกําไรที่เพิ่มขึ ้น

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2556 จํานวน 1,008.07 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.92 จากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ้
(1)

ต้ นทุนขายเช่าซื ้อ ลดลงร้ อยละ 3.28 จากยอดการให้ บริ การเช่าซื ้อที่ลดลงจากปี ก่อน

(2)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.99 จากยอดโอนบ้ านที่เพิ่มมากขึ ้นในปี 2556 ซึ่งในช่วงปี 2555 มีหลาย
โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้ าง

(3)

ต้ นทุนขายและบริ การกิจการสนามกอล์ฟ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.55 จากรายได้ การใช้ บริ การสนามกอล์ฟที่เพิ่มขึ ้น

(4)

ต้ นทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 68.59 เนื่องจากปลายปี 2555 มีโรงแรมที่ก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยเละเริ่ มเปิ ด
ให้ บริ การในทุกส่วนของโรงแรม จึงทําให้ สามารถเปิ ดให้ บริ การแก่ลกู ค้ าตลอดทังปี
้

กําไรขั้นต้ น
บริ ษัทมีกําไรขันต้
้ นลดลงจาก 1,258.57 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 1,238.27 ล้ านบาทในปี 2556 ลดลงร้ อยละ 1.61 โดยเป็ นผลมา
จากรายได้ จากการเช่าซื ้อ รายได้ ดอกผลเช่าซื ้อ ที่ลดลงจากปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเท่ากับ 949.04 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.58 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.91 จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตังเป
้ ้ าการขาย
และกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ ้น

(2)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.20 จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(3)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.00 จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการโอนเข้ าของทรัพย์สินที่
ก่อสร้ างเสร็จและเริ่ มมีการรับรู้คา่ เสื่อมราคา

รายได้ อ่นื
รายได้ อื่นในปี 2556 เพิ่มขึ ้น 210.88 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 149.69 จากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัท ได้ จําหน่ายรถยนต์เป็ นจํานวนมาก
อีกทังบริ
้ ษัท บริ ษัทย่อยมีกําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2556 ลดลงร้ อยละ 4.94 เนื่องมาจากบริ ษัทย่อยมีการชําระเงินคืนในระหว่างงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอื่น ที่ใช้ ในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําให้ ต้นทุนทางการเงินของบริ ษัทย่อยลดลง

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 279.79 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 224.59 จากปี ก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการรับรู้รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในปี 2555 เป็ นจํานวน 557.11 ล้ านบาท ส่งผลให้ เกิดการขาดทุนในปี 2555 ซึง่
ในปี 2556 ไม่มีรายการดังกล่าว อีกทัง้ บริ ษัทย่อยมีผลกําไรที่เพิ่มขึ ้นมากจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
ในปี 2556 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ 28 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ซึ่งมีอตั ราผลตอบแทนเป็ นลบ (ร้ อยละ -16.83)
เนื่องจากในปี 2556 บริ ษัท มีการผลกําไร จากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2554 และปี 2555
ด้ านรายได้
ในปี 2555 ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในประเทศยังคงมีอตั ราการเติบโต โดยยังคงได้ รับแรงบวกจากความต้ องการซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ทดแทนที่เสียหายจากเหตุอทุ กภัย ที่เริ่ มคลี่คลายหมดสิ ้นในช่วงต้ นปี 2555 ส่งผลให้ ตลาดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามีการจับจ่ายใช้ สอยมาก
ขึ ้น อีกทังการพั
้
ฒนาทางด้ านเทคโนโลยีนนช่
ั ้ วยสร้ างแรงกระตุ้นแก่ผ้ บู ริ โภคได้ เป็ นอย่างดี แม้ สินค้ าใหม่ๆ มีราคาที่สงู ขึ ้น แต่ผ้ บู ริ โภค
ก็ยงั คงให้ ความสนใจในนวัตกรรมใหม่มากยิ่งขึ ้นกว่าเดิม
สําหรับรายได้ รวมของปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.28 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้นเกือบทุกประเภท สาเหตุที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการทําการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยได้ เพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การขายและนําผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายเข้ ามาเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
(9)

จํานวนลูกค้ าลดลงสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 1,175 ราย หรื อมีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ 1 จากปี 2554 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีลกู ค้ าที่ปิดสัญญาเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ รวมของบริ ษัทเพิ่มมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน

จํานวนลูกค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2554
116,784

2555
115,609

+/-1%

(10)

รายได้ จากการขายเช่าซื ้อ ในปี 2555 เท่ากับ 463.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.1 จาก 454.08 ล้ านบาทในปี 2554

(11)

รายได้ จากดอกผลเช่าซื ้อ ในปี 2555 เท่ากับ 915.85 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.34 จาก 837.61 ล้ านบาทในปี 2554

(12)

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2555 เท่ากับ 613.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 179.90 จาก 219.13 ล้ านบาทในปี
2554 เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ ของโครงการร้ อย

(13)

รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ ในปี 2555 เท่ากับ 33.79 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 21.69 จาก 43.15 ล้ านบาท ในปี 2554

(14)

รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2555 เท่ากับ 86.84 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 58.15 จาก 54.91 ล้ านบาทในปี 2554

(15)

รายได้ จากการดําเนินงานอื่น ประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่า ดอกเบี ้ยรับ กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ และอื่น ๆ โดยรายได้
จากการดําเนินงานอื่นลดลงร้ อยละ 5.29 จากปี ก่อน

ด้ านต้ นทุน
ต้ นทุนขายรวมปี 2555 จํานวน 854.88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 70.07 จากปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ้
(5)

ต้ นทุนขายเช่าซื ้อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.98 จากยอดการให้ บริ การเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน

(6)

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 176.86 จากยอดโอนบ้ านที่เพิ่มมากขึ ้นในปี 2555 ซึง่ ในช่วงปี 2554 มีหลาย
โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและก่อสร้ าง

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(7)

ต้ นทุนขายและบริ การกิจการสนามกอล์ฟ ลดลงร้ อยละ 7.47 จากรายได้ การใช้ บริ การสนามกอล์ฟที่ลดลง

(8)

ต้ นทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 203.78 เนื่องจากปี 2555 มีโรงแรมที่เริ่มเปิ ดให้ บริ การในทุกส่วนของโรงแรม
เนื่องจากการก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2555

กําไรขั้นต้ น
บริ ษัทมีกําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจาก 1,106.23 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 1,258.57 ล้ านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.77 โดยเป็ นผล
มาจากรายได้ จ ากการเช่ า ซื อ้ รายได้ ด อกผลเช่ า ซื อ้ รายได้ จ ากการขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และรายได้ จ ากกิ จ การโรงแรมมี ผ ล
ประกอบการที่เพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารเท่ากับ 850.54 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.74 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
(4)

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.81 จากการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตังเป
้ ้ าการ
ขายและกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ ้น

(5)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 จากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(6)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.16 จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการโอนเข้ าของทรัพย์สินที่
ก่อสร้ างเสร็จและเริ่ มมีการรับรู้คา่ เสื่อมราคาในปี 2555 นี ้

รายได้ อ่นื
รายได้ อื่นในปี 2555 ลดลง 5.58 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.24 จากปี ก่อน
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36.33 เนื่องมาจากบริ ษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินในระหว่างงวดจากสถาบันการเงิน
กรรมการและบุคคลอื่น เพื่อใช้ ในการดําเนินการทางธุรกิจ เพิ่มขึ ้นจากเดิมจํานวนมาก
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในปี 2555 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 343.78 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 332.50 จากปี ก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการรับรู้รายการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว เป็ นจํานวน 557.11 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะผลการดําเนินงานปกติ
ไม่รวมรายการนี ้ บริ ษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานปกติในปี 2555 จํานวน 213.33 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 44.28
โดยบริ ษัทและบริ ษัทไมด้ า ลิสชิ่ง จํากัด(มหาชน) มีการรับรู้กําไรเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อมากขึ ้นและ
มีผลกําไรจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มากขึ ้นกว่าเดิม
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
ในปี 2555 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้ อยละ -16.83 สาเหตุที่อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเนื่องจาก
บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการที่บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ส่ วนประกอบหลักของสินทรั พย์ และคุณภาพของสินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ปี
ลูกหนี ้และเงินจ่ายล่วงหน้ าพนักงาน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ ้าประกัน
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบี ้ยค้ างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

58.38
24.18

0.83
0.35

68.94
34.76

1.02
0.52

92.21
28.14

1.33
0.40

0.18
41.45

0.00
0.59

0.27
64.71

0.01
0.96

0.70
57.79

0.01
0.83

1,391.60

19.80

1,428.52

21.22

1,442.48

20.75

21.32

0.30

22.58

0.34

23.85

0.34

15.33

0.22

23.43

0.35

12.00

0.17

6.12

0.09

5.45

0.08

4.59

0.07

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

86.46
986.67
54.65
44.69
2,834.23

1.24
14.19
0.79
0.64
40.76

87.76

1.23

94.18

1.36

94.56

1.36

1,718.25

24.11

1,708.40

24.60

1,700.43

24.46

25.17

0.35

19.39

0.28

20.69

0.30

609.11

8.55

52.00

0.75

97.00

1.40

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 7

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดําเนินงาน
สิทธิการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพย์รอการขายภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อคืน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2554
จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม
1,127.61
15.82
3.13
0.04
99.60
1.40
343.87
4.83
10.50
0.15
96.56
1.36
5.11
0.07
4,126.17
57.91
7,125.35
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
จํานวน ร้ อยละของ จํานวน ร้ อยละของ
(ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท) สินทรั พย์ รวม
1,588.24
22.87
1,453.78
20.91
3.13
0.05
3.13
0.05
99.55
1.43
99.55
1.43
473.70
6.82
431.69
6.21
8.00
0.12
214.08
3.08
212.79
3.06
5.64
0.08
5.39
0.08
4,266.31
61.42
4,119.01
59.24
6,946.01
100.00
6,953.21
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการสินทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกหนี ้การค้ า รวมลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ
46.04 ของสินทรัพย์รวม (ร้ อยละ 46.79 และ 44.5 ของสินทรัพย์รวมในปี 2555 และ 2554 ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 6,953.21 ล้ านบาท ลดลง 7.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 0.10
จากสิ ้นปี 2555 มีสาเหตุหลักดังนี ้
(1)

เงินลงทุนชัว่ คราว ลดลง 6.6 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 19.08 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทขายหลักทรัพย์เพื่อค้ าของ
บริ ษัท อควา คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (AQUA) และบริ ษัท เอเชีย คอเปอร์ เรท ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)(ACD)

(2)

ลูกหนี ้การค้ าลดลง 6.92 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 10.69 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีรายได้ จากการขายลดลง
เล็กน้ อย ส่งผลให้ ลกู หนี ้การค้ าของบริ ษัทลดลงด้ วย

(3)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว ลดลง 11.43 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 48.79 เนื่องจาก บริ ษัทได้ รับชําระเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
จํานวน 24.43 ล้ านบาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มีรายการที่สําคัญดังต่อไปนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึง่ ถึงกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ทังสิ
้ ้น 92.21 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.77 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2555 ที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น 68.94 ล้ านบาท
ซึ่งเป็ นผลจากบริ ษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน ที่ลดลงจากปี ก่อน 301.03 ล้ านบาท ซึ่งรายการหลักมาจากการ
จ่ายเงินสําหรับการก่อสร้ างโครงการใหม่ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีกระแสเงินรับในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ ้น
661.80 ล้ านบาท จากการที่บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนในบริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อค้ าจํานวน 43.78 ล้ านบาท รวมถึงเงินสดรับจากการขาย
ทรัพย์สินจํานวน 368.51 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ชําระหนี ้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึง่ ทําให้ ในระหว่างปี 2556 ซึง่ ให้ กระแส
เงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินที่ลดลงจากเดิมถึง 348.04 ล้ านบาท

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ลูกหนีก้ ารค้ า - สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ

หน่วย: ล้ านบาท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
9.71
(0.06)
9.65

2554
3.17
(0.06)
3.11

2556
6.86
6.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสุทธิจํานวน 6.86 ล้ านบาท ลดลงจากยอด ณ สิ ้นปี 2555 ร้ อยละ 28.91 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นยอดลูกหนี ้ของบริ ษัทย่อย คือ ยอดลูกหนี ้ค่าอาหารและห้ องพักของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่ลดลงเนื่องจากโรงแรมมีนโยบาย
การให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าที่เข้ มงวดมากขึ ้น
ตารางแสดงลูกหนี ้การค้ าจําแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระ
อายุหนี ้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า

หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555

2556

2.91
0.00
0.06
0.20

7.28
0.43
1.84
0.16

4.62
0.08
1.95
0.21

3.17
(0.06)
3.11

9.71
(0.06)
9.65

6.86
6.86

บริ ษัทย่อยมีอายุหนี ้ที่ค้างชําระอยู่ในช่วงน้ อยกว่า 3 เดือน ลดลง เนื่องจากรายได้ จากการขายของบริ ษัทในปี 2556 ลดลงจากปี
2555 จํานวน 20.16 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการลูกหนี ้คงเหลือ โดยรักษาระดับของหนี ้
สงสัยจะสูญไม่ให้ สงู จนเกินไป นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีนโยบายที่จะตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญให้ เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้ แน่ใจว่ายอด
ลูกหนี ้คงเหลือสุทธิแสดงให้ เห็นถึงจํานวนเงินที่คาดว่าจะเก็บได้ ในอนาคตอย่างถูกต้ อง
ลูกหนีก้ ารค้ าเช่ าซือ้
ตารางแสดงลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อจําแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระ

หน่วย: ล้ านบาท

บริ ษัทใหญ่
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
530.44
554.31
1,791.76
1,890.91
811.14
738.37
83.48
49.23
12.15
16.35
3.80
2.24

รวม

3,232.77

อายุหนี ้
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3,251.41

2556
516.03
1,788.90
856.28
86.72
14.46
9.15
3,271.54

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

อายุหนี ้

หัก: ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ าเช่ าซือ้

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
(122.91)
3,109.85

(114.49)
3,135.92

2556
(128.63)
3,142.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเช่าซื ้อทังสิ
้ ้น 3,142.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.19 จากยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี
2555 (ลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อของบริ ษัทของปี 2555 และปี 2554 มียอดคงเหลือเท่ากับ 3,135.92 ล้ านบาท และ 3,109.85 ล้ านบาท
ตามลําดับ) เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีจํานวนลูกค้ าจากการทําสัญญาเช่าซื ้อมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าซื ้อที่เพิ่มขึ ้นนันมี
้ มลู ค่า
ค่อนข้ างน้ อย นอกจากนี ้บริ ษัทมี ลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อที่ค้างเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ ้นไปจํานวน 9.15 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.27 ของลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อทังหมด
้
ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้ ารายย่อย ซึ่งบริ ษัทได้ มีนโยบายในการติดตามทวงถามอย่าง
ใกล้ ชิด อย่างไรก็ตามจํานวนค้ างชําระดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเช่าซื ้อทังสิ
้ ้น 3,136.92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.87 จากยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี
2554 การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นโดยสาเหตุหลักจากมูลค่าของสัญญาเช่าซื ้อที่
สูงขึ ้น แม้ ว่าจํานวนลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อจะน้ อยลงในปี นี ้แต่เป็ นรายการขายที่มลู ค่าสูงกว่าเดิม เป็ นผลให้ มลู ค่ารวมลูกหนี ้เช่าซื ้อมี
มูลค่าสูงขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเช่าซื ้อทังสิ
้ ้น 3,109.85 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.86 จากยอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี
2553 การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าเช่าซื ้อมีสาเหตุมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
ลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้อื่น ซึง่ ประกอบด้ วยรายได้ ค้างรับ ลูกหนี ้อื่น และค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า บริ ษัทมียอดคงเหลือลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จํานวน 50.94 ล้ านบาท (ลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทของปี 2555 และปี 2554 มียอดคงเหลือเท่ากับ 55.06 ล้ านบาท และ 38.34
ล้ านบาท ตามลําดับ)
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
โดยปกติสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทในปั จจุบนั คือ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่ องชักผ้ า ดีวีดี เครื่ องปรับอากาศ
พัดลม จานดาวเทียม เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นสินค้ าที่มีไว้ เพื่อขาย ส่วนสินค้ าคงเหลือบริ ษัทในเครื อ ประกอบด้ วย รถจักรยานยนต์ และวัสดุ
ก่อสร้ างต่างๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะดําเนินธุรกิ จการปล่อยสินเชื่อ แต่บริ ษัทก็ยังต้ องมีการจัดซื ้อสินค้ ามาเป็ นสินค้ า
คงเหลือเพื่อใช้ สําหรับการขายตามสาขาต่างๆ ส่วนสินค้ าที่บริ ษัทยึดคืนจากลูกหนี ้เช่าซื ้อ บริ ษัทจะจําหน่ายออกทันทีในราคาที่ปรับ
ลดลง ดังนันจึ
้ งบริ ษัทจึงไม่มีสินค้ าคงเหลือในส่วนที่เป็ นสินค้ ายึดคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 86.46 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.00 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2555
เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีการก่อสร้ างโครงการใหม่จํานวน 5 โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 65.19 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.65 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2554
เนื่องจากบริ ษัทสต็อกสินค้ าเพิ่มเพื่อรอการจําหน่ายในช่วงต้ นปี 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมียอดสินค้ าคงเหลือสุทธิจํานวน 59.99 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.29 เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2553
เนื่องจากเกิดภาวะนํ ้าท่วมในช่วงปลายปี บริ ษัทไม่ได้ สงั่ สต็อกสินค้ าไว้ เพื่อจําหน่ายสําหรับสาขาที่เกิดภาวะนํ ้าท่วม
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บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ตารางแสดงยอดสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ

หน่วย : ล้ านบาท

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

2554
38.13
1.03
17.54
6.38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
37.31
0.80
19.19
15.03

2556
36.86
0.40
37.80
13.63

63.08

72.33

88.71

(3.09)
59.99

(7.14)
65.19

(2.25)
86.46

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริ ษัทได้ มีการลงทุนในบริ ษัท ฮอท สปริ ง จํากัด บริ ษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด และบริ ษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการ ได้ มีมติให้ เงินลงทุนนีเ้ ป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปเพื่อรอการขาย เนื่องจากข้ อพิพาทที่ยงั ไม่ยุติมาตังแต่
้ ปี 2550 ระหว่าง
บริ ษัท กับกรรมการท่านหนึ่งของ บริ ษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด และเป็ นกรรมการของ บริ ษัท ฮอท สปริ ง จํากัด และ บริ ษัท ภูเก็ต
เพนนินซูลา จํากัด ทําให้ บริ ษัทไม่สามารถใช้ อํานาจควบคุมบริ ษัทย่อย และไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษัทร่วมอีกต่อไป
ในเดือนธันวาคม 2556 ความคืบหน้ าของคดีข้อพิพาทไม่สามารถได้ ข้อยุติตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 38
ประกอบกับบริ ษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริ ษัท ฮอท สปริ ง จํากัด และ บริ ษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด มีคดีความเกี่ยวกับหนี ้สิน
จํานวนมากและบริ ษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ยังมีคดีกล่าวหาจากราชการเรื่ องการบุกรุกที่สาธารณะ จากเรื่ องดังกล่าว ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทเห็นว่าโอกาสที่จะได้ ข้อยุติทงหมดคงใช้
ั้
เวลานานและอาจมีผลเสียหายกับบริ ษัทที่บริ ษัทไปลงทุน จึงมีมติให้ บริ ษัท
บันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นทังจํ
้ านวนยกเว้ นเงินลงทุนใน บริ ษัท ฮอท สปริ ง จํากัด ส่วนที่ยงั ไม่ได้ จ่ายค่าหุ้น
เรี ยกชําระ 52 ล้ านบาท เป็ นจํานวนเงินรวม 557 ล้ านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 598 ล้ านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และรับรู้ เป็ นขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปี 2555
นอกจากนี ้บริ ษัท มีการลงทุนในบริ ษัท ออร่ าดรี ม จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม 8 ชัน้ ตังอยู
้ ่ที่ จ.นครปฐม ปั จจุบนั อยู่
ในระหว่างก่อสร้ าง และมีกําหนดก่อสร้ างเสร็ จในเดือนธันวาคม 2557 และเริ่ มเปิ ดดําเนินในปี 2558 โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้น
เท่ากับร้ อยละ 9
อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าคงเหลือ (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า(เท่า)

2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

1.63
8.02
45.53
8.03

1.60
13.66
26.73
13.71

1.83
13.23
27.59
16.47

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 11

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2554
45.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
26.63

2556
22.17

อัตรากําไรขันต้
้ น(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

34.83
8.42
3.71

28.62
(15.26)
(8.90)

25.18
11.15
7.17

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)
อัตราผลการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการชําระหนี ้

5.33
0.63

(12.11)
0.79

10.51
0.94

อัตราส่วนหนี ้สิน (เท่า)

0.42
072
2.75

0.43
0.77
2.58

0.39
0.66
3.22

รายการ
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
อัตราสินทรัพย์ตอ่ หนี ้สิน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย(เท่า)

สภาพคล่ อง
(ก)

อัตราส่ วนสภาพคล่ องและหนีส้ นิ ระยะสัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 1.83 เท่า เพิ่มขึ ้น 1.60 เท่าจากณ สิ ้นปี 2555
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี ้ที่สงู ขึ ้น โดยในปี นี ้ สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นในอัตราที่มากกว่าหนี ้สินหมุนเวียน โดย
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกําหนดชําระในปี 2557 และต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีการเปิ ดโครงใหม่ในปี 2556 จํานวน 5 โครงการ ซึ่งปั จจุบนั อยู่ในระยะเริ่ มก่อสร้ าง และยังไม่มีการโอน
กรรมสิทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 1.60 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก 1.63 เท่า ณ สิ ้น
ปี 2554 โดยในปี นี ้ ทังสิ
้ นทรัพย์หมุนเวียนและหนี ้สินหมุนเวียนลดลงในอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจาก
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ลดลงเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ จํานวน 422.37 ล้ านบาท จากส่วนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และ
ขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนลดลงจากหนี ้สินระยะสันส่
้ วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี ลดลงจํานวน 380.60 ล้ านบาทเมื่อ
เทียบกับ ณ สิ ้นปี 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 1.63 เท่า ลดลงจาก 2.00 เท่า ณ สิ ้นปี 2553
เนื่องจากการลดลงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับจากกิจการอื่นจํานวน 36.21 ล้ านบาท เป็ น 21.32 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2554 ขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายจากกิจการอื่น เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี เมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2553
อัตราส่วนหนี ้สินสําหรับปี 2556 เท่ากับ 0.39 เท่า โดยบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินจากบริ ษัทในเครื อเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการดําเนินงาน ซึง่
ใน 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินลดน้ อยลง เนื่องจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้น (อัตราส่วนหนี ้สินของบริ ษัทของปี
2555 และปี 2554 มีอตั ราส่วนเท่ากับ ร้ อยละ 0.43 และ ร้ อยละ 0.42 ตามลําดับ) อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขการ
กู้ยืมที่สําคัญ

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 12

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนสําหรับปี 2556 มีเท่ากับ 0.66 เท่า ทังนี
้ ้ เป็ นผลจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม (อัตราส่วนแหล่งเงินทุนของ
บริ ษัทของปี 2555 และปี 2554 มีอตั ราส่วนเท่ากับ ร้ อยละ 0.77 และ ร้ อยละ 0.72 ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทสามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการระดมทุนจากตลาดทุนหรื อการออกตราสารทางการเงินหรื อหุ้นกู้เพิ่มเติม
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยของบริ ษัทสําหรับปี 2556 มีอตั ราเท่ากับ 3.22 เท่า ทังนี
้ ้ เป็ นผลจากดอกเบี ้ยจ่ายที่
ลดลงจํานวน 8.82 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.93 และบริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.68 (อัตราส่วนความสามารถ
ในการชําระดอกเบี ้ยของบริ ษัทของปี 2555 และปี 2554 มีอตั ราส่วนเท่ากับ 2.58 เท่า และ 2.76 เท่า ตามลําดับ)
(ข)

สภาพคล่ อง

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีสภาพคล่องที่มีความพอเพียงต่อการดําเนินธุรกิจโดย กระแสเงินสดของบริ ษัทส่วนใหญ่จะถูกใช้
ไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริ ษัทและชําระคืนเงินกู้ โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในปี 2556 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น 23.28 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2555 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น
10.55 ล้ านบาท ในปี 2555 และ 3.62 ล้ านบาท ในปี 2554 ตามลําดับ
(1)

(2)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน


ในปี 2556 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 28.03 ล้ านบาท ลดลง ร้ อยละ 91.48 จากปี 2555
โดยสาเหตุหลักคือ บริ ษัทมีการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ และ ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน
182.21 ล้ านบาท และ 86.81 ล้ านบาท ตามลําดับ



ในปี 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเท่ากับ 329.07ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 330.19 จากปี
2554 โดยสาเหตุหลักจากที่ บริ ษัทมีเงินสดรับจาก ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ สินทรัพย์ รอการขาย
จํานวน 197.12 ล้ านบาท และ 144.82 ล้ านบาท ตามลําดับ



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

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิที่ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุนในปี 2556 ปี 2555 และ ปี 2554 มีจํานวน 290.57 ล้ านบาท (371.23) ล้ าน
บาท
และ (144.61) ล้ านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้ สําหรับการลงทุนในบริ ษัทย่อย ซื ้อที่ดินรอการพัฒนา ซื ้อ
ที่ดิน อาคารอุปกรณ์เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการอื่นและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ า
โดยที่ดินรอการพัฒนา ประกอบด้ วย
ที่ตงั ้
ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.ปิ่ นเกรี ยว อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
ต.บ้ านค้ อ อ.เมืองขอนแก่น จ.
ขอนแก่น

โครงการ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ

แผนการดําเนินงาน
อยู่ระหว่างการพิจารณา
อยู่ระหว่างการพิจารณา
อยู่ระหว่างการพิจารณา

ยังไม่ระบุ

อยู่ระหว่างการพิจารณา
โครงการบ้ านเดี่ยว 2 ชันและทาว
้
เฮ้ าส์ 2 ชัน้ มีจํานวนทังหมด
้
209 ยู
นิต

ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม

โครงการร้ อยพฤกษา ลําพยา

ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

โครงการหนองปากโลง

โครงการทาวเฮ้ าส์ 2 ชันและบ้
้
าน

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 13

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
โครงการ

ที่ตงั ้

(3)

แผนการดําเนินงาน
เดี่ยว 2 ชัน้ มีจํานวนทังหมด
้
58 ยู
นิต

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทังสิ
้ ้น 295.32 ล้ านบาท ซึง่ กระแสเงินสดที่ใช้ ไปนันเป็
้ นผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี ้


จ่ายชําระเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ 19.16 ล้ านบาท



ชําระคืนเงินกู้ระยะสัน้ 374.75 ล้ านบาท



ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 230.49 ล้ านบาท

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี ้


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 185.56 ล้ านบาท



ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 143.52 ล้ านบาท

ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทังสิ
้ ้น 52.72 ล้ านบาท ซึง่ กระแสเงินสดที่ใช้ ไปนันเป็
้ นผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี ้


จ่ายชําระเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ 11.70 ล้ านบาท



ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 397.73 ล้ านบาท

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี ้


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 6.37 ล้ านบาท



ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน 160.52 ล้ านบาท



ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการอื่น 81.50 ล้ านบาท



ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 213.7 ล้ านบาท

ในปี 2554 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทังสิ
้ ้น 291.18 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจาก


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 11.37 ล้ านบาท



ได้ รับเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการอื่น 271.57 ล้ านบาท



ชําระคืนเงินกู้ระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน 84.77 ล้ านบาท



จ่ายชําระเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อ 3.64 ล้ านบาท



ได้ รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาว 277.88 ล้ านบาท

ชําระคืนเงินกู้ระยะยาว 181.23 ล้ านบาทแหล่ งที่มาของเงินทุน

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 14

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(ก) โครงสร้ างเงินทุน

ตามงบดุลรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอยู่ในระดับ 0.66 เท่า ลดลง
จาก 0.78 เท่า ณ สิ ้นปี 2555 และ 0.73 เท่า ณ สิ ้นปี 2554
(ข) หนีส้ น
ิ

ตารางสรุปภาระหนี ้สิน

หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2554
จํานวน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ าง
เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาจะซื ้อจะขาย
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายจากกิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกําหนดชําระในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่นค่าซื ้อสินทรัพย์ที่ถึงกําหนดชําระในหนึง่ ปี
เจ้ าหนี ้ค่าหุ้น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ปี
เจ้ าหนี ้ระยะยาวค่าซื ้อสินทรัพย์ –สุทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึง่ ปี
หนี ้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาคํ ้าประกัน
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

2556

ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
ร้ อยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์ รวม

169.62

2.38

175.99

2.53

361.55

5.52

13.72
208.60

0.19
2.93

16.13
212.74

0.23
3.06

13.28
228.05

0.19
3.28

62.12
159.10
79.52
371.17
639.56
3.06
50.56
8.81

0.87
2.23
1.12
5.21
8.98
0.04
0.71
0.12

40.47
100.54
250.00
472.05
258.96
10.22
35.62
5.00

0.58
1.45
3.60
6.80
3.73
0.15
0.51
0.07

36.31
63.76
/205.73
124.70
317.31
21.00
55.13
5.00

0.52
0.92
2.96
1.79
4.56
0.30
0.79
0.07

52.00
25.40
8.81
1,843.24

0.73
52.00
0.36
43.46
0.12
5.00
25.87 1,673.18

0.75
52.00
0.63
61.29
0.07
5.00
24.09 1,545.16

0.75
0.88
0.07
22.22

1,036.52

14.55 1,233.13

17.75 1,087.76

15.64

5.49

0.08

21.31

0.31

40.68

0.59

10.00

0.14

5.00

0.07

-

-

1.07
74.79
0.41
26.61
0.02
0.01
19.63 1,229.25
43.72 2,775.01

1.08
0.38
0.00
17.69
39.91

73.06
29.06
1.28
1,155.41
2,998.65

1.03
73.99
0.41
28.30
0.02
1.66
16.22 1,363.39
42.08 3,036.57

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 15

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 2,775 ล้ านบาท ลดลง 261.56 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2555 ที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น
3,037 ล้ านบาท หนี ้สินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าทังสิ
้ ้น 13 ล้ านบาท, เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 36 ล้ านบาทและ หนี ้สิน
หมุนเวียนอื่น 61 ล้ านบาท และ หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อทังสิ
้ ้น 62 ล้ านบาท โดยในส่วนของเงินกู้ยืม นันแบ่
้ งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้
ทังสิ
้ ้น 648 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิ
้ ้น 1,087 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 3,036 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 37 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2554 ที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น 2,999
ล้ านบาท หนี ้สินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าทังสิ
้ ้น 63 ล้ านบาท, เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 40 ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้ระยะยาว
ค่าซื ้อทรัพย์สิน 10 ล้ านบาท หนี ้สินหมุนเวียนอื่น 44 ล้ านบาท และ หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อทังสิ
้ ้น 32 ล้ านบาท โดยในส่วนของ
เงินกู้ยืม นันแบ่
้ งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ ทังสิ
้ ้น 898 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิ
้ ้น 1,493 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 2,999 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 378 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2553 ที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น2,621
ล้ านบาท หนี ้สินหลักประกอบไปด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าทังสิ
้ ้น 62 ล้ านบาท, เจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 76 ล้ านบาทและเจ้ าหนี ้ระยะยาว
ค่าซื ้อทรัพย์สิน 10 ล้ านบาท หนี ้สินหมุนเวียนอื่น 157 ล้ านบาท เงินกู้ยืม และ หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อระยะยาวทังสิ
้ ้น 2,135 ล้ าน
บาท ซึง่ แบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ ทังสิ
้ ้น 451 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว ทังสิ
้ ้น 1,676 ล้ านบาท และหนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อระยะ
ยาว ทังสิ
้ ้น 8 ล้ านบาท
เจ้ าหนี ้การค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้ค่าสินค้ า ซึ่งในปี 2556 บริ ษัทมีระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย 22 วัน ลดลงจากระยะเวลา
ชําระหนี ้เฉลี่ย 27 วัน ในปี 2555 และ 44 วัน ในปี 2554
บริ ษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี ้สิน จึงให้ มีการบริ หารต้ นทุนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู้ ตลอดจน
ระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัท
ภาระผูกพัน
บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ างระยะยาวคงเหลือจํานวน 348 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
(1) บริ ษัท เดอะรี ทรีท หัวหิน จํากัด ทําสัญญากับ บริ ษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้รับเหมาหลัก ในการ
ก่อสร้ างโครงการเรดิสนั บลู โดยบริษัทมีแผนงานการก่อสร้ างโรงแรมสูง 4 ชัน้ มีจํานวนทังหมด
้
118 ยูนิต มูลค่าโครงการ
900 ล้ านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง และมีแผนเริ่ มดําเนินงานในปี 2558
(2) บริ ษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ทําสัญญากับ บริ ษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้รับเหมาหลัก
ในการก่อสร้ างโครงการเดอะเมทริ กซ์ ซึง่ เป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนทังหมด
้
325 ยูนิต เนื ้อ
ขายทังหมด
้
10,329.88 ตรม. มูลค่าโครงการ 577 ล้ านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง และมีแผนแล้ วเสร็ จพร้ อม
โอนได้ ในปี 2558
(ค) ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ที่ออกและชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้น 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรทังสิ
้ ้น 1,019 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 223 ล้ านบาทจากกําไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2555 ทังสิ
้ ้น 796 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ที่ออกและชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้น 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรทังสิ
้ ้น 796 ล้ านบาท ลดลง 278 ล้ านบาทจากกําไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2554 ทังสิ
้ ้น 1,074 ล้ านบาท

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 16
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท โดยมีทนุ ที่ออกและชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 1,035 ล้ านบาท มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้น 1,378 ล้ านบาท และมีกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรทังสิ
้ ้น 1,074 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 166 ล้ านบาทจากกําไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2553 ทังสิ
้ ้น 908 ล้ านบาท
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยชําระค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 3,245,000 บาท
ปั จจัยที่อาจมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
ปั จจัยเรื่ องภาวะเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทในอนาคต โดยบริ ษัทดําเนินธุรกิจเช่าซื ้อซึง่ เป็ นธุรกิจที่
ไม่ได้ อยู่ภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถให้ สินเชื่อโดยไม่มีข้อจํากัดจากหน่วยงานใดๆ
ดังนันคุ
้ ณภาพของลูกหนี ้ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักของธุรกิจประเภทนี ้ย่อมได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยตรงเนื่องจากมีผลต่อ
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี ้ของลูกหนี ้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคต อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ตระหนักถึง
ปั ญหาดังกล่าว และดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง โดยบริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการปล่อยสินเชื่ออย่าง
ใกล้ ชิด รวมถึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากตัวลูกหนี ้โดยจัดให้ มีบคุ คลคํ ้าประกันและวางเงินดาวน์ในปริ มาณมากสําหรับลูกหนี ้
ที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที่สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี ้ เพื่อให้ ทราบถึง
คุณภาพของลูกหนี ้ในสถานะปั จจุบนั และสามารถติดตามลูกหนี ้ให้ จ่ายชําระหนีไ้ ด้ ไม่เกิดการติดค้ างเนิ่นนานจนเกิดภาวะหนี ้ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้

(13) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้ าที่ 17

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
14

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี –

(14) ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ หนา 1

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ วด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริ ษัทขอรับรองว่า
(1)

งบการเงิน และข้ อมูลทางการเงิน ที สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว

(2)

บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลทีดี เพือให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญทังของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว

(3)

บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 18 พฤศจิกายน 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง
ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่อย

ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที บริ ษัท ได้ รั บรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ ม อบหมายให้
นางสาวรุ่ งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นางสาวรุ่ งระวี
เอียมพงษ์ ไพฑูรย์ กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีบริษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชือ

ผู้รับมอบอํานาจ

ตําแหน่ง

นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

นายเอกชัย เอียวศิวิกลู

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายสรศักดิ เอียวศิวิกลู

กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ

นางสาวรุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ลายมือชือ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด หุ้นในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

1.นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
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ปริญญาตรี

ไม่มี

2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ประธานกรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)

กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

หลักสูตร Director

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด

Accreditation Program

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เทอเทิล จํากัด

(DAP) (16/2004)โดย

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เดอะรี ทรีท หัวหิน จํากัด

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD )

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษัท เดอะรี ทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

สาขาพัฒนาชุมชน

นายเอกชัย เอียวศิวกิ ลู

2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร

สถาบันราชภัฏ นครปฐม

นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู

2554 – 2555

อบรม

ประวัติการ
กระทําผิด ไม่มี

2.นายเอกชัย เอียวศิวกิ ลู
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชันสูง
สาขาการบริหารธุรกิจ
และการตลาดวิทยาลัยเทค
โนโลยีนครปฐม
หลักสูตร
อบรม

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พีชาย

ประธานกรรมการ

หลักสูตร

ตําแหน่ง

ไม่มี

น้ องชาย
นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
พีชาย
นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู

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

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด หุ้นในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

กรรมการบริษัทไทย (IOD )
ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
3.นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
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กรรมการ

46

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )

น้ องชาย
นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
นายเอกชัย เอียวศิวกิ ลู

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด
บริษัท เดอะรี ทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ไม่มี

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท บ่อพลอยโซล่าร์ จํากัด

บัญชีมหาบัณฑิต

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จํากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เอ็บโก้ กรี นพาวเวอร์ พลัส จํากัด

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์ จี จํากัด

ประกาศนียบัตรชันสูงทาง

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ลพบุรี โซล่า จํากัด

การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

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

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
4.นส.รุ่งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาการบัญชี
พาณิชยการเชตุพน

หลักสูตร
อบรม

ตําแหน่ง

ปริญญาโท

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด หุ้นในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ปริญญา บัญชีบณ
ั ฑิต ( เกียรตินิยม )
ตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด ( มหาชน )

2552 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน )

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

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

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
5.นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร
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มัธยมศึกษาตอนปลาย

กรรมการบริหาร

ไม่มี

ไม่มี

สายวิทย์ สีตบุตรบํารุง
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

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

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

6.นายมงคล สัณฐิ ติวิฑรู

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด หุ้นในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
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ปริญญาโท

กรรมการอิสระ

ศ.ศ.บ. พบม.

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รัฐประศาสนศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2553 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ตรวจสอบ
2552 – ปั จจุบนั

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดตาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

2551 – 2551

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ศาศตร์ ( นิด้า )

2550 – 2550

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

2548 – 2549

ปลัดจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

2547 – 2547

ปลัดจังหวัด

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

2526 – ปั จจุบนั

นักธุรกิจ

ไม่มี

หลักสูตร ไม่มี
อบรม
ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด
7.นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
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ปริญญาตรี

กรรมการ

ศิลปศาสตร์ บญ
ั ฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่มี

ไม่มี

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

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

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

ชือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทําผิด หุ้นในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

8.นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

46

ปริญญาโท

กรรมการอิสระ

บัญชีมหาบัณฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

2551 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ฝ่าย

ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชันจํากัด

ตรวจสอบภายใน
2550 – ต.ค.2553
2549 – 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน จํากัด

ผู้อํานวยการฝ่ ายวางแผนและสนับสนุน บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน )
งานตรวจสอบ

ปริญญาตรี
2549 – ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

ตําแหน่ง

2545 – 2548

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

ประวัติการ ไม่มี
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

รองผู้อํานวยการ

บริษัท ไพร์ ช วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอฟเอเอส จํากัด

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับกรรมการบริษัท

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัททีเกียวข้ อง
รายชือ

บริษัท

บริษัทย่อย
1
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4

5

6

7

8

9
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11
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14
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นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
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X, /
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X, ///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /

นายเอกชัย เอียวศิวกิ ลู

/ , //

/,//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร

/

/, //

นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู

/ , //

/

/,///

/,///

/

/

/

/

/

/,///

/

นางสาวรุ่งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์

/

/

นายมงคล สัณฐิ ติวทิ รู

/

นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์

/

นายพิสจู น์ สุขแสงทิพย์

/

/

/
/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จดั การ
1 = บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)

2 = บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด

3 = บริษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จํากัด

4 = บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด

5 = บริษัท เทอเทิลพาทิ จํากัด

6 = บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

7 = บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด

8 = บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

9 = บริษัท วิภาคอนโด มิเนียม จํากัด

10 = บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด

11 = บริษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด

12 = บริษัท ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด

13 = บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด

14 = บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

15 = บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

หมายเหตุ
(1)

ข้ อมูล ณ วันที 1 มีนาคม 2557

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
1
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นายวิสตู ร เอียวศิวิกลู
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นายสรศักดิ เอียวศิวกิ ลู
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รายชือบริษัท/รายชือกรรมการ

นางทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ

/

นายสมศักดิ ศักดิสุธาพร

//

นางสาวรุ่งระวี เอียมพงษ์ ไพฑูรย์

/

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ

/

/,///

/
/

/
/
/

/

/, ///

พลเอกจิรเดช โมกขะสมิต
นางศศิธร ศศิรัตนนิกลุ
นายเกียรติพร ศิริชยั สกุล
นายเดวิด คิง ลอด เซียะ

/

นายพริษฐ์ ทีฆคีรีกลุ

/
/

นายไพรัช ศรี ทอง

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จดั การ
1 = บริษัท ไมด้ า ลิสซิง จํากัด (มหาชน)

8 = บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

2 = บริษัท ไมด้ า พร็อพเพอร์ ตี จํากัด

9 = บริษัท วิภาคอนโด มิเนียม จํากัด

3 = บริษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จํากัด

10 = บริษัท แมกซ์ คอนโด เกษตร จํากัด

4 = บริษัท ไมด้ า โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด

11 = บริษัท เดอะ รี ทรี ท หัวหิน จํากัด

5 = บริษัท เทอเทิลพาทิ จํากัด

12 = บริษัท ไมด้ า (ลาว) เช่าสินเชือ จํากัด

6 = บริษัท แมกซ์ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

13 = บริษัท แมกซ์ โฮเทล จํากัด

7 = บริษัท แมกซ์ เรี ยล เอสเตท จํากัด

14 = บริษัท ไมด้ า ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

15 = บริษัท ไมด้ า เอเจนซี แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

* ข้ อมูล ณ วันที 1 มีนาคม 2557

เอกสารแนบ 2 หน้ า 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คุณทิพวรรณ ปั ญญาจิรวุฒิ
ตําแหน่ ง : ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ประวัตกิ ารศึกษา : อนุปริ ญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี นครปฐม
ประวัตกิ ารทํางาน :
ปี ที่ทาํ งาน

บริษัท

ตําแหน่ ง

2534 – ปั จจุบนั

บริ ษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม :
-

การตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

-

การตรวจสอบการทุจริ ตภายในองค์กร

เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ไม่มี

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

เอกสารแนบ 5
อืนๆ
ไม่มี

เอกสารแนบ 5 หน้ า 1

