แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

สวนที่ 1 - 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สวนที่ 1 - 7

3. ปจจัยความเสี่ยง

สวนที่ 1 - 24

4. ทรัพยสินทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ

สวนที่ 1 - 28

5. ขอพิพาททางกฎหมาย

สวนที่ 1 - 34

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สวนที่ 1 - 35

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

สวนที่ 2 - 1

8. โครงสรางการจัดการ

สวนที่ 2 - 3

9. การกํากับดูแลกิจการ

สวนที่ 2 - 12

10. ความรับผิดชอบตอสังคม

สวนที่ 2 - 15

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สวนที่ 2 - 18

12. รายการระหวางกัน

สวนที่ 2 - 20

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

สวนที่ 3 - 1

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

สวนที่ 3 - 6

สวนที่ 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษทั

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สวนที่ 1
การประกอบธุกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2534 โดยนายกมล เอี้ยวศิวิกูล และ
นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร ภายใตชื่อเดิม “บริษัท นครปฐม ไมดา 1991 จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท สํานักงาน
ใหญตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัทประกอบธุรกิจขายเครื่องใชไฟฟา
ตอมาในป 2540 กลุมผูกอตั้งไดเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของความตองการซื้อเครื่องใชไฟฟาโดยการผอนชําระเงิน
บริษัทจึงไดเริ่มหันมาดําเนินธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา โดยมีบริการกอนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย”
ซึ่งครอบคลุมถึง บริการสาธิตและการทดลองการใชงานสินคา บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติเชาซื้อภายใน 1 วัน บริการจัดสง
สินคา บริการรับประกันสินคาตลอดระยะเวลาการผอนชําระ บริการสินคาทดแทนขณะสงซอม และบริการหลังการขายอื่นๆ โดย
สินคาที่ใหเชาซื้อสวนใหญเปนเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) ยี่หอชั้นนําตางๆ โดยเฉพาะหมวดภาพ
และเสียง (Audio Vision หรือ AV) เชน โทรทัศน และสเตอริโอ บริษัทเนนการขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลาง
ถึงลาง ที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ในชวง 5 ปที่ผานมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
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%

กุมภาพันธ 2553

-

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
สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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

-

บริษัทไดมีการค้ําประกันเงินกูระระยาวเต็มวงเงิน 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
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

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

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

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษทั ไมดา พร็อพเพอรต้ี
จํากัด จากธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 214.51
ลานบาท และจากธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 210 ลาน
บาท

-

บริษัทไดลงทุนและจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดงานกิจกรรมตามสถานที่ตางๆ
ใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จํานวนหุน
1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุน
ทั้งหมด 999,997 หุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 9,999,970 บาทหรือรอยละ 99.99

-

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจัดตั้งบริษัทแหงใหม
ชื่อบริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบกิจการผลิตปายโฆษณา สือ่ โฆษณา และ
สื่อพิมพตางๆ ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวนหุน 100,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท ทั้งนี้บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ถือหุนคิดเปนมูลคา
การลงทุน 899,970 บาท หรือรอยละ 90 โดยบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด ( มหาชน ) ถือหุน
ในบริษัทยอยแหงใหมดังกลาวทางออมคิดเปนรอยละ 63

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษทั ไมดา พร็อพเพอรตี้
จํากัด จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 189.50
ลานบาท

มิถุนายน 2557

พฤศจิกายน 2557
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 เปนดังนี้
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
กลุมนายวิสูตร

กลุมนายธเนศ

กลุมนายนิพนธ

กลุมนายสมศักดิ์

ผูถือหุนรายยอย

8.69%

3.62%

13.33%

8.98%

26.22%

บริษัท

46.98%
บมจ.ไมดา
ลิสซิ่ง

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

99.99%
บจ.ไมดา
แอด

99.99%
บจ.ไมดา
โฮเทล
แอนด

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

80.00%
บจ.เดอะ
รีทรีท
หัวหิน

60.00%
บจ.ไมดา
( ลาว )
เชาสินเชื่อ

99.99%
บจ.แมกซ
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมดา
ดิเวลลอป
เมนท

70.00%

99.99%

บจ.ไมดา เอเจนซี่
แอนด ดีเวลลอปเมนท

บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน
(ประเทศไทย)

63.00%
บจ.พรอมพริ้นติ้ง

1.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและบริษัทมี
พื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาหลักคือขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.53 และ 94.66 ของรายได
จากการขายทั้งหมดในป 2557 และในป 2556 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 2557 บริษัทมีลูกคาเชาซื้อจํานวน 102,238 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซื้อ
จํานวน 80 แหงใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 1 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
รายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 17 บริษัท โดยแบงเปนถือหุนทางตรง 16 บริษัท และถือหุนทางออม 1 บริษัท
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อขยายฐานธรุกิจของบริษัทใหเจริญเติบโต และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐานรายไดใหแก
บริษัทและธุรกิจที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเปนธุรกิจที่มีแนวโนมอัตราการเติบโตทางธุรกิจคอนขางดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาบริษัทยอยที่บริษัท
ไดมีการเปดดําเนินการเพิ่มจะสามารถเพิ่มมูลคากําไรใหแกบริษัทในอนาคต
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพอันจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว จุดเดนประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิงบวก
เพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงในตลาดได
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ในสวนของธุรกิจเชาชื้อ บริษัทมุงเนนการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งธุรกิจดังกลาวไมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
เชนเดียวกันกับบริษัทยอย (บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง) โดยธุรกิจของบริษัทยอยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและการใหบริการ
สินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา Floor Plan รวมทั้งการบริการรับจัดรี
ไฟแนนซรถยนต
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน
(พันบาท)

ถือหุนทางตรง
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง(1)
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมดา แอด(2)
(เดิมชื่อ “บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
บจ.แมกซ เรียล เอสเตท
บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู
บจ.วิภา คอนโดมิเนียม
บจ.แมกซ คอนโด เกษตร
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล(3)
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท(4)
บจ.ไมดา เอนเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) (5)
ถือหุนทางออม
บจ.พรอมพริ้นติ้ง(6)

(รอยละ)

ใหบริการเชาซื้อรถยนต
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม
ใหเชาปายโฆษณา

440,000
500,000
150,000
175,000

56.95
99.99
99.99
99.99

สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
การใหเชา การขาย การซื้อและการดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

300,000
27,000

99.99
85.00

30,000

85.00

35,000

99.99

15,000

55.00

45,000

55.00

199,000

74.75

บริการใหเชาสินเชื่อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม

53,678
145,000
135,250
2,000
10,000

60.00
99.99
80.00
70.00
99.99

1,000

63.00

ผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และสื่อพิมพตางๆ

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ
(1) ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดขายหุนสามัญของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ใหกับนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยจํานวน 26,800,000 หุน คิดเปนรอยละ 3.05 ของทุนชําระแลว โดยขายตามสภาวะตลาด ทําใหบริษัทมีสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัทดังกลาวลดลงจากรอยละ 60.00 เปนรอยละ 56.95
(2) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท ไมดา แอด จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
หลักในการใหเชาปายโฆษณา
(3) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 45 ลานบาท เปน 100 ลานบาท และวันที่ 30
กรกฎาคม 2557 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท เปน 145 ลานบาท โดยบริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมทั้งสองครั้งโดยยังคงสัดสวน
เงินลงทุนเดิม
(4) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 65 ลานบาท เปน 210 ลานบาท (ทุนชําระ
แลว 135.25 ลานบาท) บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมโดยยังคงสัดสวนเงินลงทุนเดิม
(5) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมชื่อ บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบ
กิจการใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดงานกิจกรรมตามสถานที่ตางๆ ใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน โดยมีหุนสามัญ
มูลคา 10 ลานบาท ซึ่งบริษัทถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวรอยละ 99.99
(6) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจัดตั้งบริษัทแหงใหมชื่อบริษัท
พรอมพริ้นติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบกิจการผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา และสื่อพิมพตางๆ โดยมีทุนจดทะเบียนมูลคา 1 ลาน
บาท ซึ่งบริษัทยอยถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 90.00 จึงทําใหบริษัทถือหุนทางออมในบริษัทดังกลาวรอยละ 63.00
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซือ้ เครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายภายใตคําขวัญ “เพิ่ม
ความสุข ทุกครอบครัว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 80 สาขาใน 49 จังหวัด ซึ่งสาขาแต
ละแหงจะถูกกําหนดใหมีการขายสินคาตามประเภทและราคาที่บริษัทฯกําหนดไวเทานั้น โดย ณ วันที่ทาํ การขายเชาซือ้ บริษทั ฯจะ
ทําสัญญาเชาซือ้ สินคากับลูกคา พรอมทั้งเก็บเงินดาวนจํานวนหนึ่ง (เฉลี่ยประมาณรอยละ 26 ของราคาเงินสด) และสงมอบสินคา
ใหแกลูกคา สําหรับคาเชาซื้อในสวนที่เหลือนั้น ลูกคาจะตองชําระเปนงวดในจํานวนเงินเทากันทุกงวดในเวลาที่แนนอนตามที่ไดระบุ
ไวในสัญญา ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระคางวดของลูกคาอยูในชวง 3 – 24 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและความสามารถ
ในการผอนชําระของลูกคาแตละราย โดยราคาเชาซื้อที่เสนอใหกบั ลูกคาจะเปนราคาที่ไดรวมตนทุนสินคา คาใชจายที่เกี่ยวของและ
ดอกเบีย้ แลว ในชวงการผอนชําระกรรมสิทธิ์ของสินคาเชาซื้อจะยังคงเปนของบริษทั ฯจนกวาลูกคาจะชําระคางวดครบและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเชาซื้อโดยครบถวนแลว บริษัทประกอบธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา
2.1.1 ประเภทของสินคาและบริการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5
ประกอบดวยบริษัทในกลุมดังตอไปนี้
(ก)

กลุม โดยในแตละกลุมธุรกิจ

ธุรกิจเชาซือ้ เครือ่ งใชไฟฟา

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน ดีวีดี โฮมเธียเตอร โฮมสเตอริโอ ตูเย็น เครื่องซัก
ผา พัดลมและอื่นๆ เปนสินคาขายเชาซื้อหลักของบริษัทฯ
ป 2557 บริษัทฯขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอชั้นนําตางๆดังตอไปนี้คือ โซนี่ (Sony) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป
(Sharp) ฮาตาริ(Hatari) โซเกน (Soken) แอลจี (LG) โตซิบา (Toshiba) มิตซูมารุ (Misumaru) เปนตน โดยมีราคาเชาซื้อ 1,206 61,876 บาท คางวดผอนชําระ 149 – 14,535 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 3 – 24 เดือน รายไดหลักของบริษัทมาจากการ
ขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวมตั้งแตป 2555-2557 จะอยูระหวางรอย
ละ 92.95 ถึง 95.53
(ข)

ธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

บริษัทยอย ( ML) ประกอบธุรกิจประเภทการใหบริหารสินเชื่อ แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
(1) การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
(2) การใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา
สินเชื่อ Floor Plan
(3) การใหบริการรับรีไฟแนนซรถยนตทุกประเภท
(4) การใหบริการเสริม ซึ่งประกอบดวย การรับตอภาษี โอนทะเบียนรถยนต และการรับตอกรมธรรมประกันภัย / พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต
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รายไดหลักของบริษัทยอย(ML)มาจากการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอ
รายไดรวม ตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบนั จะอยูระหวางรอยละ 84.43 ถึง 85.86
บริษัทยอย(ML)ดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเชือ่ เพื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพ
คลองสูงในตลาด ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขนึ้ อยูกับประเภทของรถยนต ยี่หอ อายุรถยนต สภาพ
คลองในการปลอยตอ และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเสี่ยงของลูกคาที่ขอเชาซื้อโดยเนนกลุมบุคคลที่มีรายได
ประจําหรือเปนเจาของกิจการและเกษตรกร โดยบริษัทยอย (ML) จะกระจายพื้นที่การใหบริการสินเชื่อเชาซือ้ ทั้งตลาดในกรุงเทพ
และเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซือ้ ในตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษทั ยอย (ML) มีเครือขายสาขาทั้งหมด 16 สาขา จึงสามารถ
ใหบริการลูกคาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไดถึง 74 จังหวัด

(ค)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอย (บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้มีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการทั้งหมด 14 โครงการไดแก
(1) ชื่อโครงการ พาราไดซ / ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนทาวนโฮม 3 ชั้น 4 ชั้น มี
จํานวนทั้งหมด 73 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,990 ตรว. มูลคาโครงการ 380 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการ
และโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยในการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย
(2) ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตั้งอยู ตําบลบานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเปนทาวเฮาส 2 ชั้น และ
อาคารพาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 92 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,154 ตรว. มูลคาโครงการ 138 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 77% ซึ่งไดทําการกอสรางเสร็จแลวทั้งหมด โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนกลุม ขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
(3) ชื่อโครงการ รอยพฤกษา / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น และบานแฝด 2
ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 334 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 25,450 ตรว. มูลคาโครงการ 988 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้ง
โครงการแลว อยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(4) ชื่อโครงการแกรนด วิลล (วังสารภี) / ตั้งอยู ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มี
จํานวนทั้งหมด 129 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 9,270 ตรว. มูลคาโครงการ 287 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการได
ประมาณ 60% ซึ่งโครงการทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(5) ชื่อโครงการกุยบุรีแลนด / ตั้งอยู ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด
22 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,501 ตรว. มูลคาโครงการ 36 ลานบาท ซึ่งโครงการนี้กอสรางไปทั้งหมด 7 ยูนิต ขายแลว 4 ยูนิต
สวนที่เหลือจะสรางตามออเดอร (Order) ลูกคากลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไป
(6) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(กระดีเดียว1) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
บานเดี่ยว 2 ชั้นและทาวเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 68 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,164 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 97% ซึ่งโครงการทยอยกอสรางและโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกคากลุมเปาหมายคือ
ขาราชการและประชาชนทั่วไป
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(7) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนดลําพยา 2) / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบาน
เดี่ยว 2 ชั้นและทาวเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 209 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,694 ตรว. มูลคาโครงการ 412 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 58% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
(8) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กําแพงแสน) / ตั้งอยู ตําบลทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาว
เฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 75 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,956 ตรว. มูลคาโครงการ 134 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการไดประมาณ 93% โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
(9) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (หลังราชภัฏนครปฐม) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการทาวเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 71 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,773 ตรว. มูลคาโครงการ 133 ลานบาท ปจจุบัน
บริษัทขายโครงการไดประมาณ 69% 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 เปดขายชวงปลายป
2557 ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 8% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
(11) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กระดีเดียว2) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
ทาวเฮาส 2 ชั้นและบานเดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 58 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,430 ตรว. มูลคาโครงการ 100 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 10% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
* เปลี่ยนชื่อโครงการจากพฤกษาพรรณ หนองปากโลง

(12) ชื่อโครงการตรีพฤกษ นครปฐม / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการทาวเฮาส 2
ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 246 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 5,555 ตรว. มูลคาโครงการ 330 ลานบาท เปดขายระหวางป 2557 ปจจุบัน
บริษัทขายโครงการไดประมาณ 18% ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป
(13) ชื่อโครงการดิ อิมเพรส / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นมีจํานวน
ทั้งหมด 49 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,822 ตรว. มูลคาโครงการ 386 ลานบาท เปดขายระหวางป 2557 ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการไดประมาณ 29% ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการ กลุมแพทยและ
ประชาชนทั่วไป
(14) ชื่อโครงการเดอะ โคด / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น มี
จํานวนทั้งหมด 322 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 28,799 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 1,200 ลานบาท บริษัทไดเริ่มดําเนินการ
กอสรางตั้งแตปลายป 2557 และจะเปดขายในป 2558 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชนทั่วไปทั้งประชาชน
ทองถิ่นและตางจังหวัด
กลุมพัฒนาคอนโดมิเนียมปจจุบันบริษัทมีทั้งสิ้น 5 โครงการ (รวมโครงการที่ปดระหวางป) โดยแยกบริษัทในแตละ
โครงการประกอบดวย
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(1) บริษัทยอย (บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม งามวงศวาน / ตั้งอยูที่ถนนงามวงศ
วาน-แคราย กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 126 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด
3,836.82 ตรม. มูลคาโครงการ 187 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว อยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์
โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอ าศัยใกลแนวรถไฟฟา
(2) บริษัทยอย (บจ.แมกซ คอนโด เกษตร) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท 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 ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการและโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557
โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอ าศัยที่เดินทางสะดวก
(3) บริษัทยอย (บจ.วิภา คอนโดมิเนียม) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 55 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร B / ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี
กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 36 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 1,121.68 ตรม.
มูลคาโครงการ 58 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการและโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557
โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอ าศัยที่เดินทางสะดวก
(4) บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 74.75 พัฒนาโครงการชื่อ ไมดา เดอ ซี (เดิมชือ่ “สมุทรา เรสซิเดนซ”) / ตั้งอยูที่ถนน
เพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น จํานวน 4 อาคาร มีจํานวนทั้งหมด
123 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 8,066.81 ตรม. มูลคาโครงการ 722 ลานบาท ปจจุบันบริษัทกอสรางแลวเสร็จและโอน
กรรมสิทธิ์แลวสําหรับยูนิตที่จําหนาย โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศที่ใกลทะเลและมี
ความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกซือ้ แบบเขารวมโปรแกรมลงทุนกับบริษัทได โดย
การันตีผลตอบแทนจากการลงทุน ไมต่ํากวา 6% ของมูลคาลงทุนสําหรับชวง 3 ปแรก
(5) บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 80 พัฒนาโครงการชื่อ เดอะ แมททริกซ นครปฐม / ตั้งอยูที่ถนนราชมรรคคา อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครปฐม / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จํานวน 2 อาคาร มีจํานวนทั้งหมด 325 ยูนิต เนื้อ
ขายทั้งหมด 10,329.88 ตรม. มูลคาโครงการ 579 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 80% โดยลูกคา
กลุมเปาหมายจะเปนลูกคานักธุรกิจ นักลงทุนและกลุมนักเรียนนักศึกษาในนครปฐม ซึ่งมีความตองการที่อยูอาศัยที่
เดินทางสะดวก
นอกจากการบริหารงานขายและการกอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแลว โครงการยังใหความสําคัญตอการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสูงสุด ทั้งการพัฒนารูปแบบของตัวบาน/อาคาร คุณภาพการกอสราง และการใหบริการที่
มุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคาที่เขาเยี่ยมชมโครงการและลูกคาที่พักอาศัยภายในโครงการแลว
( ง ) ธุรกิจโรงแรม
กลุมธุรกิจโรงแรมปจจุบันบริษัทมีโรงแรมที่ดําเนินการแลวในปจจุบันทั้งสิ้น 5 แหง โดยแยกบริษัทในแตละโครงการ ประกอบดวย
(1) บริษัทยอย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ชือ่ โรงแรมไมดา รีสอรท กาญจนบุรี ตั้งอยูที่ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด
94 หอง เนือ้ ที่ทั้งหมด 41ไร มูลคาของทรัพยสิน 183.84 ลานบาท ราคาหองพักเฉลีย่ 882.55 บาท จํานวนแขกเขาพัก
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(3)

(4)

(5)
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32,882 ราย กลุม ลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุม สัมนาโดยมีหนวยงานราชการเปนหลัก และกลุมลูกคาชาวตางชาติ
ปจจุบัน บจ.บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส อยูในระหวางการกอสรางโรงแรม (สวนขยาย) จํานวน 90 หอง เพื่อรองรับกลุมลูกคา
และกลุมสัมมนาจํานวนมาก
โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท กรุงเทพ ( MIDA ) ตั้งอยูที่ ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 125 หอง เนือ้ ที่ทั้งหมด 3.1 ไร มูลคาของทรัพยสิน 157.69 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 978.94 บาท จํานวน
แขกเขาพัก 58,338 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน
บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึง่ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 74.75 ชือ่ โรงแรม ไมดา เดอซี หัวหิน ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 113 หอง มูลคาของทรัพยสิน 686.02 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 2,391.36 บาท จํานวนแขกเขาพัก 28,154
ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศที่ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไ ม
ไกลจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุมสัมมนาและกลุมที่ตองการจัดงาน ปจจุบันบจ.เดอะรีทรีท หัวหิน กอสรางอาคาร
สัมมนาแลวเสร็จระหวางป 2557 และอยูในระหวางการกอสรางโรงแรมเรดิสันบลู ตั้งอยูที่ ถนนบอเคี๊ยะ อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 118 หอง คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จปลายป 2558
บริษัทยอย (บจ.แมกซ โฮเทล) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 99.99 ชือ่ โรงแรมไมดา โฮเท็ล งามวงศวาน ตั้งอยูที่งามวงศวาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มี
จํานวนหองพักทั้งหมด 138 หอง มูลคาของทรัพยสิน 262.66 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 925.11 บาท จํานวนแขกเขา
พัก 42,294 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน ปจจุบัน
บจ.แมกซ โฮเทล อยูในระหวางการกอสรางหองประชุมเพิ่มเติมเพื่อรองรับกลุมลูกคาที่เพิ่มขึ้น
บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวน
การลงทุนรอยละ 80.00 ตั้งอยูทถี่ นนราชมรรคคา อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม มีจํานวนหองพักทั้งหมด 127 หอง
ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง คาดการณราคาหองพักเฉลี่ย 900-1,000 บาท กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนา
ของหนวยงานราชการ ชาวตางชาติและบุคคลทั่วไป

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 มีจํานวนหองพักทั้งหมด 65 หอง เนือ้ ที่ทั้งหมด 1,127 ไร มูลคาทรัพยสินสุทธิ 200.07 ลานบาท ราคาหองพักเฉลีย่
989.74 บาท อัตราการเขาพัก 19,576 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาเกาหลี และกลุม สัมมนาของหนวยราชการ
ทั่วไป

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 11

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2.1.2 บริการกอนและหลังการขายเชาซื้อ
นอกจากการขายเชาซื้อสินคาแลว บริษัทฯไดใหบริการทั้งกอนและหลังการขายประเภทตางๆแบบ “ครบวงจรและถึงที่
หมาย” แกลูกคาถึงสถานที่อยูอาศัย ซึ่งเนนการบริการที่ใหความสะดวกและรวดเร็วเปนสําคัญ ดังแผนภาพตอไปนี้
บริการตรวจสอบประวัติ &

2
บริการจัดสง

อนุมัติการเชาซื้อภายใน 1 วัน
สินคาทันที
1

3
ลูกคาเชาซื้อ
บริการรับ

บริการสาธิต
ณ ที่อยอาศัย

ชําระคางวดตลอดอายุ
ั

และ

5

บริการอื่น เชน การรับประกันสินคา
ตลอดอายุการผอนชําระ และบริการสินคา
ทดแทนขณะซอม

4

(1)

บริการสาธิตและทดลองการใชงานสินคา
ทีมขายจะนําสินคาจริงไปสาธิตและทดลองการใชงานใหลูกคาดูถึงที่อยูอาศัย เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกและตัดสินใจซื้อ
ไดงายขึ้น ซึ่งประเภทสินคาที่นําไปเสนอนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่เปาหมาย

(2)

บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติการเชาซื้อภายใน 1 วัน
ทีมขายโดยพนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะใหบริการเช็คสอบเครดิตผูขอเชาซื้อ รวมทั้งอนุมัติการเชาซื้อในเบื้องตน โดยที่
ลูกคาไมตองเสียเวลาออกไปติดตอสํานักงานสาขาของบริษัทฯและรอผลการอนุมัติ

(3)

บริการจัดสงสินคา
เมื่อพิจารณาใหเชาซื้อสินคาแลว ทีมขายจะสงมอบสินคาใหแกลูกคาทันทีที่ทําสัญญาเชาซื้อและไดรับเงินดาวนแลว

(4)

บริการรับชําระคางวดตลอดอายุสัญญา
ทีมขายจะแจงลูกคา ณ วันทําสัญญาเชาซื้อเรื่อง ขอกําหนด จํานวนเงินคางวด วันเก็บคางวด สถานที่ และเงื่อนไขการผอน
ชําระ ซึ่งในวันครบกําหนดงวดชําระ พนักงานเก็บเงินของบริษัทฯ จะไปรับชําระเงินคางวดจนกวาลูกคาจะชําระเสร็จสิ้นตาม
สัญญา

(5)

บริการรับประกันสินคาตลอดอายุการผอนชําระ
หากสินคาที่ทําการเชาซื้อกับบริษัทฯนั้นเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯจะใหบริการซอมแซมถึงที่อยูอาศัย โดยไมมีคาใชจาย
ในสวนของคาแรงใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯบริการซอมแซมสินคาพรอมอะไหลฟรีในกรณีที่เปนความเสียหายที่เกิดจากความ
บกพรองของตัวสินคาเอง หากสินคานั้นฯอยูในระยะรับประกันหรืออยูระหวางการผอนชําระ

(6)

บริการอื่นๆ
บริษัทฯมีบริการอื่นๆ อาทิ บริการรับซื้อสินคาเกาเพื่อขายเชาซื้อชิ้นใหมและบริการสินคาทดแทนขณะสงซอม เปนตน
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การเสนอบริการดังกลาวเนนการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เอาใจใส และสงตรงถึงที่หมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก
ลูกคาเปนสําคัญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯไดพัฒนาการใหบริการทั้งกอนและหลังการขายเสมอมาจึงทําใหสามารถ
รักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯและลูกคายังชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บเงินคางวด ซึ่งสงผลใหบริษัทฯมียอดลูกหนี้ที่มีปญหาในจํานวนที่คอนขางต่ํา
2.1.3 ขั้นตอนการขายเชาซื้อสินคา
การขายเชาซื้อ
ทีมขายจะออกไปขายสินคาถึงที่พักอาศัยของลูกคาในพื้นที่เปาหมายพรอมรถกระบะที่บรรทุกสินคาประเภทตางๆ ซึ่งทีม
ขายนี้ทํางานภายใตการดูแลของผูจัดการสาขา โดยแตละสาขามีทีมขายประมาณ 4-6 ทีมกระจายเขาดูแลลูกคาในพื้นที่เปาหมาย
รัศมีประมาณ 100 ก.ม. รอบที่ตั้งสาขา และทีมขายจะออกทําการขาย 6-7 วันตอสัปดาห ทีมขายแตละทีมประกอบดวยพนักงาน
ตางๆดังนี้
(1) พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อ (1 คน) : ทําหนาที่ตรวจสอบสถานะและฐานะการเงินของผูขอเชาซื้อ พรอมทั้งอนุมัติการขาย
เชาซื้อในเบื้องตนกอนนําเสนอผูจัดการสาขา รวมทั้งดูแลและรับผิดชอบพนักงานขาย สินคาที่นําไปขาย พาหนะของบริษัทฯ และ
การลงนามในสัญญาเชาซื้อกับลูกคา
(2)

พนักงานขาย (4-5 คน) : ทําหนาที่ขายสินคาโดยนําเสนอ สาธิต ทดลองการใชงาน และปดการขาย

เมื่อขายสินคาไดแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเชาซื้อตามหลักเกณฑของบริษัทฯ หาก
พิจารณารับได พนักงานตรวจสอบฯจะดูแลการเซ็นสัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกันพรอมเก็บเงินดาวน อยางไรก็ตาม การ
พิจารณาผูขอเชาซื้อเปนดุลพินิจของพนักงานตรวจสอบฯเทานั้น โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับพนักงานขายซึ่งไดรับผลตอบแทนในรูป
คาคอมมิชชั่นการขาย ทั้งนี้ พนักงานตรวจสอบฯไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสที่ประเมินจากยอดลูกคาเชาซื้อที่ไมมี
ปญหาที่อนุมัติโดยพนักงานนั้นๆ ดังนั้น จึงไมมีแรงจูงใจใหพนักงานตรวจสอบฯพิจารณาใหเชาซื้อเพื่อการเพิ่มยอดขาย ในทาง
กลับกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อปองกันการเกิดปญหาหนี้เสียในอนาคตที่จะกระทบตอผลประเมินการทํางานของ
พนักงาน
ทั้งนี้ หากลูกคาตองการซื้อสินคาในขณะที่ไมมีทีมขายเขาไปทําการขาย ลูกคาสามารถติดตอบริษัทฯผานสาขาหรือ
พนักงานเพื่อแจงความจํานงในการซื้อ ซึ่งบริษัทฯจะจัดสงทีมขายพรอมสินคาที่ตองการเขาไปใหบริการลูกคาโดยเร็ว
สัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกัน
ในสัญญาเชาซื้อจะระบุขอมูลหลักเรื่อง ราคาเชาซื้อ รายละเอียดสินคาเชาซื้อ ระยะเวลาเชาซื้อ จํานวนเงินคางวด และวัน
ครบกําหนดเก็บเงินคางวด ซึ่งบริษัทฯไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยาง
ครบถวน และโดยทั่วไปในการทําสัญญาเชาซื้อนั้น บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซื้อกับผูขอเชาซื้อ (ผูเชาซื้อ 1) โดยมีสามีหรือภรรยาหรือ
สมาชิกในครอบครัวเปนผูรวมเชาซื้อ (ผูเชาซื้อ 2) และมีผูค้ําประกันการเชาซื้ออยางนอย 1 ราย โดยผูค้ําประกันสวนใหญจะเปน
ญาติหรือเพื่อนบานใกลเคียงกับผูเชาซื้อที่มีความรูจักคุนเคยกับผูขอเชาซื้อเปนอยางดี ดังนั้น หากผูเชาซื้อมีพฤติกรรมไมดีจะไมมี
ผูใดยอมค้ําประกันให ซึ่งจะชวยปองกันความเสี่ยงหนี้สูญในอนาคตไดอีกทางหนึ่ง
การอนุมัติการขายเชาซื้อ
ภายหลังการเซ็นสัญญาเชาซื้อ รับชําระเงินดาวนและสงมอบสินคาใหแกลูกคาเชาซื้อแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะ
สงรายงานการขายใหผูจัดการสาขาพิจารณาอนุมัติเชาซื้ออีกครั้งภายในวันทําการเดียวกัน พรอมทั้งตรวจเช็ครายชื่อลูกคา Black
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List และการซื้อสินคาซ้ําซอนจากลูกคารายเดิม ซึ่งการซื้อสินคาซ้ําซอนนี้ ผูจัดการสาขาจะอนุมัติการขายหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการผอนชําระเงินของลูกคา ซึ่งหากผูจัดการสาขาไมอนุมัติการขาย ทีมขายจะไปรับสินคาคืนจากผูขอเชาซื้อพรอม
คืนเงินดาวนภายในวันทําการถัดไป
การเก็บคางวด
พนักงานเก็บเงินจะไปเก็บเงินคางวดจากลูกคาถึงทีอ่ ยูอ าศัยตามกําหนดเวลาที่ไดระบุไวในสัญญาเชาซื้อ ซึ่งในแตละสาขา
จะมีพนักงานเก็บเงินเฉลีย่ 4-5 คนดูแลการเก็บเงินตามพื้นที่ที่กําหนด โดยพนักงานดังกลาวจะเขาสํานักงานสาขาทุกวันเพื่อนําสง
เงินคางวดและรายงานการเก็บเงินแกผูจัดการสาขา พรอมรับใบเสร็จใหมเพื่อนําไปเก็บเงินคางวดลูกคารายตอไป
การควบคุมการเชาซื้อ
การตรวจสอบการขายเชาซือ้
อนุมัติการขายเชาซื้อแลว ผูจัดการสาขาจะจัดทํารายงานการขายเชาซื้อ ซึ่งดูแลและตรวจสอบโดยผูจัดการเขต และ
ผูอํานวยการฝายขาย ตามลําดับ
การตรวจสอบการเก็บเงิน
เก็บเงินตองเก็บเงินตาม Running Receipt ซึ่งออกและควบคุมโดยสํานักงานใหญ และบริษัทฯมีนโยบายการแลกเปลีย่ น
พื้นที่การเก็บเงินเพื่อ Counter Check ทุก 15 วัน พนักงานเก็บเงินจะไดรับคาคอมมิชชั่นเก็บเงินเพือ่ จูงใจการทํางาน ทัง้ นี้ รายงาน
การเก็บเงินของสาขาจะดูแลโดยผูจ ัดการเขต และผูอ ํานวยการฝายขาย ตามลําดับ
การเรงรัดลูกคาเชาซื้อที่มีปญ
 หา
ในกรณีลูกคาเชาซื้อผิดนัดชําระคางวดตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาเชาซื้อ บริษัทฯมีมาตรการควบคุมและเรงรัดดังนี้
(1)

กรณีผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 1–4 งวด

การติดตามและทวงถามจะดําเนินการโดยพนักงานเก็บเงินประจําสาขา ซึ่งจะเขาไปทวงถามและเรงรัดการจายเงินใหเปนไปตาม
กําหนดพรอมทั้งสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 และจดหมายแจงยกเลิกสัญญาเชาซื้อ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสงจดหมายเตือนและ
จดหมายยกเลิกสัญญาเชาซือ้ จะพิจารณาจากความสามารถและเจตนาในการผอนชําระของลูกคาเชาซือ้ เปนหลัก อยางไรก็ตาม
บริษัทฯไมมีการคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชําระคางวด แตจะทําการเรงรัดลูกคาใหชําระคางวดใหเร็วที่สุด ซึ่งหากลูกคาไมสามารถชําระ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดได บริษัทฯจะทําการยึดสินคาคืนโดยเร็ว
ทั้งนี้ หากบริษทั ฯพบวาลูกคาไมสามารถชําระคางวดไดและ/หรือบริษัทฯไมสามารถติดตอกับลูกคาได บริษัทฯจะทําการตัดหนี้สญ
ู ทันที
(2)

กรณีผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด

กรณีลูกหนี้ยังคงผอนชําระ เมื่อลูกคาเชาซื้อผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด บริษัทฯจะสงจดหมายเตือนใหแกลูกคา แต
หากบริษัทฯพบวาลูกคารายดังกลาวยังคงมีความสามารถในการผอนชําระ โดยผอนชําระคางวดแตไมครบจํานวนคางวดตาม
สัญญา และ/หรือชําระคางวดลาชากวากําหนดตามสัญญา สาขาที่เปนผูขายเชาซื้อสินคาแกลูกคารายดังกลาวจะทํารายงานขอ
อนุมัติรองกรรมการผูจัดการเพื่อตออายุลูกหนี้ โดยสาขาจะเปนผูติดตามเรงรัดลูกหนี้รายดังกลาว ทั้งนี้ บัญชีลูกหนี้ดังกลาวจะถูกตั้ง
คาเผื่อตามระยะเวลาคางชําระ โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่คางชําระคางวดตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป จํานวน 80.97
ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.96 ของลูกหนี้เชาซื้อ ณ สิ้นงวด ตามลําดับ
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กรณีตัดหนี้สูญ
เมื่อลูกคาผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 4 งวดขึ้นไป และไมมีความสามารถในการผอนชําระคางวด ในขณะที่บริษัทฯไดสง
จดหมายเตือนและบอกเลิกสัญญาเชาซื้อสินคาแลวนั้น บริษัทฯจะทําการตัดหนี้สูญลูกหนี้รายดังกลาว พรอมทั้งใหฝายเรงรัดหนี้สิน
สํานักงานใหญ ทําการติดตามเรงรัด ยึดสินคาคืนและ/หรือดําเนินการทางกฎหมายกับลูกคาเชาซื้อและผูค้ําประกันตอไป
สําหรับลูกคาที่มีปญหาดังกลาวจะถูกบันทึกชือ่ ใน Black List เพื่อใชอางอิงสําหรับการขายเชาซื้อในอนาคต โดยบริษัทฯจะทําการ
ปรับปรุงรายชือ่ ทุกวัน ซึ่งสาขาและหนวยงานตางๆสามารถตรวจสอบขอมูลนี้ไดทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่เช็คสอบการทํางานของทุกหนวยงานโดยเฉพาะสํานักงานสาขา ซึ่งจะตรวจสอบสาขาทุกแหง
อยางนอยปละครั้ง โดยจะเช็คสอบการลงบัญชี การบันทึกขอมูล สัญญาเชาซื้อ และตรวจนับสินคาคงเหลือ ทรัพยสินถาวร และเงิน
สดคงเหลือเปนหลัก กรณีมขี อสงสัยในการขาย การเก็บเงินคางวด และการติดตามลูกหนี้ หรือมีเหตุการณที่ไมปกติของสาขาใดๆ
ฝายตรวจสอบฯจะทําการเช็คสอบการทํางานของสาขานั้นๆทันทีจนกวาจะสามารถหาขอเท็จจริงได
และจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบตรงตอกรรมการผูจัดการ
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ขั้นตอนการขายสินคาเชาซือ้ การเก็บเงินสรุป และการตรวจสอบดังแผนภาพตอไปนี้
สาขา

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย
ทีมขาย

ทีมขาย
ลูกคาตาม
พื้นที่เปาหมาย
พนักงานตรวจสอบฯตรวจเอกสารและความนาเชื่อถือของ
ลูกคาและอนุมัติการขายเชาซื้อในเบื้องตน

ลูกคาเลือกสินคาและจัดสงเอกสาร

เซ็นสัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกัน
เก็บเงินดาวน

ตรวจสอบรายชื่อลูกคาที่มีปญหา/ซื้ซ้ําซอน

สงมอบสินคา

รายงานการขายและขออนมัติการเชาซื้อ

ใหแกลกคา
ผูจัดการสาขา

ไมสามารถเก็บ

อนุมัติการขาย
พนักงานเก็บเงิน

พิจารณา/

เงินจากลกคา

เรงรัดหนี้สิน

ตรวจสอบ
ไมอนุมัติการขาย

อนุมัติการขาย

ยึดสินคาคืน

รายงานตอ/

ใ ั ั ไ

ตรวจสอบโดย

นําเงินสง

เก็บเงินคางวดจากลูกคา

จัดทํารายงานผลการเก็บเงิน

ผิดนัด 1-4 งวด
พนักงานเก็บเงินประจําสาขา

สาขา

ผิดนัด > 4 งวด
ผูจัดการเขต
ฝายตรวจสอบภายใน

นําเงินสง

ฝายเรงรัดหนี้สิน
สํานักงานใหญ

ผูอํานวยการฝายขาย
สํานักงานใหญ
รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

หมายถึง แจงฝายตรวจสอบภายในเพื่อใหเขาตรวจสอบกรณีมีขอสงสัย หรือมีเหตุการณผิดปรกติ
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การตลาดและภาวะการแขงขัน
2.2.1 การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการ
(ก)

การทําการตลาดในปที่ผานมา

บริษัทไดปรับกลยุทธในการขายและนําเสนอสินคาที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน มีการปรับขนาดของสินคา รุน ยี่หอ
ใหมๆ รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ เพื่อจูงใจกลุมลูกคาและเปนการสรางความแปลกใหม กระตุนความตองการใหมีมากขึ้นในตลาด
รวมทั้งเปนการเสนอบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของลูกคาและสภาวะการแขงขันในตลาด ซึ่งกลยุทธหลัก
ทางการตลาดที่ชวยทําใหบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางตอเนื่องมีดังนี้


ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

บริษัทขายเชาซื้อสินคาหลากหลายประเภทและยี่หอ ซึ่งในการเลือกสรรสินคาเพื่อนําเสนอลูกคานั้น บริษัทคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ อาทิ ความทันสมัย ความมีชื่อเสียง ความนิยม การพัฒนาเทคโนโลยี คุณภาพและราคาของสินคาเปนตน นอกจากนี้บริษัท
ยังไดพยายามอยางตอเนื่องในการเพิ่มประเภทและยี่หอของสินคา


การกระจายสาขาใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขา 80 แหง ใน 49 จังหวัด โดยแตละสาขาจะขายเชาซื้อพรอมใหบริการในพื้นที่เปาหมาย
รัศมี 100 ก.ม. จากที่ตั้งสาขา อยางไรก็ตามสาขาอาจทําการขายในพื้นที่ซับซอนกันได เนื่องจากการกําหนดรัศมีการขายดังกลาวมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อประโยชนในการบริหารงานและคาใชจายตางๆ เชน การบริหารจัดเก็บคางวด และการควบคุมคาใชจายน้ํามัน
เปนตน นอกจากนี้แตละสาขาจะมีคลังสินคายอยเปนของตนเองเพื่อเก็บสินคาตามแผนการขายและความตองการของลูกคาในแต
ละชวงเวลา ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ไดอยางทั่วถึง


การสรางความเชื่อมั่นตอลูกคา

บริษัทยึดหลักการดําเนินงานดวยความซื่อสัตยและเที่ยงตรงตอลูกคา โดยที่ผานมาบริษัทสามารถสรางความเชื่อมั่นแกลูกคา
ไดอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องความสามารถในการจัดหาสินคาที่หลากหลายและไดมาตรฐาน การใหบริการทั้งกอนและหลังการขายที่
มีประสิทธิภาพ การยึดมั่นคําสัญญาที่มีตอลูกคา การตรงตอเวลา และความรวดเร็วเปนกันเอง เปนตน ทั้งนี้บริษัทจะตองมีความ
มั่นคงทางการเงินเนื่องจากตองมีการเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการขายและตองมีจํานวนพนักงานออกพื้นที่ที่
เพียงพอสําหรับการดําเนินการขายและบริการดังกลาวมาแลว


การใหระยะเวลาการผอนชําระที่ยาวนานกวา

บริษัทใหระยะเวลาการผอนชําระคางวดตั้งแต 6-60 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะและฐานะทางการเงินของผูขอเชาซื้อเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่นที่ประมาณ 12 เดือน ซึ่งการใหระยะเวลาการผอนชําระที่ยาวขึ้นนี้มีผลทําใหจํานวนเงินคางวด
ที่ลูกคาตองชําระมีจํานวนนอยและเหมาะสมกับความสามารถในการชําระเงินของกลุมลูกคาบริษัท นอกจากนี้ยังชวยลดปญหา
เรื่องการผิดนัดชําระหนี้และการไมชําระคางวดตามกําหนดอีกดวย
(ข)

เปรียบเทียบกับคูแขงในภาพรวม

อยางไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและกลุมลูกคาเปาหมาย แตกตางจากกลุมลูกคาของผูประกอบการรายอื่นๆ
รวมถึงวิธีการขายและการใหบริการแบบครบวงจรและถึงที่หมาย จึงทําใหบริษัทไมมีคูแขงทางตรงที่ประกอบธุรกิจเชนเดียวกันกับ
บริษัทฯ แตมีผูประกอบการหลายรายที่สามารถมีกลุมลูกคาบางสวนเปนกลุมลูกคาเดียวกับบริษัทฯไดบาง ไดแก บมจ. ซิงเกอร
(ประเทศไทย) บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) โดยผูประกอบการในธุรกิจการขายเชาซื้อ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อเชาซื้อสินคาและ
ธุรกิจสินเชื่อรายยอยอื่นเพื่อซื้อสินคาซึ่งเปนบริการทางการเงินที่ทดแทนกันไดนั้น แบงออกได 2 ประเภทหลัก คือ
(1)

ผูประกอบการที่เปนสถาบันการเงิน: สวนใหญเปนสถาบันการเงินและบริษัทยอยของสถาบันการเงิน ซึง่ ไดแก บมจ.
บัตรกรุงไทย และธนาคารพาณิชยตางๆ เปนตน
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ผูประกอบการที่ไมใชสถาบันการเงิน: แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ผูประกอบการทีข่ ายเชาซื้อสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯเปนหลัก อาทิ บมจ. ซิงเกอร (ประเทศ
ไทย) (SINGER) เปนตน
2.2 ผูประกอบการที่ใหบริการสินเชือ่ รายยอยเพื่อซือ้ สินคา สินเชือ่ เพื่อเชาซือ้ สินคา หรือ ขายเชาซื้อสินคา สําหรับ
สินคาหลายเครื่องหมายการคา โดยผูประกอบการในกลุมนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.2.1 ผูประกอบการที่ใหบริการสินเชือ่ รายยอยเพื่อซือ้ สินคา และสินเชือ่ เพื่อเชาซื้อผานรานคูค าเปนหลัก
อาทิ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (AEON) บจ. จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) (First Choice) บจ. สยาม เอแอนด
ซี (Easy Buy)
2.2.2

(ค)

ผูประกอบการทีข่ ายเชาซื้อสินคาผานสาขาของตนเองเปนหลัก อาทิ บมจ. ไมดา แอสเซ็ท

ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯเปนบุคคลรายยอยอาศัยอยู นอกเขตเทศบาล ในจังหวัดตางๆทั่วประเทศที่มีอาชีพและ
รายไดที่มั่นคงระดับกลาง-ลาง อาทิ ลูกจางโรงงาน ลูกจางทั่วไป เกษตรกร พนักงานบริษัท และขาราชการ เปนตน โดยมีรายได
ประจําตอครัวเรือนเฉลี่ย 5,000–50,000 บาทตอเดือน ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมบุคคลที่ไมมีหลักฐานทางการเงินเพื่อใชอางอิง
ในการขอรับบริการทางการเงิน อาทิ สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน แตมีกําลังซื้อและความสามารถในการผอนชําระ
รวมทั้งอุปนิสัยการชําระเงินที่ตรงตอเวลา ดังนั้นลูกคากลุมนี้จึงเปนกลุมที่ไมไดรับบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆอยางเพียงพอ
จากผูประกอบการรายอื่นๆ อาทิ สินเชื่อเชาซื้อ สินเชื่อสวนบุคคล บัตรเครดิต เปนตน
ในการขายเชาซื้อสินคาแกลูกคากลุมเปาหมายนั้น บริษัทฯพิจารณาเรื่องการรูจักตัวตนและการเขาถึงลูกคาเปนสิ่งสําคัญ
และบริษัทฯยังคงขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่อง โดยเนนกลุมลูกคาดังกลาวขางตนซึ่งตองมีคุณสมบัติเบื้องตนดังนี้








รายไดประจําตอครัวเรือนขั้นต่ํา 5,000 บาทตอเดือน
ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง/เปนหลักแหลง และตรวจสอบได
อาชีพที่มั่นคง อายุงาน ประวัติการทํางานที่ดี
อุปนิสัยการใชจายเงินที่ดีและนาเชื่อถือได
ประวัติทางการเงิน หรือการเชาซื้อที่ดี
วัตถุประสงคในการเชาซื้อสินคาที่ชัดเจน
ผูค้ําประกันที่เชื่อถือได

การขายเชาซื้อสินคาบริษัทฯจะไดรับเงินคาเชาซื้อภายหลังจากสงมอบสินคาใหลูกคาแลว ดังนั้นบริษัทฯจึงตองพิจารณา
ขอมูลดานตางๆของผูขอเชาซื้ออยางละเอียดและรัดกุมเพื่อตรวจสอบเครดิตและความสามารถในการผอนชําระ ซึ่งพนักงาน
ตรวจสอบการเชาซื้อจะเปนผูทําการเช็คสอบประวัติ ฐานะทางการเงินและขอมูลตางๆของผูขอเชาซื้อจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
เทานั้น ดังนั้น พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจึงตองเปนผูที่มีประสบการณในการตรวจสอบเครดิตลูกคา และมีความเขาใจใน
นโยบายของบริษัทฯเปนอยางดี ซึ่งพนักงานเหลานี้จะตองผานการทํางานในระดับพนักงานขายและ/หรือพนักงานเก็บเงินมากอน
และจะตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มทักษะดานตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
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การจําหนายและชองทางการจําหนาย

สํานักงานสาขา
บริษัทฯขายเชาซื้อสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายผานสํานักงานสาขา ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 80 สาขา ครอบคลุม 49
จังหวัดในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รายละเอียดดังนี้
ภาค

สาขา

จังหวัด

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556
กรุงเทพและปริมณฑล กรุงเทพฯ/นนทบุรี

5

5

กลาง

19

19

อยุธยา/อางทอง/ลพบุรี/สิงหบุรี/ชัยนาท/สระบุร/ี นครปฐม/อุทัยธานี
/สุพรรณบุรี

ตะวันตก

ราชบุรี/กาญจนบุรี/สมุทรสงคราม/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ

9

9

ตะวันออก

ระยอง/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี

7

6

เหนือ

อุตรดิตถ/พิษณุโลก/พิจิตร/นครสวรรค/กําแพงเพชร/ตาก/สุโขทัย/เพชรบูรณ

10

10

ใต

สุราษฎรธานี/ชุมพร/นครศรีธรรมราช/พัทลุง/กระบี/่ พังงา

8

8

ตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา/บุรีรัมย/สุรินทร/ศรีสะเกษ/กาฬสินธุ/ มุกดาหาร/ยโสธร/ชัยภูมิ

22

22

80

79

อํานาจเจริญ/ขอนแกน/สกลนคร/อุดรธานี/มหาสารคาม/รอยเอ็ด
อุบลราชธานี
รวม

สาขาสวนใหญตั้งอยูในทุกจังหวัดของภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
ณ 31 ธันวาคม 2557 มีสาขารวมทั้งสิ้น 56 สาขา คิดเปนรอยละ 70.00 ของจํานวนสาขาทั้งหมด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 3-4 สาขา
ทั้งนี้ สาขาแตละแหงจะขายเชาซื้อสินคาตามประเภทที่ไดกําหนดไวแลวเทานั้น ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2557 สาขาจํานวน 80 แหงขาย
เชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เพียงอยางเดียว ในการบริหารงานสาขาบริษัทฯมีนโยบายการบริหารแบบ Profit Center โดยแต
ละสาขาจะดูแลการขาย การติดตามหนี้ การเก็บเงินและการบริหารสินคาคงคลังดวยตนเอง รวมทั้งมีการประเมินผลงานเปนราย
สาขาเพื่อเปนแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ปจจุบันบริษัทฯยังไมสามารถขายเชาซื้อสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯไดอยางทั่วถึงแมวาจะยังมีความ
ตองการเชาซื้อจากลูกคาอยูอีกมาก เนื่องจากขอจํากัดทางดานเงินทุนและเครือขายสาขาที่ปจจุบันกระจุกตัวอยูในเฉพาะเขตภาค
กลาง บริษัทฯจึงไดวางเปาหมายการเปดสาขาเพิ่มในอนาคต โดยมีหลักเกณฑการเปดสาขาเบื้องตนสรุปดังนี้
1. บริษัทฯตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถพรอมทํางาน
2. บริษัทฯตองมีขอมูลของพื้นที่เปาหมายใหมวามีศักยภาพและความตองการเชาซื้อสินคา และหากเปนพื้นที่ที่มีสาขา
ดําเนินการอยูแลวจะพิจารณายอดขายและปญหาหนี้เสียในอดีต
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3. บริษัทฯตองมีสถานะทางการเงินที่เขมแข็ง
ทั้งนี้ ในทางปฎิบัติบริษัทฯจะทําการเปดสาขาใหมเมื่อสาขาเกามีการเติบโตดานยอดขายเต็มที่แลว คือ ประมาณ 3 ลาน
บาทตอสาขา เนื่องจากตองการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการดําเนินงานดานคุณภาพลูกหนี้และการจัดเก็บเงิน
(จ)

สัดสวนการจําหนายในประเทศ

สัดสวนการขายสินคาแยกตามประเภทสินคา และระยะเวลาการชําระคืน สรุปไดดังนี้
ประเภทสินคา

2555

2556

2557

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

โทรทัศน

102.53

22.12

127.00

28.63

126.38

29.31

สเตอริโอ

22.56

4.82

14.98

3.38

12.89

2.99

วิดีโอ

9.95

2.15

8.96

2.02

6.55

1.52

ตูเย็น

82.09

17.71

76.06

17.15

76.62

17.77

เครื่องซักผา

199.38

43.00

177.23

39.95

162.00

37.27

อืน่ ๆ

26.37

5.69

15.97

3.60

18.45

4.28

442.88

95.53

420.20

94.72

402.89

93.14

20.74

4.47

23.44

5.28

28.30

6.86

463.61

100

443.64

100

431.19

100

0-6

4.44

0.96

60.25

13.58

29.88

6.93

7-12

24.19

5.22

93.12

20.99

35.96

8.34

13-18

68.32

14.74

121.96

27.49

55.75

12.93

19-24

366.43

79.04

168.32

37.94

309.60

71.80

25-36

0.24

0.05

-

-

-

-

37-60

-

-

-

-

-

-

 60

-

-

-

-

-

-

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน

รวม
รถจักรยานยนต
รวม
จํานวนงวด(เดือน)

หมายเหตุ: รายไดตามตาราง คือ รายไดจากการขายสุทธิ (หักดอกผลเชาซื้อและภาษีมูลคาเพิ่ม)
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2.2.2 ภาวะการแขงขัน
(ก)

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม

เชาซื้อเปนการใหบริการทางการเงินรายยอยรูปแบบหนึ่งเชนเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และลิสซิ่ง ซึ่งเกิด
จากความตองการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผอนชําระคาสินคา/บริการในอนาคต ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมา
ธุรกิจการใหบริการทางการเงินรายยอยโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว และ
มาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดสงผลใหประชากรสวนใหญทั้งในและนอกภาคเกษตรมีรายไดตอครัวเรือนสูงขึ้นและมี
กําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการใชจายและการบริโภคสินคาและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอธุรกิจเชาซื้อ
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟานั้นแปนสินคากลุมที่ทํารายไดหลักใหผูประกอบการ ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในป
2558 คาดวาจะมีแนวโนมการเติบโตที่ดีตามภาวะเศรษฐกิจและความตองการใชงานเครื่องใชไฟฟาที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจากการไดรับ
แรงผลักดันจากการขยายตัวของรายไดของผูบริโภค และการขยายตัวของที่อยูอาศัยใหมที่จะขยายตัวตอเนื่อง ที่ทําใหความ
ตองการเครื่องใชไฟฟาสําหรับบานใหมมีอยูตอเนื่อง ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตราคาเครื่องใชไฟฟามีแนวโนม
ลดลง จึงไมสงผลกระทบตอคางวดผอนชําระสินคา
ผูประกอบการในธุรกิจบริการทางการเงินรายยอยนี้แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ ผูประกอบการที่เปนสถาบันการเงิน
และผูประกอบการที่ไมใชสถาบันการเงิน โดยมีลูกคาซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมหลักดังนี้
(1)

กลุมลูกคาที่มีเอกสารทางการเงิน:

เปนกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลและในจังหวัดตางๆโดยเฉพาะในเขตเทศบาล ซึ่งเปนผูมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได
ประจํา และสามารถเช็คสอบประวัติ/ขอมูลผานองคกรหรือหนวยงานตางๆได ลูกคากลุมนี้จะมีเอกสารทางการเงิน เชน สลิป
เงินเดือน ที่อยู เบอรโทรศัพท สําหรับใชอางอิงในการขอสมัครใชบริการทางการเงินได
(2) กลุมลูกคาที่ไมมีเอกสารทางการเงิน:
เปนกลุมบุคคลที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลของจังหวัดตางๆและประกอบอาชีพอิสระ เชน รับจาง คาขาย เกษตรกร ซึ่งเปนประชากร
สวนใหญของประเทศ กลุมลูกคานี้มักจะไมมีเอกสารทางการเงินเพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงิน ซึ่งการใหบริการเชาซื้อแกลูกคา
ประเภทนี้จะตองรูจักและเขาถึงลูกคาเพื่อตรวจสอบขอมูลที่แทจริง
ธุรกิจเชาซื้อโดยเฉพาะบริการเชาซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคมีอัตราการเติบโตสูงกวาธุรกิจบริการทางการเงินรายยอย
ประเภทอื่นอันเนื่องมาจากขอจํากัดการประกอบธุรกิจที่นอยกวา อีกทั้งการเติบโตของธุรกิจยังสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมและอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาซึ่งมีการเติบโตสูงอยางตอเนื่องอันเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินคาใหม
และราคาสินคาตอชิ้นที่มีแนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต นอกจากนี้ อัตราการสูญเสียจากหนี้เสียที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริการทางการเงินรายยอยประเภทอื่นยังเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมการเติบโตและการแขงขันของธุรกิจเชาซื้อในชวงที่ผานมาดวย
โดยผูประกอบการหลักในธุรกิจบริการเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในปจจุบัน ไดแก บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (AEON) บจ. จีอี แคปปตอล
(ประเทศไทย) (First Choice) บจ. สยาม เอแอนดซี (Easy Buy) บมจ. ซิงเกอร (ประเทศไทย) (SINGER)
การเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา โดยปรกติจะมีความสอดคลองกับกับอัตราการเติบโตของรายไดครัวเรือน อัตรา
การเติบโตของประชากร และ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงที่คาดวาจะมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกวาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆทํา
ใหมีการผลิตสินคาใหมที่มีความหลากหลายในราคาที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ประกอบกับกําลัง
ซื้อของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นไดทําใหความตองการใชเครื่องใชไฟฟาในตลาดมีมากยิ่งขึ้นตามไปดวย
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แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต


สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน

ตลาดเครื่องใชไฟฟามีการขยายตัวตามกําลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในชวง 2-3 ปที่
ผานมา ไดสงผลใหภาวะการแขงขันในการทําธุรกิจเชาซื้อทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อมีผูประกอบการอีกหลายรายเริ่มเขามารวมแชร
สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นทั้งสถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน ทําใหผูประกอบการรายเดิมตองปรับตัวเขารับการแขงขันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
บริษัทฯสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายระดับกลาง-ลางดังที่ไดกลาวมาแลวผานเครือขายสาขาทั่วประเทศ ซึ่งกลุมลูกคา
นี้ไมใชเปาหมายหลักของผูประกอบการทางการเงินรายยอยอื่นๆในปจจุบัน เชน บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และสินเชื่อเชาซื้อ
เปนตน เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่เขาถึงยากและมีขั้นตอนในการพิจารณาเครดิตที่แตกตางและตองใชเวลาเนื่องจากไมมีเอกสาร
ทางการเงินตามขอกําหนดของผูประกอบการดังกลาว อีกทั้ง ในการขยายเครือขายสาขานี้ จะตองใชเงินลงทุนในจํานวนสูงและ
ระยะเวลาในการวางระบบการทํางาน ดังนั้น ผูประกอบการรายอื่นจึงไมสามารถขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาระดับเดียวกับ
บริษัทฯไดภายในระยะเวลาอันสั้น จึงทําใหในปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคูแขงโดยตรง
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
(ก)

การจัดซือ้ สินคา

ฯวางนโยบายการขายโดยกําหนดประเภทสินคาที่จะขายเชาซือ้ ซึ่งพิจารณาจากความตองการของตลาดในอดีตที่ผานมา
ความตองการของกลุมลูกคาในปจจุบัน รวมทั้งภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสินคา/ผลิตภัณฑในกลุมผูผลิต/จัดจําหนาย ซึ่ง
เมื่อคัดเลือกสินคาแลวบริษัทฯจะสัง่ ซื้อสินคาจากผูผลิต/ผูจําหนายสินคาตางๆโดยตรง โดยจะนําสินคามาเก็บรวมกันไวที่โกดังกลาง
ของบริษัทฯเพื่อทําการจัดสงตอไปยังสาขาตางๆ ดังแผนภาพตอไปนี้
ขั้นตอนการจัดซือ้ และจัดสงสินคา
ประมาณการและวางแผนการขาย
ประมาณการของแตละสาขา

นโยบายและแผนการขายและการตลาด

สั่งซื้อสินคาไปยังผูผลิต/จําหนาย
ผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อ

จัดสงสินคามายังโกดังกลางของบริษัทบริษัทฯ

โกดัง
ฝายผลิตภัณฑและบริการจัดสงสินคาไปยังสาขาสาขา

สาขาสั่งสินคาโดยผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน

สาขาตางๆ

ลูกคา

ลูกคา
ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา

ลูกคา
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บริษัทฯสั่งซือ้ สินคาโดยผูผลิต/จําหนวยจัดสงสินคารวมไว ณ โกดังกลางเลขที่ 28/6 หมูที่ 11 ซ.ปฐวิกรณ ถ.นวมินทร แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และบริษัทฯจะเปนผูทําการจัดสงสินคาดังกลาวไปยังสาขาตางๆทั่วประเทศ โดยบริษัทฯมี
ผูผลิตและ
ขอตกลงกับผูผลิต/จําหนายเรื่องคาตอบแทนการจัดสงสินคาในรูปสวนลดคาสินคาและ/หรือคาคอมมิชชั่นการจัดสง
จําหนายที่บริษัทฯสั่งซือ้ สินคามีดังนี้
ชื่อผูผลิต

ประเทศ

ความสัมพันธ
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

1 ถึง 4 ป

เครื่องใชไฟฟาเปนสินคาหลักที่บริษัทฯสั่งซือ้ ในปริมาณมาก โดยบริษทั ฯเปนพันธมิตรทางการคาปกติกับผูผลิต/จําหนายราย
ดังกลาวเปนระยะเวลานาน ซึ่งมิไดมีความสัมพันธอื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธทางการคาภายใตเงื่อนไขปกติ และบริษัทฯได
วางหนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพื่อเปนหลักประกันในการสั่งซื้อ
(ข)

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
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3 ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและราคาหุนของ
บริษัท อนึ่ง ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้เปนเพียงปจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งนี้ อาจมีปจจัย
ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทไมทราบและอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งปจจัยความเสี่ยง
เหลานี้อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่องและถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการกําหนดกลยุทธ
และแผนธุรกิจในแตละป โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเปนไปตามทิศทางและนโยบายที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนหลักตางๆ ดังนี้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงเปนตน หากมีความเสี่ยงใหมๆ ที่มิไดคาดการณไวอาจจําเปนตองทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหมทั้งหมด
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอยางรุนแรงอาจตองทบทวนแผนธุรกิจใหมทั้งหมด พรอมนําเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ดังเชนในชวงสองปที่ผานมามีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติคือเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของ
ประเทศซึ่งมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและบุคลากรรวมถึง
การบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในชวงนั้น
3.1.1 ความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มปี ญหา
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดคางชําระของลูกหนี้การคาสวนที่เกินกวา 12 เดือน จํานวน 15.02 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 2.96 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด อันเปนผลมาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ลดลง ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมได
รับชําระหนี้ตามจํานวนดังกลาว แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไวแลวจํานวน 15.02 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 100 และสงใหฝายเรงรัดติดตามหนี้ที่เหลืออยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการที่จะปองกันความเสี่ยง
จากปญหาลูกหนีค้ างชําระเปนระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกคาที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมีการเก็บและติดตามหนี้
เร็วขึ้น โดยจะสงใหฝายเรงรัดหนี้สินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้
3.1.2 ความเสี่ยงจากการเกิดลูกหนีเ้ ชาซื้อมีปญหาในอนาคตเนื่องจากการขยายสินเชื่อเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขาเปดดําเนินงาน ทั่วประเทศรวม 80 สาขา ทั้งนี้การขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาใหมใน
พื้นที่การขายใหมอาจกอใหเกิดลูกหนี้เชาซื้อที่มีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวในระยะเวลาหนึ่งได อยางไรก็ตามบริษัทไดใช
ความระมัดระวังในการขายเชาซื้อแกลูกคารายใหม โดยใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเชาซื้อโดยระบบการ
พิจารณาการขายเชาซื้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกคาเชาซื้อและการติดตามหนี้ รวมทั้งบริษัทมีฝายตรวจสอบและฝายเรงรัด
หนี้สินที่ดูแลเรื่องการทุจริตภายในองคกรและการติดตามหนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งมีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงาน
ผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี้เชาซื้อไดทุกขณะซึ่งสามารถปองกันความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
3.1.3 ความเสี่ยงจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาโดยไมมีเอกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทไมมีหลักฐานทางการเงินที่เปนลายลักษณอักษร ดังนั้นในการพิจารณาการขายเชาซื้อ
นั้น บริษัทจึงเนนการเขาถึงตัวตนและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากลูกคา รวมถึงการเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและจากบุคคล
อางอิงเพื่อเปนการสอบทานขอมูลอีกชั้นหนึ่ง เชน ผูค้ําประกัน ญาติ เพื่อนบาน ผูนําในหมูบาน หรือ ลูกคาเกา ตามหลักเกณฑการ
พิจารณาของบริษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผอนชําระของลูกคา (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3 การประกอบ
ธุรกิจ) ฉะนั้นหากลูกคาผูขอเชาซื้อรวมมือกับบุคคลอางอิงและ/หรือผูค้ําประกันแจงขอมูลเท็จอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการ
พิจารณาลูกคาได ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาหนี้สูญ การผอนชําระลาชาหรือการรับคืนสินคา อยางไรก็ตามความเปนไปไดดังกลาว
คอนขางต่ําเนื่องจากผูขอเชาซื้อตองเตรียมขอมูลลวงหนาและรวมมือกับบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งการแจงขอมูลเท็จเปน
ผลประโยชนของผูเชาซื้อฝายเดียว แตเปนผลเสียกับผูเกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติจะเกรงการรวมรับผิดชอบภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน
และการถูกขึ้นบัญชีดําทําใหไมสามารถขอเชาซื้อกับบริษัทไดอีก ดังนั้นการสอบทานขอมูลจากบุคคลหลายฝายดังกลาวจึงเปนการ
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ลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทขายเชาซื้อแกลูกคารายยอยโดยมียอดเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเฉลี่ย 13,000 บาทตอ
ราย ดังนั้นผลกระทบจากหนี้เสียตอรายลูกหนี้จึงมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อทั้งหมด
3.1.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการแขงขันในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดดําเนินการลดความเสี่ยงดานนี้ดวยการมุงเนนการรักษาสวนแบงตลาดไว กลาวคือ บริษัทไดเขาแขงขันและรักษา
สวนตางของอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับหนึ่ง ไมแขงขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริษัทไดเนนการใหบริการเปน
หลักและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับผูจาํ หนายเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแขงขัน
ดังกลาวเปนอยางดี
3.1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษทั
ผูประกอบการธุรกิจเชาซื้อสามารถขยายธุรกิจไดตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํากัด เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมไดอยู
ภายใตขอจํากัดของกฎหมายพิเศษใดๆ กลาวคือ ผูประกอบการสามารถใหสินเชื่อโดยไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใดๆ ดังนั้น
คุณภาพของลูกหนี้ซึ่งเปนปจจัยหลักของธุรกิจประเภทนี้ยอมไดรับผลกระทบจากการทุจริต ประสิทธิภาพของการติดตามหนี้หรือ
จากสภาวะเศรษฐกิจ หากผูประกอบการขาดความระมัดระวังหรือขาดระบบควบคุมภายในที่ดี ผูประกอบการอาจประสบปญหาใน
การเรียกชําระหนี้ได ถาหากภาวะเศรษฐกิจอยูในภาวะที่ตกต่ํา
บริษัทไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยบริษัทมีระบบควบคุม ติดตามและดูแลการ
ปลอยสินเชื่ออยางใกลชิด เพื่อใหทราบถึงสินเชื่อที่ปลอยออกไป บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากตัวลูกหนี้โดยจัดใหมีบุคคล
ค้ําประกันและวางเงินดาวนในปริมาณมากสําหรับลูกหนี้ที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง มีระบบตรวจสอบภายใน และระบบรายงานที่
สามารถติดตามดูผลการติดตามหนี้ เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ในสถานะปจจุบันและสามารถติดตามลูกหนี้ใหจายชําระหนี้
ไดไมเกิดการติดคางเนิ่นนานจนเกิดภาวะหนี้ไมกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้จากผลของระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนระบบการตรวจสอบภายในจากสวนกลาง ระบบการหมุนเวียนพนักงานในการทํางานทั้งการทําตลาดและ
ติดตามหนี้ ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการกอทุจริตภายในบริษัท
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ความเสี่ยงในการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2557 บริษัท มีคาคอมมิ ชชั่ น จํ านวน 100.48 ลานบาท หรื อคิดเป นอัตรารอ ยละ 11.19 ของ
คาใชจายทั้งหมดของบริษัท เมื่อเทียบกับป 2556 จํานวน 104.23 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 11.83 ของคาใชจายทั้งหมด
ของบริษัท ลดลงจํานวน 3.75 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 3.60 เนื่องจากมียอดขายในป 2557 ลดลง ซึ่งบริษัทมีนโยบายจาย
คาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามอัตราที่กําหนด โดยจายใหเมื่อพนักงานขายสามารถขายเชาซื้อสินคาพรอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขายไดครบถวนแลว โดยบริษัทพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามยอดจายจริงที่พนักงานไดรับ (ไม
จายเกินคาคอมมิชชั่นที่ไดรับ) สําหรับพนักงานที่มียอดเบิกลวงหนาคางอยูกับบริษัท (พนักงานเกา) บริษัทจะหักคาคอมมิชชั่นไว
5% ของยอดที่ไดรับเพื่อเคลียรยอดเบิกลวงหนาที่คางไว สําหรับพนักงานใหมในระยะ 2 เดือนแรก ใหเบิกลวงหนาไดวันละ 200
บาท โดยเมื่อมียอดมิชชั่นประจําสัปดาห ใหเคลียรคืน 20% ของยอดที่ไดรับ และ เมื่อมียอดโบนัสการขายประจําเดือน ใหเคลียรคืน
50% ของยอดที่ไดรับ (แตไมเกินยอดเบิกลวงหนา) เมื่อพนระยะ 2 เดือนแรกใชเงื่อนไขเดียวกับพนักงานเกา(ไมใหเบิกรายวัน) หาก
พนักงานขายรายนั้นพนสภาพการเปนพนักงานและมีเจตนาหรือไมสามารถชําระคืนคาคอมมิชั่นในสวนที่ไดเบิกลวงหนาไปแลว
อาจทําใหบริษัทสูญเงินคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนานี้ อยาไรก็ตาม บริษัทไดจํากัดความเสี่ยง โดยพิจารณาการจายคาคอมมิชชั่น
การขายลวงหนา เปน จํานวนสูงสุ ดเทากับค าคอมมิชชั่นการขายสิน คาที่พนักงานขายมีสิท ธิไดรับแตยั งไมสามารถเบิกรับได
เนื่องจากยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขการขาย
3.1.7

ความเสี่ยงจากการลาสมัยของสินคาคงคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีสินคาคงคลังสุทธิจํานวน 46.47 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
ประเภทภาพและเสียง เชน โทรทัศน วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และจักรยานยนต ซึ่งเปนสินคาที่มีความลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไดงายและมีแนวโนมการลดลงของราคาสินคาที่รวดเร็ว หากบริษัทมีสินคาคงคลังลาสมัยในปริมาณมากอาจทําใหรายได
จากการขายเชาซือ้ สินคาลดลงได อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษทั จะเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอตอ
การขายและมีปริมาณหมุนเวียนอยูเสมอ โดยปจจุบันบริหารสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 45 วัน และดําเนินนโยบายการบริหาร
สินคาคงคลังใน 2 ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญซึ่งดูแลเรื่องประเภทสินคาที่สั่งซื้อและนโยบายการขายเชาซื้อรวม และโดยสาขาซึ่ง
จะตองดูแลและรับผิดชอบสินคาที่ไดสั่งจากสํานักงานใหญเนื่องจากมีการบริหารงานแบบ Profit Center ทําใหบริษัทสามารถ
ควบคุมสินคาคงคลัง ทั้งประเภทและระดับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.8

ความเสี่ยงจากการยึดคืนสินคา

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดยึดคืน จํานวน 223.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 19.41 ของยอดขายสุทธิ
ของบริษัท เมือ่ เทียบกับป 2556 จํานวน 207.96 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 17.61 ของยอดขายสุทธิของบริษัท เพิ่มขึ้น
จํานวน 15.96 ลาน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 7.67 ซึ่งปกติธุรกิจเชาซือ้ มีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งที่หลีกเลีย่ ง
ไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้นเปนความเสี่ยงตอการลดลงของยอดขายและมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกดาน
หนึ่งก็ถอื เปนการชดเชยตอความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได และบริษทั มีวิธีการบริหารสินคายึดคืน
โดยนําสินคาเหลานั้นมาจําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย อันถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง
3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
3.2.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษทั ยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกีย่ วเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อเงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบีย้ อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย้ คงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษทั ยอยจึงอยูในระดับต่ํา
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสีย่ งดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนือ่ งกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนีก้ ารคา เงินใหกูยมื
และลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้
การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษทั ยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษทั ยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยู
จํานวนมากรายดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อนอกจากจํานวน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวในบัญชี
3.2.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราตางประเทศในจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญ
3.2.4

เนือ่ งจากบริษัทและบริษัทยอยมีธุรกรรมที่เปน

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ปจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวมากขึ้นหลังจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก
อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังไดรับผลกระทบจากปจจัยลบในประเทศ เชน การชะลอตัวของภาคการผลิต การสงออก และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปญหาการวางงาน และสถานการณทางการเมือง ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอรายไดและกําลังซื้อ พฤติกรรมการใชจาย และระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภค
สภาวะเศรษฐกิจดังกลาวขางตนสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่ลูกคาใชบริการที่ลด
นอยลง และผูประกอบการตองรับความเสี่ยงมากขึ้นจากการเรียกเก็บคางวดสินคา อยางไรก็ตามเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ถือเปน
สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน จึงอาจไดรับผลกระทบนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งบริษัทไดพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการและปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาดเพื่อกระตุนการใชบริการของลูกคาและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการขายสินคา
รวมทั้งจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดคาใชจาย (Cost Efficiency Program) เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็
ดี บริษัทไมสามารถรับรองไดวาธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไมไดรับผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกลาวยังคงดําเนินตอไป
3.3

ความเสี่ยงอื่น ๆ

3.3.1

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท
และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ดําเนินงานของบริษัทได เชน การเกษียณอายุ การลาออก เปนตน ที่อาจจะมีผลที่ทาํ ใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได บริษัท จึงได
ใหความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส ทุกข สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลให
เหมาะสมกับหนาที่และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจจําแนกไดเปน 6 ประเภทหลัก ไดแก
รายละเอียดสินทรัพย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม
4.1

มูลคาสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(ลานบาท)
3,152.6
538.7
101.4
1,717.1
92.3
5,602.1

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพยสินประเภทลูกหนี้การคา
ทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน
ทรัพยสินประเภทที่ดินรอการพัฒนา
ทรัพยสินประเภทสิทธิการใชประโยชนท่ดี ิน
ทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ทรัพยสินประเภทสินคาคงคลัง

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของสิทธิ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

ทรัพยสินประเภทลูกหนีก้ ารคา

บริษัทประกอบธุรกิจเชาซื้อ เงินหมุนเวียนสวนใหญมาจากการชําระคืนและขายเชาซื้อ ลูกหนี้เชาซื้อจึงถือเปนทรัพยสิน
หลักในการประกอบธุรกิจ ยอดลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทแสดงถึงจํานวนเงินคาเชาซื้อคงคางทั้งหมดที่ลูกคาจะตองชําระตามงวดที่ถึง
กําหนดโดยยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ แสดงโดยใชยอดคงคางตามสัญญาหักดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
สวนที่ถึงกําหนดชําระ

เกินกวาหนึ่งป

ภายในหนึ่งป

แตไมเกินหาป

2557

2556

2557

2556

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหาป
2557

2556

รวม
2557

2556

4,500,060

4,423,214

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

2,238,324 2,255,111 2,260,368 2,168,103

1,368

-

หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปน
รายได

(775,188) (717,037) (456,480) (434,634)

(66)

-

คงเหลือ

1,463,136 1,538,074 1,803,888 1,733,469

1,302

-

3,268,326

3,271,543

(33,036)

(15)

-

(115,684)

(128,628)

1,379,946 1,442,482 1,771,409 1,700,433

1,287

-

3,152,642

3,142,915

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(83,190)

(95,592)

(32,479)
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สวนที่ถึงกําหนดชําระ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปน
รายได

สวนที่ถึงกําหนดชําระ

เกินกวาหนึ่งป

ภายในหนึ่งป

แตไมเกินหาป

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหาป

2557

2556

2557

2556

2557

2556

718,812

734,025

204,809

211,114

-

(340,810) (328,692) (75,486) (100,413)

รวม
2557

2556

-

923,621

945,139

-

-

(416,296)

(429,105)

คงเหลือ

378,002

405,333

129,323

110,701

-

-

507,325

516,034

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(46,685)

(50,577)

(2,852)

(1,810)

-

-

(49,537)

(52,387)

331,317

354,756

126,471

108,891

-

-

457,788

463,647

สุทธิ

ยอยแหงหนึ่งไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อของบริษัทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 และ จํานวนประมาณ 1,071.83 ลานบาท 1,507.11 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาว
ตามที่กลาวไวในงบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28
ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ เฉพาะบริษัทในป 2556 เทากับ 457.79 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5.83 ของสินทรัพยรวม
และมีระยะเวลาเชาซื้อเฉลี่ย 13-24 เดือน สวนในป 2556 บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ จํานวน 463.65ลานบาท ซึ่งคิด
เปนรอยละ 11.54 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้เมื่อพิจารณารวมถึงลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยในป 2556 มีลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ-สุทธิ เทากับ 3,152.64 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.15 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดกําหนดแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
จํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และพิจารณาบันทึกสํารองทั่วไปสําหรับลูกหนี้ที่ไมคาง
ชําระคาปหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หากบริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไมพิจารณาถึง
สํารองทั่วไปนั้น บริษัทและบริษัทยอยตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
เงินประมาณ 54.49 ลานบาท และ 67.76 ลานบาท ตามลําดั บ (เฉพาะของบริษัท : 31.43 ล านบาท และ 33.68 ลานบาท
ตามลําดับ) และตองรับรูรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 23 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัท : 13.93 ลานบาท)
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไวโดยหากบริษัทใดเห็นวาแนวทางปฏิบัตินี้ไมเหมาะสมใหเปดเผย
แนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอย มีนโยบายในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้เชาซื้อที่คางชําระ
คางวดเกินกวา 4 งวด บริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะ ความสามารถในการชําระหนี้ของ
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ลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้เชาซื้อโดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 9.76 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาวโดยไมหักหลักประกัน ซึ่งสูงกวาอัตรารอยละ
4.12 ซึ่งเปนอัตราเฉลี่ยหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงยอนหลัง 3 ป (2554 – 2556) สวนบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อในอัตรารอยละ 3.79 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกันซึ่งสูงกวาอัตราหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริง
จากขอมูลสถิติชวงสามปที่ผานมา (2554 - 2556) ของบริษัทยอย
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซือ้ ที่คางชําระเกินกวา 3 งวด ที่บริษัทและ
บริษัทยอยยังคงรับรูรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 64.25 ลานบาท และ 42.15 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษทั : 18.16
ลานบาท และ 17.66 ลานบาท ตามลําดับ)
4.2

ทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซือ้ คืน
พันบาท
งบการเงินรวม

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557

2556

2557

2556

-

-

-

-

สําหรับทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน คือรายการที่บริษัทยอยโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางจาก
ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อเปนการชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู โดยลูกหนี้มีสิทธิซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้ลูกหนี้ยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป จากวันที่ขายใหบริษัทยอยจนถึงวันที่ซื้อคืน อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2557
และ 2556 ไมมียอดคงเหลือสําหรับรายการดังกลาว

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 30

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

4.3

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินประเภทที่ดินรอการพัฒนา
งบการเงินรวม
พันบาท
เนื้อที่ (ไร-งาน-ตารางวา)
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

2557

2556

104-3-79

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม

2557

2556

104-3-79

32,534

32,534

123-19-54

123-19-54

40,603

40,496

ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม

20-1-80

20-1-80

41,362

41,362

ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม

40-0-0

40-0-0

41,454

41,454

ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

103-5-65

103-5-65

35,252

35,252

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม

58-4-167

58-4-167

16,089

16,089

207,294

207,187

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

รวม
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ราคาทุน

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม

114-2-28

114-2-28

34,371

34,371

ต.ปนเกรียว อ.เมือง จ.นครปฐม

93-0-66.6

93-0-66.6

30,737

30,737

ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

7-3-96

7-3-96

813

813

ต.บานคอ อ.เมืองขอนแกน จ.
ขอนแกน

20-0-36

20-0-36

16,072

16,072

ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม

18-13-379

18-13-379

41,166

41,166

ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.
นครปฐม

22-0-0

22-0-0

34,000

34,000

ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

120-2-53

-

106,977

-

รวม

264,136

157,159

บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

7-1-26

7-1-26

29,442

29,442

บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
จํากัด

ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

337-3-4

338-0-94

37,829

37,900

538,701

431,688

รวม
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พันบาท
เนื้อที่ (ไร-งาน-ตารางวา)
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

2557

2556

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน)

ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

104-3-79

ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม

2557

2556

104-3-79

32,534

32,534

123-19-54

123-19-54

40,603

40,496

ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม

20-1-80

20-1-80

41,362

41,362

ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม

40-0-0

40-0-0

41,454

41,454

ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

103-5-65

103-5-65

35,252

35,252

ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

58-4-167

58-4-167

16,089

16,089

207,294

207,187

รวม

4.4

ราคาทุน

ทรัพยสินประเภทสิทธิการใชประโยชนที่ดิน

บัญชีนี้ไดแกตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิการใชประโยชนที่ดินเปนสิทธิเพื่อไดมาซึ่งการครอบครองที่ดินจํานวน 558 ไร ที่บริษัท
ยอยแหงหนึ่งไดพัฒนาเปนสนามกอลฟและจัดสรรเพื่อขายที่ดินดังกลาว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทําประโยชนและ
ไดจายคาธรรมเนียมเปนรายป โดยตัดเปนตนทุนขายเมื่อมีการขายออกไป
4.5

ทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รายละเอียดสินทรัพยถาวรหลักของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ สินทรัพยดังกลาวไมมีภาระผูกพันใด ๆ
รายละเอียดสินทรัพย

อายุการใชงาน

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

5-25 ป
5-10 ป
5 ป
5-10 ป

มูลคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ลานบาท)
งบรวม
งบเฉพาะบริษัท
502.96
165.01
626.81
149.79
140.09
20.39
137.08
124.26
310.14
34.73
1,717.08
494.18

ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน
888.69 ลานบาท และ 711.37 ลานบาท ในงบการเงินรวมตามลําดับ และจํานวน 93.67 ลานบาท และ 95.30 ลานบาทในงบ
การเงินเฉพาะบริษัทตามลําดับ ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคา
แลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน 556 ลานบาท และ 301 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัท : 213 ลานบาท และ 242 ลานบาท
ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทยอยมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อโดยมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 94.68 ลานบาท และ 81 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัท : 93.67 ลานบาท และ 79 ลาน
บาท ตามลําดับ)
ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีการเชาอาคารที่สําคัญสรุปรายละเอียดไดดังนี้
บริษัทฯดําเนินการสาขาโดยการเชาที่ดินและ/หรืออาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม สาขาสรุปรายละเอียดไดดังนี้
(1)

ระยะเวลานอยกวา 4 ป รวม 72 สาขา โดยสวนใหญมีระยะเวลาการเชาอยูระหวาง 1-3 ป ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะสั้น
อยางไรก็ตามหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาเชาจากเจาของอาคารเดิมก็จะไมกระทบตอการประกอบธุรกิจเนื่องจาก
บริษัทไมมีการขายผานหนาราน ดังนั้นสถานที่ตั้งสํานักงานจึงมิไดเปนปจจัยสําคัญ

(2)

ระยะเวลาตั้งแต 4 ปขึ้นไป ไมมีการทําสัญญาเชาอาคาร บริษัทมีคาใชจายในการเชาอาคารของสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 จํานวน 8.73 ลานบาท 8.67 ลานบาทตามลําดับ

4.6

ทรัพยสินประเภทสินคาคงคลัง

มีนโยบายเก็บสินคาคงคลังประมาณ 45 วัน เพื่อใหมีสินคาเพียงพอสําหรับการขาย โดยไดรับเครดิตจากผูผลิต/จําหนาย 20
– 60 วัน ในบางโอกาสบริษัททําการเก็บสินคาคงคลังในระดับที่สูงกวาปกติหากไดรับเงื่อนไขการคาที่ดีจากผูผลิต/จําหนาย อาทิ
สวนลด และสินคาแถม เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลังในระดับสาขาใหมีจํานวนนอยที่สุด โดย
พิจารณาระดับของสินคาคงคลังเปนปจจัยรวมในการประเมินผลการทํางานและคาตอบแทนที่จะใหแกผูจัดการสาขา ซึ่งหากสาขา
ใดมียอดสินคาคงเหลือเฉลี่ยสูงจะกระทบตอผลการประเมินดังกลาว โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีสินคาคงคลังจํานวน
46.47 ลานบาท บริษัทมีนโยบายการขายสินคาที่ยึดคืนไดจากลูกคาที่ไมสามารถผอนชําระตอได โดยนํามาปรับปรุงใหมเพื่อขาย
เชาซื้อซึ่งมีราคาตามสภาพของสินคา
4.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ในปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอย มุงเนนในธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ เชาซื้อเครื่องใชไฟฟา, เชาซื้อรถยนต, ธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยเหตุผลหลักในการลงทุนในบริษัทยอย คือ เพื่อสนับสนุนกิจการหลักของบริษัทในแงของการบริหาร
สินทรัพยและอสังหาริมทรัพย
ในการดูแลบริหารกิจการของบริษัทยอย บริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่มีประสบการณที่เหมาะสมกับกิจการนั้น ๆ เพื่อเปนตัวแทนที่
ไดรับมอบอํานาจจากบริษัทในดําเนินการดังนี้
(1)

ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบใหเกิดผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

(2)

ดูแลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหลานั้นทุกไตรมาสเปนอยางนอย

(3)

ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนประจําป
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5 ขอพิพาททางกฎหมาย
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยของบริษัทเปนคูความหรือคูกรณีในคดีหรือขอพิพาทที่ยังไม
สิ้นสุดมีรายละเอียดดังนี้
คดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดโดยเปนคดีที่มีทุนทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุนของบริษัท
ขอพิพาทระหวางบริษัทและบริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ในป 2550 1) บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการของบริษัทแหงหนึ่ง (โจทก) เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลายดวย
ขอความอันฝาฝนตอความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทดังกลาวไดใหเงินกูยืมแกกรรมการทานนั้นอันเปนสาเหตุใหกรรมการ
ทานนั้นเสียชื่อเสียง รวมเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวน 3,501 ลานบาท ขณะเดียวกันบริษัท ไดฟองแยงโจทกในวันที่ 25
มกราคม 2551 เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลายตอสื่อมวลชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทและกรรมการ
ของบริษัท โดยทุนทรัพยของการฟองแยงของบริษัทเปนจํานวน 1,000 ลานบาทและของกรรมการของบริษัทจํานวน 592
ลานบาท ปจจุบันโจทกไดถอนฟองคดีอาญาและคดีนี้ศาลไดเสร็จสิ้นแลว ยังไมมีการยื่นคํารองจากฝายโจทก 2) บริษัท
ไดยื่นฟองกรรมการทานดังกลาวในคดีแพงขอหากรรมการกระทําความเสียหายแกบริษัทและเรียกคาสินไหมจํานวนทุน
ทรัพย 274 ลานบาท คดีนี้ศาลไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ศาลไดมีคําพิพากษาให
จําเลยชําระเงินจํานวน 210 ลานบาท ใหแกบริษัท สมุยเพนนินซูลา จํากัด พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของ
เงินตนดังกลาวนับจากวันฟอง (12 มิถุนายน 2551) จนกวาชําระเสร็จสิ้นแกบริษัท สมุยเพนนินซูลา จํากัด เนื่องจากศาล
พิพากษาใหจําเลยชําระเงินใหแกบริษัทไมเต็มตามฟอง บริษัทจึงไดยื่นอุทธรณขอใหศาลอุทธรณพิพากษาใหจําเลยชําระ
เงินเต็มตามฟอง ขณะเดียวกันจําเลยก็ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษา เพื่อขอใหศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโจทก แตจําเลย
ยื่นคํารองขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา เนื่องจากประสบปญหาดานการเงินจึงไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล ซึ่งศาลได
ยกคํารอง และใหจําเลยนําเงินคาธรรมเนียมศาลมาชําระภายใน 30 วันนับจากวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558
ในไตรมาสที่ 4 ป 2552 บริษัทไดรับทราบวา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาให
บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด ชําระหนี้ที่คางชําระแกธนาคารในสวนของหนี้เงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 20.4 ลานบาท
และเงินกูยืม 725 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย หากไมชําระใหยึดที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสรางตามที่ระบุออกขายทอดตลาด นํา
เงินมาใชหนี้แกธนาคาร
ตอมาในไตรมาสที่ 1 ป 2553 บริษัทไดรับทราบวาสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย ได
ออกหมายแจงการยึดอสังหาริมทรัพยลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 โดยประเมินราคาไวเปนเงินรวม 160.4 ลานบาท
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ทรัพยสินของบริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัดไดถูกขายทอดตลาดไปแลว
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ที่เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับ
คดีแทน โดยกลาวอางวาการบังคับคดีไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาลสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด
ทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ศาลพิจารณารับคํารอง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ในระหวางป 2555 บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัดไดถูกกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพรรณพืชแจงความ
เกี่ยวกับคดีบุกรุกที่สาธารณะ คดีอยูระหวางตรวจสอบขอเท็จจริง สวนบริษัท ฮอท สปริง จํากัดซึ่งถือครองที่ดินติดการ
จํานองตอเจาหนี้รายเดียวกับบริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขอพิพาทของคดีดังกลาวขางตนยังไมมีขอยุติ อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทได
หารือกับที่ปรึกษากฎหมายแลว เชื่อวาคดีดังกลาวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทแตอยางใด
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6 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
6.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท

:

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ประเภทธุรกิจ

:

ดําเนินธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance)
พรอมบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพยและธุรกิจโรงแรม

เลขทะเบียนบริษทั

:

0107546000059

โทรศัพท

:

+ 66 2 434 2390 – 7

โทรสาร

:

+ 66 2 433 5364

เว็บไซต

:

www.midaassets.com

ชนิดของหุน

:

หุนสามัญ

ทุนจดทะเบียน (บาท)

:

1,138,233,718.50 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว (บาท)

:

1,138,225,685.00 บาท

6.2 นายทะเบียนหลักทรัพยในประเทศไ:ทย
ชื่อนายทะเบียน

:

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท

:

+66 2229 2800

โทรสาร

+66 2654 5427

ลูกคาสัมพันธ

:

+66 2229 2888

เว็บไซต

:

www.tsd.co.th

ชื่อผูสอบบัญชี

:

นาย สมคิด เตียตระกูล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

โทรศัพท
โทรสาร

:
:

บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซนั่ เพลส ชั้น 18 เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66 2205 8222
+66 2654 3339

6.3 ผูสอบบัญชี

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 35

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

หลักทรัพยของบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,138,233,718.50 บาท และมีทนุ ชําระแลวจํานวน 1,138,225,685
บาท แบงเปนหุน สามัญจํานวน 2,276,451,370 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.50 บาท

7.2

โครงสรางผูถ ือหุน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ 2 มีนาคม 2558
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ
กลุมนาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
คุณมนตชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวสุจิตร เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
นางนิภาวัลย เอี้ยวศิวิกูล
นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
นายสะอาด ปญญาจิรวุฒิ
กลุมนาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรยุทธ ดิลกศักยวิทรู
นายธเนศ ดิลกศักยวิทรู
กลุมนายนิพนธ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ ณัฐวุฒิ
นางสาวปฐมา ณัฐวุฒิ
นายวีระ ณัฐวุฒิ
กลุมนายสมศักดิ์ อาจหาญพิชิต
กลุมนายวิรัญ ใจยินดี
กลุมนายโกวิทย รุงเรืองธัญญา
กลุมนายชาญชัย พาณิชยารมณ
กลุมนางสาวสมจิตต ธาราอมรรัตน
กลุมนายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กลุมนางสาววรางคณา เตไชยา

จํานวนหุน

รอยละ

596,803,235.00
43,334,456.00
45,774,454.00
36,225,112.00
5,369,100.00
162,813,520.00
236,280.00
89,694,848.00
128,962,498.00
2,990,000.00
81,379,300.00
23,667.00
204,356,660.00
3,030,600.00
11,920,920.00
189,405,140.00
197,868,015.00
91,559,163.00
106,308,780.00
72.00
82,456,800.00
79,535,244.00
32,500,000.00
21,500,000.00
21,209,500.00
18,745,144.00
16,900,000.00

26.22
1.90
2.01
1.59
0.24
7.15
0.01
3.94
5.67
0.13
3.57
8.98
0.13
0.52
8.32
8.69
4.02
4.67
3.62
3.49
1.43
0.94
0.93
0.82
0.74

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 1

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

โดยผูถือหุนหลักยังเปนกลุมเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการถือหุนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้กลุมนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล กลุมนายธเนศ
ดิลกศักยวิฑูร และกลุมนายนิพนธ ณัฐวุฒิ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 26.22, 8.98 และ 8.69 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามลําดับ

7.3 นโยบายจายเงินปนผล
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30.00 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมใหแก
ผูถือหุน บริษัทมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอกิจการของบริษัทมากที่สุด
คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจายเงินปนผลประจําปแตตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป สําหรับการจายเงินปนผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากเห็น
วาบริษัท สามารถดํารงเงิน ลงทุน หมุน เวียนที่ใชใ นการดํา เนิน การไดอยา งเพียงพอภายหลังการจ ายเงิน ปน ผลระหวางกาลนั้น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่แจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปจจัยหลายประการ ดังนี้


ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัท



แผนการดําเนินงานในอนาคตและความตองการในการใชเงินลงทุน



ปจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยูภายใต พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลไดหากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
อยูแมวาบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปนั้น ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดใหบริษัทสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวน
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิในแตละป หักดวยยอดขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาเงินสํารองตามกฎหมายมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 2

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

8

โครงสรางการจัดการ

8.1

โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

รองกรรมการผูจัดการ
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

รองกรรมการผูจัดการ
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

อสังหาริมทรัพย

เชาซื้อ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายผลิตภัณฑและ
บริการ

ฝายบริหารงาน
ทรัพยสิน

ฝายทรัพยากรมนุษย

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 3

ฝายขาย 1 - 7

ฝายกฏหมาย

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการยอยอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการดําเนินงาน
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสจู น สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน

(2)

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน

(3)

จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(4)

ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือ
หุนเปนสําคัญ

(5)

กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พรอมทั้งหามมิใหกรรมการประกอบกิจการหรือเขาเปนหุนสวนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยาง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการ
เรื่องตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินงานดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
(1)

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

(2)

การทํารายงานที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 4

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คะแนน
(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(4)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(5)

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่น
เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

(8)

การควบหรือเลิกบริษัท

(9)

เรื่องอื่นใดตามกฎหมายกําหนด

ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอยใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิอนุมัติ
กรรมการอิสระ
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก (1) นายมงคล สัณฐิติวิฑูร (2) นายภูเบศวร โหยประดิษฐ และ (3) นายพิสูจน สุขแสง
ทิพย
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ
และฝายบริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด คือ
(1)

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระดวย

(2)

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

(3)

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

(4)

ไมเคยมี ความสัม พัน ธท างธุร กิจกับ บริษัท บริษัท ใหญ บริษัท ย อย บริษั ท รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขั ดแยง ทาง
ผลประโยชน ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเคยเปนหรือเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนการแตงตั้ง

(5)

ไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนสังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนการแตงตั้ง
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(6)

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

(7)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(8)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสจู น สุขแสงทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

(2)

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

(3)

สอบทานความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหนวยงานตรวจสอบภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหมีทรัพยากรดานตาง ๆ อยางเพียงพอ และหนวยงานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมในองคกร

(4)

พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และ
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5)

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน
และเงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

(7)

สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนรายป

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุมคา ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูสอบบัญชีของบริษัท
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(9)

สอบทานการจัดการใหมีชองทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงิน
หรือเรื่องอื่น ๆ โดยการแจงดังกลาวจะถูกเก็บเปนความลับ รวมถึงการจัดใหมีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจง
อยางเหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผูมีสวนไดเสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท

(11)

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

(12)

–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

–

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)

มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ

(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ ยานพาหนะ และ
การอนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ทั้งนี้วงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 300 ลานบาท

(3)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน เชน
การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพยถาวร เปนตน ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 1,000 ลานบาท หรือ
จํานวนเทียบเทา
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(4)

กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม
การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท

(5)

มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวากรรมการผูจัดการ

(6)

มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุร กิจประจําปและงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป แ ละดํ า เนิ น การตามแผนทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ โดยสอดคล อ งกั บ นโยบายและแนวทางธุ ร กิ จ ที
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว

(8)

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ
ของบริษัท และกําหนดใหรายการที่กรรมการบริห ารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมสิทธิอนุมัติการทํารายการนั้น
เลขานุการบริษทั
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ดํารงตําแหนง
เลขานุการบริษัท
คณะผูบ ริหาร
คณะผูบริหารของบริษทั ประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน(1) ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

ตําแหนง
กรรมการผูจ ัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจ ดั การฝายบัญชีและการเงิน

อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจ ดําเนินการเปนผูบริหารงานจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
และสามารถอนุมัติรายการที่เปนธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน การซื้อสินคา ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณเครื่องใช การ
อนุมัติคาใชจาย และการวาจางที่ปรึกษาดานตางๆ เปนตน ที่มีมูลคาสําหรับแตละรายการที่ไมเกิน 20 ลานบาทได และพิจารณา
อนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน เชน การซื้อ – ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพยถาวร ซึ่งการเขาทํารายการดังกลาวจะตองทําการขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบมาย ตลอดจนให
อํานาจกรรมการผูจัดการในการมอบหมายใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการ
ผูจัดการในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการ
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทและไมมีลักษณะ
เปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่ไดรับการมอบมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขุดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักณณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทยอย
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หมายเหตุ
(1) ผูบริหารขางตนเปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรก
นับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

8.2

การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร

บริษทั ไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษทั
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพจิ ารณาคัดเลือกตามประสบการณ ความรู ความสามารถและตองมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
ของพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตราประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะถูกจัดทําโดยที่
ประขุมผูถือหุนจะเปนผูเสนอรายชื่อของผูที่จะเปนกรรมการและทําการคัดเลือกตามขอบังคับบริษทั โดยใชเสียงขางมาก
คุณสมบัติของกรรมการ
1.

คุณสมบัติของกรรมการตามหลักกฎหมายมหาชน
1) เปนบุคคลธรรมดา
2) บรรลุนิตภิ าวะ
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
4) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพยทไี่ ดกระทําโดยทุจริต
5) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคกร หรือ หนวยงานรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่

2.
เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณทจี่ ะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท
อยางแทจริง และมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการดําเนินงานของฝายจัดการ
การเลือกตั้งกรรมการ
1) การเลือกตั้งกรรมการโดยมติที่ประชุมผูถือหุน เชน เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงตามวาระในการประชุม
สามัญประจําป และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการเขาใหมเพิม่ เติม จะตองไดรับอนุมัติจากที่เปนชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการจะเปนผู
เสนอชื่อ ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ ตอที่ประชุม เพือ่ พิจารณาทีป่ ระชุมผูถือหุน จะพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามขอบังคับของบริษทั กลาวคือ
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. หผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซี่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่วางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากครววออกตามวาระ : เปนไปตามขอบังคับของบริษัท
กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการ
แทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาว
จะอยูในตําแหนงกรรมการ ไดเพียงเทาวาระทียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการ
ขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนของกรรมการบริษทั
คาตอบแทนที่เปน ตัวเงิน สํา หรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไ ม เปน ผูบริห าร จํ านวน 8 ราย ในป 2557
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,160,000 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายมงคล สัณฐิติวทิ ูร(1)
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

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

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

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

คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป 2557 คาตอบแทนรวม
ของผูบริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 11,715,741 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

8.4

ณ 31 ธันวาคม 2557
5
10,252,920
1,260,990
201,831

การใชขอมูลภายใน

บริษัทไดกําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อ
ประโยชนสวนตนหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกัน
มิใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตไดรับขอมูลที่มิไดเปดเผยตอสาธารณชน และ/หรือปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่มิไดเปดเผยตอ
สาธารณชน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคาหุนและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทกอนที่ตลาดหลักทรัพยจะไดรับขอมูลนั้น และ
เปดเผยขอมูลดังกลาวผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย หรือในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอราคา และหามมิให
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุนหรือตราสารทางการเงินกอนที่ขอมูลดังกลาวจะเปดเผยตอสาธารณชน หรือ
ในขณะที่ขอมูลดังกลาวยังมีผลกระทบตอราคา
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท โดยกําหนดหาม
มิใหกรรมการและผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลา 1 เดือนกอนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตร
มาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทตอสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพยเพื่อการเก็งกําไรในระยะสั้น ทั้งนี้
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองแจงใหบริษัททราบถึงการไดมาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท
(รวมถึงการถือครองหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการไดมาหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา) จํานวนทั้งสิ้น 1,018 คน โดยแบง
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ตามสายงานหลักไดดังนี้
สายงาน
ฝายขายและปฏิบตั ิการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายกฎหมาย
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหารทรัพยสนิ
ฝายผลิตภัณฑและบริการ
ฝายทรัพยากรมนุษย
สํานักกรรมการ
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
849
11
33
5
54
3
39
17
7
1,018

คาตอบแทนรวมของพนักงานในป 2557 ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 240,936,409.94 บาท และเงินสมทบ
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 3,017,046 บาท
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง เพราะบริษัทตระหนักเสมอวา
บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับตนเองใหเปน “องคกร
แหงการพัฒนาและเรียนรู” โดยผสมผสานทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกร
ควบคูกันไป ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อใหบริษัทสามารถตอบสนองตอ
การพัฒนาและความกาวหนาของกิจการเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาและอื่นๆ และความตองการของลูกคาไดเปน อยางดี บริษัท ได
จัดรูปแบบการเรียนรูและการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้
การเรียนรูผานประสบการณและการลงมือทํางานจริง (Experience)
บริษัทสงเสริมและจัดใหพนักงานไดเรียนรูจากการลงมือทําจริง (On the Job Training) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการสอนงานและถายทอด
ความรูในงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนใหพนักงานกลาลองและกลาทําในสิ่งใหม ๆ และเรียนรูจากความผิดพลาด
เพื่อจะไดเห็นขอบกพรอง ปญหา และการแกไขปญหา อันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางแทจริง
การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
บริ ษั ท ส ง เสริ ม และเป ดโอกาสให ผูบั ง คั บ บั ญ ชา รวมถึ ง เพื่ อนร ว มงาน เป น ผู แ นะนํ า (Coaching) และ/หรื อให คํา ปรึ กษา
(Consulting) เพื่อใหผูบังคับบัญชาและพนักงานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และใหคําแนะนําในการทํางานรวมกัน โดยอาศัย
ชวงเวลาของการทํางานทั่วไป และในชวงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นปละ 2 ครั้ง
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูและอบรมเพิ่มเติม (Education)
บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานและผูบริหารไดเขารับการฝกอบรมกับสถาบันผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล และเพื่อใหพ นักงานและผูบริห ารของบริษัท
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการทํางานและเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต
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การกํากับดูแลกิจการ

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 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 วันพรอมทั้งหนังสือมอบอํานาจเพื่อใหผูถือหุนที่ไ ม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบอํานาจใหตัวแทนหรือกรรมการอิสระเขารวมประชุมและใชสิทธิ์ออกเสียงแทน
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลที่สําคัญแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
9.3 การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะจัดใหมีการประชุมสามัญ
ประจําปภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปของบริษัทฯ
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งมีการบันทึก
รายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวนทุกครั้ง
9.4 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมประกอบดวย พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา เจาหนี้ คูแขง รวมถึงสังคมเนื่องจาก
บริษัทฯตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสิท ธิของผูมีสวนได เสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี ตัวอยางของโครงการเพื่อสังคมของบริ ษัท ฯ ไดแกโครงการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนในโรงเรียนตางจังหวัด
9.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุน โดยมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการให
เปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 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 38 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
9.9 การรวมหรือการแยกตําแหนง
ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซ่ึงถือหุนประมาณรอยละ
25 แตอยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนรอยละ 50 ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและ
สอบทานการบริหารงาน
9.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน
จํานวนรวมไมเกิน 3 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ ซึ่งเปนระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะชักนําและรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯได
9.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให
กรรมการทราบลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่
ประชุมในแตละวาระการประชุม กรรมการที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะตองออก
จากการประชุมในระหวางการพิจารณาวาระนั้น ๆ
บริษัท จัดทําบันทึกรายงานการประชุม เปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตน ฉบับรวมกับ หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
ในป 2557 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 19 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวทิ ูร
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นายภูเบศวร โหยประดิษฐ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
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 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่
อยูในอุตสากรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด
9.13 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่ง
รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเปน กลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุม ภายในและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
และกลไกหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของฝายปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยาง
ชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีเพื่อใหมีการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในใหมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
9.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจําป งบการเงินดังกลาว
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่
ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
9.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง โดยมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธดูแลรับผิดชอบการตอบขอซักถามผูถือหุนและจัดเตรียมขอมูลเผยแพรใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและผูถือหุนบริษัทฯ
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10 ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ใหเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแล
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยอาศัยทั้งวิสัยทัศน ความสามารถ ควบคูกับการมีคุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ดําเนินงาน ดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม พรอมทั้งคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ โดยมุงหวังใหภาคธุรกิจอยูสามารถรวมกับชุมชนและสังคมไดอยางเปนสุข และพัฒนาความ
เจริญกาวหนาของชุมชนไปพรอม ๆ กัน
จากหลักการขางตน บริษัทไดคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งปจจุบันกําหนดหลักการไว 8 ขอ ดังนี้
1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทประกอบกิจการดวยความสามารถทางธุรกิจ ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ
ซื่อสัตย สุจริต สรางธุรกิจใหเติบโตมั่นคง สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน ดูแล รักษาสิทธิของผูถือหุน และแบงผลประโยชนใหอยาง
เปนธรรมและบริษัทปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางเปนธรรม ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมมีพฤติกรรมที่ขัดขวางการ
แขงขันที่เปนธรรม ไมแขงขันโดยทุมตลาด ลดอัตราดอกเบี้ยและบริการเกินควร ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง
2 การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดยมีการกําหนดนโยบายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษัทตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยสรุปเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 ไมมีพฤติกรรมการใด ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แกผูสวนไดเสียในเรื่องที่ตนทํา
หนาที่รับผิดขอบ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ ทั้งนี้การใหสิ่งของตามโอกาสหรือวาระตาง ๆ ตองมีมูลคาไมมากจนเกิน
ปกติวิสัย
2.2 การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได
2.3 ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพื่อความโปรงใส
2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือใหเงินสนับสนุน หรือทรัพยสินของบริษัท ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ มูลนิธิ
องคกรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบล สถานพยาบาล หรือองคกรเพื่อประโยชนตอสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได ตองกระทําใน
นามบริษัทฯ เทานั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล หรือใหเงินสนับสนุน หรือทรัพยสินของบริษัทฯ ดังกลาว ตองมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท การเบิกจายตองระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน ดําเนินการผานขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัท และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได
2.5 ไมกระทํ าการอัน ใดที่ เกี่ ยวของกับ การเมืองภายในบริษัท ฯ และไมใ ชท รัพ ยากรใดของบริษั ท ฯ เพื่ อ
ดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ ยึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงไมมีแนวทางในการ
ชวยเหลือทางการเมืองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
2.6 พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมการเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น
การกระทําผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา
หรือบุคคลมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้
2.7 บริษัท ฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจงเรื่องทุจริตและคอรรัปชั่นที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยบริษัท ฯ จะปกปดขื่อ ที่อยู หรือขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือใหขอมูลเปนความลับ โดย
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จํากัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
2.8 ผูที่กระทําทุจริตและคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัท ฯ กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากกระทําผิดกฎหมาย
2.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับพนักงานใน
องคกร และผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
2.10 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรร
หา การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญ
ขาทุกระดับสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงาน
3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอพนักงานผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และสังคมรอบขาง ดวยความเคารพ
ในคุณคาของมนุษย คํานึงถึงชีวิตของกันและกัน เอาใจใสดูแลความทุกขสุข ชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุทุกขภัย อันเปน
พื้นฐานของการดํารงชีวิต บริษัทรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดี ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน ที่จะเลือกงานตามความ
ตองการของตน และอยูในสภาพการทํางานที่ดี มีความยุติธรรม พนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ การจาย
คาจาง การทํางานคาลวงเวลา สมเหตุสมผล มีวันพักผอนประจําสัปดาห และวันลาพักผอนประจําป ตลอดจนการลาคลอด เพื่อให
พนักงานสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ และแบงเวลาใหแกครอบครัวไดดวย บริษัทใหความอิสระในการแสดงความคิดเห็น จัดให
มีชองทางการสื่อสาร เพื่อรับความคิดเห็น หรือขอรองเรียน รองทุกข ของพนักงาน ใหความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน บริษัทจัดสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เอื้ออํานวยตอการทํางาน
5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคา ไดแก ในการใหสินเชื่อและบริการหลังการขาย บริษัทเอาใจใสใหบริการที่ดี มุงให
ลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด บริการลูกคาดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รักษาความลับของลูกคา ไมนํา
ข อมู ลของลู ก ค า ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ต นเอง หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยมิ ช อบ โดยมี การกํ า หนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ การอย า ง
สมเหตุสมผล ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการที่เปนจริง และครบถวนแกผูซื้ออยางเพียงพอเพื่อ
ประกอบกิจการตัดสินใจของผูซื้อ
6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทปลูกฝงใหพนักงานคํานึงถึงการใชอุปกรณสํานักงาน ทรัพยากรน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ
กระดาษเอกสาร อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา ปรับปรุงการแตงกาย หรือเครื่องแบบพนักงาน ใหเหมาะสมกับภาวะ
โลกรอน ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญตอกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งพนักงานของบริษัทไดมีสวนรวม
รณรงคในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยในป 2557 ทางบริษัทไดจัดทํากิจกรรมปลูกปาชายเลนกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
“กลุมคนรักษคลองโคน” เปนตน
7 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม บริษัทรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางสรรคชุมชนอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่บริษัทดําเนินการเอง และรวมมือกับรัฐและชุมชน ตอบสนองอยางรวดเร็ว และอยางมี
ประสิท ธิภ าพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุม ชน โดยใหความรวมมืออยางเต็ม ที่กับเจาหนาที่ ภาครัฐ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่รวมสรางสรรคสังคมอยูเสมอ ใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญประโยชนแก
สังคม สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนของประเทศ จึงไดจัดกิจกรรม กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณคอมพิวเตอร ใหแกนักเรียน โรงเรียนบานหวยกรด
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาใหแกเยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการที่เยาวชนเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพ
นั้น จะสงผลใหประเทศไทยจะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงดวย
8 การมี น วั ต กรรมและการเผยแพร น วั ต กรรม ซึ่ ง ได จ ากการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
การประกอบธุรกิจเชาซื้อของบริษัท มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม โดยมีสวนสงเสริมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากรในสั ง คมโดยการสนั บ สนุ น การเงิ น ให ป ระชากรมี โ อกาสได ซื้ อ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า สามารถเข า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ด ว ย
ความสามารถในการผอนชําระของตน เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทไดทบทวน
กระบวนการทํางาน และการบริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริษัทมีการรวมทํางานกับธนาคาร ลดการใชเช็คโดยใชวิธีโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ สําหรับธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตของบริษัท บริษัทไดรวมทํางานกับบริษัทประกันภัยรถยนตซึ่งเปนคูคา
สนับสนุน ใหลูกคาที่เชาซื้อรถยนตทุกคัน ทําประกันภัยรถ เพื่อคุมครองรถ ซึ่งจะไดรับการซอมแซมหรือเงิน ทดแทนเมื่อรถเกิด
อุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางานกับบริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนคูคา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถทุกราย ทําประกันชีวิต เพื่อเปนการ
คุมครองสินเชื่อรถยนต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระหนี้เชาซื้อที่เหลือทั้งหมดแทนลูกคา เมื่อลูกคาเกิดทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต ซึ่งกระบวนการทํางานเหลานี้ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปน
นวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่มีคุณคาตอสังคม และเพิ่มมูลคาใหกับบริษัท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัท ยอย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงระดับผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปองกันความเสียหายจากการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอํานาจ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับผูสอบบัญชีของบริษัทวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอํานาจ และผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและและบริษัทยอย
รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้
(1)

องคกรและสภาพแวดลอม (Organisational Control and Environmental Measure)

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

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

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

บริษัทใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหการสื่อสารขอมูลเปนไปอยางถูกตองและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของ โดยบริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับธุร กิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบัน ทึกบัญชีอยางเหมาะสมและสามารถ
ตรวจสอบได มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณากอนการประชุมภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเขาถึงขอมูลของพนักงานในแตละ
ระดับและหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการบังคับใชและตรวจสอบอยางเครงครัด และบริษัทไดจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินใน
กรณีที่เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณที่ไมสามารถคาดเดาได
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว และมี
การปรับปรุงแกไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายดังกลาว
อนึ่ง นอกจากหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทไดจัดตั้งหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
โดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาในการแกไข
ขอบกพรองกับฝายบริหาร และสรุปผลการติดตามการแกไขขอบกพรองและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายป
นอกจากนี้ ฝายบริหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่
ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในรอบป 2557 หนวยงานตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท และจากผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยง
ในการดําเนินงานของบริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไมครบถวนในบางหนวยงาน แต
ผูบริหารซึ่งรับผิดชอบหนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวเห็นวาขอบกพรองดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของการควบคุม ภายในดานบัญชีของบริษัท และบริษัท ยอยนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายการระหวางกัน

12.1 รายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันในรอบปบญ
ั ชีสนิ้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
-เปนกรรมการในบริษัทฯและบริษทั ยอย

-รายไดคาเชา

120

120 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
เป น ราคาที่ เหมาะสมกั บราคาตลาดที่
เชากับบุคคลทั่วไป

-ดอกเบี้ยจาย

10,800.0

- เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

56,341.5

1,601.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด และ
1,601.8

57,943.3

- และบจก. ไมดาพร็อพเพอรตี้ กูยืมเงิน
ระยะสั้น จากวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12 ตอป
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ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(2) คุณจิตวดี เอี่ยวศิวิกูล
-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล ซึ่งเปน

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

5,259

5,259 คุณจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล ไดจายเงินดาวน

กรรมการในบริษัทฯ และ บริษทั ยอย

คอนโดมิเนียมใหกับบจก.เดอะ รีทรีท
หัวหิน ซึ่งเปนราคาเดียวกันกับลูกคา
ทั่วไป

(3) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกลู ซึ่งเปน

-รายไดคาเชา

600

600 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา

กรรมการในบริษทั ฯ และ บริษทั ยอย

จากคุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
เปนราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดที่
เชากับบุคคลทั่วไป
- เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

2,558

2,558

คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ ไดจาย
เงินดาวนคอนโดมิเนียมใหกับ
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน
ซึ่งเปนราคาเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

(4) คุณภาวินี เอี้ยวศิวิกูล

-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล ซึ่งเปน

-เงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพย

2,182

กรรมการในบริษทั ฯ และ บริษทั ยอย

-

-

2,182 คุณภาวีนี เอี้ยวศิวิกูล ไดจายเงินดาวน
คอนโดมิเนียมใหกับบจก.เดอะ รีทรีท
หั ว หิ น ซึ่ ง เป น ราคาเดี ย วกั น กั บ ลู ก ค า
ทั่วไป
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ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(5) คุณเดวิด คิง ลอค เซียะ

-เปนกรรมการบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยจาย

5,098.3

2,961.2 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน กูยืมเงินระยะ
สั้น จากคุณเดวิด คิง ลอค เซียะ
เนื่องจากทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 8 ตอป

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

72,485.3

2,961.2

75,446.5

(6) คุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
-เปนนองของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกลู ซึ่งเปน

-ดอกเบี้ยจาย

3,840.0

896.9 บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ กูยืมเงิน
ระยะสั้นจากคุณชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 22

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

กรรมการในบริษทั ฯและบริษัทยอย

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย

- เปนกรรมการในบริษัทฯ

-ดอกเบี้ยจาย

33,,283.5

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

896.9

ลด
งบการเงินรวม

34,180.4

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

- ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12ตอ
ป

(7) คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
869.9

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท และ บจก.ไมดา
(ลาว) เชาสินเชื่อ กูยืมเงินระยะสั้นจาก
คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
เนื่องสจากทุนหมุนเวียนไมพอ
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12 ตอ
ป
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(1) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยล 56.95

-รายไดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

11

21 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

2,500

2,500 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ค้ําประกันเงินกู
ใหกับ บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เพื่อใชในการ
ขยายพอรตสินเชือ่

-รายไดคาบริการและคาเชา

25.1

- รายไดขายเชื่อ

51.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

-

192.4 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ซื้อสินคาจาก
บมจ.ไมดาแอสเซ็ท

- ดอกเบี้ยรับ

59.6

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

312.3 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
44,812.3

19,082.3

25,730.0

มีความจําเปนที่ตอ งใหเงินกูยืมแก
บริษัทยอยเพื่อนํามาใชเปนเงินทุน
ในการขยายพอรตสินเชื่อ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ย 6.4 -7.5 ตอป
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงิม

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

711.0
34,894.8

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 24

136,875.5

171,726.6

1,875.5 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เนื่องจากเงินทุน
43.7 หมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตรารอยละ
MLR+0.25 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(2) บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด
ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 60.00

-รายไดคาบริการ

112.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

231.3
0.1

-

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาใชจาย
เบ็ดเตล็ด

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 25

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(3) บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

4.0

29.7 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

242.7

-รายไดขายเชื่อ

276.7 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

-

77.2 บจก.ไมดา โฮเทลฯ ซื้อสินคา จาก
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

- ดอกเบี้ยรับ

324.3
17,914.9

1,206.4
13,706.4

6,248.0

25,373.3 บจก.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

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

-เจาหนี้อื่น

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 26

-

69

มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ย MLR-1 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เปนบริษัทยอย
-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-ลูกหนี้อื่น
-รายไดคาบริการ

86.0

96.8 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

257.0

238.7 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-

-รายไดขายเชื่อ

556.2 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส ซื้อสินคา
จาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

-ดอกเบี้ยรับ

-

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

99.6
25,399.6

4,164.5

21,235.1 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส กูยืมเงินจาก
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เนื่องจากเงินทุน

-เจาหนี้อื่น

4,604.2

858.1

- ดอกเบี้ยจาย

1,321.2

1,174.7

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

21,370.5

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 27

6,674.8

27,793.5

251.8

หมุ น เวี ย นไม พ อซึ่ ง มี อั ต ราดอกเบี้ ย
MLR-1 ตอป
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงิน
บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส เนื่องจาก
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นไม พ อซึ่ ง มี อั ต รา
ดอกเบี้ย MLR-1 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(5) บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม

-เปนบริษัทยอย

ลูกหนี้อื่น

168.1

226.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

718.1

229.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-รายไดขายเชื่อ

-

50.9 บจก.แมกซ โฮเทล ซื้อสินคาจาก
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

7,490.3
98,386.0

3.015.5
16,065.5

107,454.9

6.996.6 บจก.แมกซ โฮเทล เปนบริษัทยอยที่
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตอ งใชเงินลงทุนเ
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.
แมกซ โฮเทล มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ

- เจาหนี้อื่น

3.7

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 28

0.8 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR-1 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 74.75

-รายไดคาบริการ

67.8

67.8 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

505. 5

330.4 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-รายไดขายเชื่อ

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

132.6 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซื้อสินคาจาก
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

-

21,524.8
340,698.9

16,678.9
237,288.9

30,000.0

547,987.8 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
ในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหินมีเงินทุน
หมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 8 ตอป

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 29

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(7) บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

ลด
งบการเงินรวม

1,046.9

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

1,586.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

942.9

928.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น

-รายไดขายเชื่อ

-

6,805.4 บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ ซื้อสินคา
จาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

-ดอกเบี้ยรับ
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(8) บริษัท ไมดา แอด จํากัด

-เปนบริษัทยอย

(เดิมชื่อ บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด)

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

271.5
23,070.9

- ดอกเบี้ยจาย

992.0

-รายไดคาบริการ

120.0

15,183.8 บมจ. ไมดา พร็อพเพอรตี้ เปนบริษัท
469,783.7

126,887.4

-

นการดําเนินงานหมุนเวียนใซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ย MLR-1 ตอป

120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
และรับเหมากอสราง

365,967.2 ยอยมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน

- ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

6,337.5
207,699.2

7,502.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก
12,002.1

70,428.2

149,273.1 บจก.เทอเทิล พาทิ เนื่องจาก
มี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นไม พ อ ซึ่ ง มี อั ต รา
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 30

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(9) บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-ลูกหนี้อื่น

-เปนบริษัทยอย

-ดอกเบี้ยรับ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

0.4

0.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

168.0
2,156.0

193.5
813.6

97.5

2,872.1 บจก.แมกซ เรียล เอสเตท เปนบริษัท
ยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลง
ทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนใน
การดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 8 ตอป

(10) บริษัทแมกซ โฮเทลรามคําแหง จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 85.00

-ดอกเบี้ยรับ

0.4
176.0

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 31

0.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ
215.1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

2,258.7

ลด
งบการเงินรวม

1,165.2

102.2.

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

3,321.7 บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง เปน
บริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงิน
ทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.แมกซ โฮเทล รามคําแหง
เวียนไมพอมีเงินทุนหมุน
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป

(11) บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
ประกอบธุรกิจการใชเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

-รายไดคาบริการ

-

9.0 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

65.7

64.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-รายไดขายเชื่อ

-

9.0 บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู ซื้อสินคา
จาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

808.7
10,612.2 1,296.6

526.6
11,532.1

376.7 บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู เปนบริษัท
ที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการ

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 32

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

ดําเนินงาน โครงการอสังหาริมทรัพย
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR-1 ตอป

(12) บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 55.00

-รายไดคาบริการ
-ดอกเบี้ยรับ

66.7
502.0

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 33

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
-

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(13) บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การซื้อ

-เปนบริษัทยอย

-รายไดคาบริการ

และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 55.00

-ดอกเบี้ยรับ

61.2
323.5

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 34

55.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
- ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(14) บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด
ดิเวลลอป เมนท จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกิจธุรกิจเปนตัวแทนขายอสังหาริม

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 70.00

-รายไดคาบริการและคาเชา

-

2.5

51.8

292.2 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

ทรัพย

ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ
-รายไดขายเชื่อ

-

43.2 บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอป
เมนท ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา แอส
เซ็ท

-ดอกเบี้ยรับ

-

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

119.5
2,419.5

98.4

2,321.1 บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอป
เมนทเปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา
แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปน
ที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน
เนื่องจาก บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด
ดิเวลลอปเมนท มีเงินทุนหมุนเวียน
ไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย 8 ตอป

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 35

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(15) บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
ประกอบธุรกิจดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 80.00

-รายไดคาบริการ

-

1.6

42.3

84.6 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
ทําบัญชี และบริการอื่น ๆ

-ดอกเบี้ยรับ

-

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

7.5
5,157.5

5,157.5

- บจก.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใช
เงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.ไมดา ดิเวลลอปเมนท มีเงินทุน
นเวียนไมพอหมุซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
8 ตอป

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 36

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(16) บริษัท เอ็ม ดี อะดรีนาลืน (ประเทศ
ไทย) จํากัด

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม

-บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุน รอยละ 99.99

บจก.เอ็ม ดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
-ดอกเบี้ยรับ

-

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

16,6 เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
2,116.6

-

2,116.6 เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใช
เงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
บจก.เอ็ม ดี อะดรีนาลีน มีเงินทุน
หมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย

12 ตอป

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 37

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

เพิ่ม
งบการเงินรวม

ลด
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

(17) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

-รายไดคาเชา

120.0

120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จายเชาอาคาร
สาขาใหคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

4,655.3
187.4

187.4

-

เปนราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดที่
เชากับบุคคลทั่วไป
กูยืมเงินระยะสั้น จากวิสูตร
เอี้ยวศิวิกูล เนื่องจากทุนหมุนเวียน
ไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ
12 ตอป

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 38

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ระหวางกันสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556 (พันบาท)

เพิ่ม
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(18) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

ลด
งบการเงินรวม

มูลคารายการ
ระหวางกัน
สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม 2557
(พันบาท)

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

งบการเงินรวม

-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
กรรมการในบริษทั ฯ และ บริษทั ยอย

-รายไดคาเชา

600.0

600.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
เปนราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดที่
เชากับบุคคลทั่วไป

(19) คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

-เปนกรรมการในบริษัทฯ
-ดอกเบี้ยจาย

463.9

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

-

-

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
กูยืมเงินระยะสั้น จากคุณรุงระวี
เอี่ยมพงษไพฑูรยเนื่องจากทุน
หมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไม
เกินรอยละ 12 ตอป

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 39

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
12.2 นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหวางกันนัน้ บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาทีใ่ ชในการเขาทํารายการสรุปดังนี้
รายการ
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายการคิดราคา
อัตรารอยละ 5.75- 12.0 ตอป (2556 : อัตรารอยละ 5.75.0-8.0
ตอป)
ราคาใกลเคียงกับทีข่ ายบุคคลภายนอก
ราคาใกลเคียงกับผูใหเชาภายนอก
อัตรารอยละ 4.00 – 5.88 ตอป (2555 : อัตรารอยละ 5.75 8.0 ตอป)

คาบริการรับ
คาเชา
ตนทุนทางการเงิน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาบริหารจัดเก็บหนี้
คาเชาอาคาร

ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก
รอยละ 6 ของยอดหนี้ที่เรียกเก็บได
ราคาตามสัญญา

12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยรายการดังกลาวลวนเปนการดําเนินธุรกิจปกติของ
บริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน นอกจากบริษัทจะยึดแนว
ปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยจะกําหนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตามวงเงิน และเนื่องจากรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นเปนรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนั้น รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต โดยบริษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและเกณฑตามที่
ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดเปนหลัก
12.4 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย
จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได โดยการพิจารณาแตละรายการไดมีการคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก และไดมีการเปรียบเทียบราคาที่จะทําการซื้อขายทรัพยสินตามราคาตลาดทั่วไปหรือราคาประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณารายการและใหความเห็นตอรายการระหวางบริษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน และหากรายการระหวางกันอื่นใดที่เขาขายตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยาง
เครงครัด
ในป 2557 และป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2557 และ 2556 วารายการ
ดังกลาวเปนรายการคาตามปกติ โดยบริษัทไดคิดราคาซื้อ-ขายสินคา และบริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามราคาที่เทียบเทา
กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณีที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัทจะวาจางผูประเมินราคา
อิสระมืออาชีพ ในกรณีที่เปนการประเมินราคาประเภทอสังหาริมทรัพยจะเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต.
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 40

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
มาทําการประเมินราคาของรายการระหวางกัน เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบกอนที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สอบทาน
12.5 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ลักษณะของรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซื้อรถยนตกับทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท หรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ พิ จ ารณาตรวจสอบและให ค วามเห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปน ผูใ หความเห็น เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 41

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ

(1) งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
2555
จํานวน
รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม

สินทรัพย
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สินทรัพยรอการขาย – สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม

68.94
34.76

1.02
0.52

92.21
28.14

1.33
0.40

102.23
-

1.30
-

0.27
64.71

0.01
0.96

0.70
57.79

0.01
0.83

0.65
90.86

0.01
1.16

1,428.52

21.22

1,442.48

20.75

1,379.95

17.58

22.58

0.34

23.85

0.34

25.10

0.32

23.43

0.35

12.00

0.17

5.13

0.07

5.45

0.08

4.59

0.07

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

3.17
92.29
1,357.98
71.41
142.51
3,271.28

0.04
1.18
17.30
0.91
1.82
41.67

94.18

1.36

94.56

1.36

100.05

1.27

1,708.40

24.60

1,700.43

24.46

1,772.70

22.58

19.39

0.28

20.69

0.30

21.48
-

0.27

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 1

-

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สินทรัพย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน
สิทธิการใชประโยชนที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพยรอการขายภายใตสัญญาซื้อคืน – สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

จํานวน
(ลานบาท)
52.00
1,588.24
3.13
99.55
473.70
8.00
214.08
5.64
4,266.31
6,946.01

2555
รอยละของ
สินทรัพยรวม
0.75
22.87
0.05
1.43
6.82
0.12
3.08
0.08
61.42
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2557
จํานวน รอยละของ จํานวน รอยละของ
(ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม
97.00
1.40
97.00
1.24
1,453.78
20.91
1,717.08
21.87
3.13
0.05
3.13
0.04
99.55
1.43
101.35
1.29
431.69
6.21
538.70
6.86
212.79
3.06
214.37
2.73
5.39
0.08
14.19
0.18
4,119.01
59.24
4,580.06
58.33
6,953.24
100.00
7,851.34
100.00

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

หนี้สิน
จํานวน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่นื
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เจาหนี้คากอสราง
เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เจาหนี้อื่นคาซื้อสินทรัพยท่ถี ึงกําหนดชําระในหนึ่งป
เจาหนี้คาหุน - กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
หนี้สินหมุนเวียนรวม

175.99
16.13
212.74
40.47
100.54
250.00
472.05
258.96
10.22
35.62
5.00
52.00
43.46
1,673.18

2557

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
2.53

361.55

5.20

784.05

9.99

0.23
13.28
3.06 228.05
0.58
36.31
1.45
63.76
3.60 205.72
6.80 124.70
3.73 317.37
0.15
21.00
0.51
55.13
0.07
5.00
0.75
52.00
0.63
61.29
24.09 1,545.16

0.19
3.28
0.52
0.92
2.96
1.79
4.56
0.30
0.79
0.07
0.75
0.88
22.22

12.80
273.40
60.60
69.39
95.22
46.25
574.72
299.36
27.57
20.75
52.00
85.94
2,402.06

0.16
3.48
0.77
0.88
1.21
0.59
7.32
3.81
0.35
0.26
0.66
1.09
30.59

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

หนี้สิน
จํานวน
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อสินทรัพย –สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งป
หุนกู-สุทธิ
หนี้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ําประกัน
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

2557

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม

1,233.13

17.75 1,087.76

21.31

15.64

320.78

4.09

40.68

0.59

45.69

0.58

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

597.50
75.20
25.95
1,065.12
3,467.18

7.61
0.96
0.33
13.57
44.16

0.31

5.00
73.99
28.30
1.66
1,363.39
3,036.57

หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

สวนของผูถือหุน
จํานวน
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย

1,034.76
1,377.57

ยังไมจัดสรร
องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน

2557

รอยละของ
รอยละของ
รอยละของ
จํานวน
จํานวน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
14.88
19.81

1,138.23
1,377.57

14.50
17.55

100.97

1.45

104.97

1.34

796.26
(17.12)
3,283.73
625.71

11.46 1,019.88
(0.25) (33.04)
47.27 3,500.14
9.01 678.09

14.67
(0.47)
50.34
9.75

986.16
(14.75)
3,592.18
791.98

12.56
(0.20)
45.75
10.09

3,909.44
6,946.01

56.28 4,178.23
100.00 6,953.24

60.09
100.00

4,384.16
7,851.34

55.84
100.00

92.26

14.90 1,034.76
19.83 1,377.57
1.33

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท
2555

รายการ

ลานบาท

2556
รอยละ

ลานบาท

2557
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายได
รายไดจากการขาย

463.62

20.57

443.46

17.07

431.19

18.26

รายไดดอกผลเชาซื้อ

915.85

40.64

899.86

34.64

944.70

40.01

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

613.35

27.22

723.18

27.83

656.94

27.82

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ

33.79

1.50

35.34

1.36

36.93

1.56

รายไดจากกิจการโรงแรม

86.84

3.85

138.94

5.35

150.77

6.39

-

-

5.56

0.21

13.18

0.56

รายไดคาเชา

8.03

0.36

2.52

0.10

1.00

0.04

ดอกเบี้ยรับ

6.80

0.30

6.37

0.25

6.09

0.26

-

-

-

-

0.54

0.02

10.58

0.47

29.01

1.11

1.10

0.05

12.46

0.55

187.63

7.22

5.99

0.25

รายไดอื่น

102.21

4.54

126.23

4.86

รวมรายได

2,253.53

100.00

2,598.10

112.56
100.00 2,360.99

4.78
100.00

คาใชจาย
ตนทุนขาย

294.25

13.06

284.59

10.95

278.95

13.72

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

443.55

19.68

545.50

21.00

511.22

ตนทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอลฟ

38.37

1.70

40.50

1.56

36.20

25.15
1.78

ตนทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม

78.71

3.49

132.70

5.11

131.75

6.48

-

-

4.78

0.18

10.94

0.54

คาใชจายในการขาย

239.94

10.65

251.72

9.69

230.81

11.36

คาใชจายในการบริหาร

610.60

27.10

697.32

26.84

729.76

35.90

คาตอบแทนผูบริหาร

40.39

1.79

29.66

0.07

27.28

1.34

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

47.12

2.09

64.65

2.49

75.73

3.73

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย

-

-

-

-

-

-

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

557.11

24.72

-

-

-

-

รวมคาใชจาย

2.350.04

104.28

2.051.42

78.96 2,032.64

86.09

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน

(96.50)
(178.67)

(4.28)
(7.93)

546.67
(169.85)

21.04
6.54

328.35
(141.42)

13.91
5.99

กําไรกอนภาษีเงินได

(275.17)

(12.21)

376.82

14.50

186.93

7.92

รายไดคาบริการ

เงินปนผลรับ
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาและกําไรจากการขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการขายทรัพยสิน

ตนทุนคาบริการ

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
2555

รายการ

ลานบาท

ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

2556
รอยละ

ลานบาท

2557
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

50.60

(3.04)

(87.03)

3.35

(45.93)

1.95

(224.57)

(15.25)

289.79

10.77

141.00

5.97

(282.86)

(19.21)

232.33

8.63

84.19

3.57

58.29

3.96

57.46

2.14

56.81

2.41

(224.57)

(5.25)

289.79

10.77

141.00

5.97

การแบงปนกําไรสุทธิป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(2) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
หนวย : ลานบาท
2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตรสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจาหนี้การคา(เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

1.60
13.66
26.73
13.71
26.63

1.83
13.23
27.59
16.47
22.17

1.36
10.72
34.05
15.72
23.21

อัตรากําไรขั้นตน(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

28.62
(15.26)
(8.90)

25.18
11.15
7.17

24.90
5.97
3.29

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(%)
อัตราผลการหมุนของสินทรัพย(เทา)

(12.11)
0.79

10.51
0.94

4.62
0.77

รายการ
อัตราสวนสภาพคลอง
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

สําหรับในป 2557 แมอุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่ลดลงกวาป 2556 แตยังคงมี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากสินคาเครื่องใชไฟฟามีการพัฒนารูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ตามสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน ที่มีความกาวหนาขึ้นไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ชวยจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาเพิ่มขึ้นได
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 ลดลงจากป 2556 โดยในป 2557 มีกําไรสุทธิจํานวน 84.19 ลานบาท ในขณะที่ป
2556 มีกําไรสุทธิจํานวน 232.33 ลานบาท ซึ่งกําไรสุทธิป 2557 ลดลงถึง 148.14 ลานบาท เนื่องจากป 2556 บริษัทมีกําไรจากการ
จําหนายสินทรัพยเปนจํานวน 187.63 ลานบาท
หากวิเคราะหรายไดจากกิจกรรมดําเนินงานนั้น ในป 2557 บริษัทมีรายไดรวม 2,360.99 ลานบาท กําไรสุทธิ 84.19 ลาน
บาทเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 บริษัทมีรายไดรวม 2,598.10 ลานบาท กําไรสุทธิ 232.33 ลานบาท กําไรสุทธิลดลง 148.14 ลาน
บาท หรือลดลง 63.76% สาเหตุที่กําไรสุทธิของป 2557 ลดลงจาก ป 2556 เกิดจากกําไรสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย ลดลง
จํานวน 181.64 ลานบาท (จํานวน 187.63 ลานบาท ในป 2556 และจํานวน 5.99 ลานบาท ในป 2557)
สภาวะเศรษฐกิจและอุตาหกรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจเชาซื้อเปนการใหบริการทางการเงินรายยอยรูปแบบหนึ่งเชนเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และลิสซิ่ง
ซึ่งเกิดจากความตองการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผอนชําระคาสินคา/บริการในอนาคต ซึ่งในชวง 2-3 ปที่
ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินรายยอยโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟน
ตัว และมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดสงผลใหประชากรสวนใหญทั้งในและนอกภาคเกษตรมีรายไดตอครัวเรือน
สูงขึ้นและมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการใชจายและการบริโภคสินคาและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอ
ธุ ร กิ จ เช า ซื้ อ อย า งเห็ น ได ชั ด โดยเฉพาะเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า นั้ น แป น สิ น ค า กลุ ม ที่ ทํ า รายได ห ลั ก ให ผู ป ระกอบการ ธุ ร กิ จ เช า ซื้ อ
เครื่องใชไฟฟาในป 2558 คาดวาจะมีแนวโนมการเติบโตที่ดีตามภาวะเศรษฐกิจและความตองการใชงานเครื่องใชไฟฟาที่ยังปรับตัว
สูงขึ้นจากการไดรับแรงผลักดันจากการขยายตัวของรายไดของผูบริโภค และการขยายตัวของที่อยูอาศัยใหมที่จะขยายตัวตอเนื่อง ที่
ทําใหความตองการเครื่องใชไฟฟาสําหรับบานใหมมีอยูตอเนื่อง ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตราคาเครื่องใชไฟฟา
มีแนวโนมลดลง จึงไมสงผลกระทบตอคางวดผอนชําระสินคา
การดําเนินงานกรณีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขแตมีขอสังเกต
เนื่องจากมีความไมแนนอนของผลคดีความที่เกิดขึ้นกับบริษัทตั้งแตป 2551 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41
เรื่องคดีความ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขอพิพาทของคดีดังกลาวยังไมมีขอยุติ อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทไดหารือกับที่
ปรึกษากฎหมายแลว เชื่อวาคดีดังกลาวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทแตอยางใด
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของป 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนลูกคารวมทั้งสิ้น 102,238 ราย ลดลงสุทธิจากสิ้นป 2556 คิดเปนจํานวน 6,571
ราย ซึ่งคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 6
การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2556 และป 2557

ดานรายได
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ในป 2557 รายไดจากการขายเชาซื้อลดลงเล็กนอย เนื่องจากบริษัทฯมีคูแขงทางการคาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับฐาน
ลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญจะอยูในกลุมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในป 2557 ลูกคากลุมนี้ประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
ทําใหรายไดของลูกคาลดลง จึงสงผลใหความตองการในการซื้อสินคาของลูกคาลดลงตามไปดวย
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมออกมาอยางสม่ําเสมอ
ยังคงสามารถชวยสรางแรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑใหมๆประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง
สําหรับรายไดรวมของป 2557 ลดลงรอยละ 9.13 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาเนื่องจากบริษัทยอยมีกําไรจากการขาย

สินทรัพย จํานวน 161.32 ลานบาท ซึ่งในปปจจุบันมีกําไรจากการขายสินทรัพย จํานวน 5.99 ลานบาท เมื่อเทียบกับป
กอน มีมูลคา 187.63 ลานบาท โดยลดลง 181.64 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรารอยละ 96.80 จึงมีผลทําใหรายไดลดลงในป
นี้
(1)

จํานวนลูกคาลดลงสุทธิในป 2557 เทากับ 6,571 ราย หรือมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 6.04 จากป 2556 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีจํานวนลูกคาจากยอดการใหบริการเชาซื้อที่ลดลง

จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

2556
108,809

2557
102,238

+/-6.04%

(2)

รายไดจากการขายเชาซื้อ ในป 2557 เทากับ 431.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.77 จาก 443.46 ลานบาทในป 2556
เนื่องจากบริษัทฯมีคูแขงทางการคาเพิ่มมากขึ้น

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2557 เทากับ 944.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.98 จาก 899.86 ลานบาทในป 2556

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2557 เทากับ 656.94 ลานบาท ลดลงจํานวน 66.24 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ
9.16 จาก 723.18 ลานบาทในป 2556 เนื่องจากป 2556 บริษัทยอยมีการขายอสังหาริมทรัพยในสวนของคอนโดมิเนียม
เปนสวนใหญ ซึ่งมีผลใหป 2557 มีการขายอสังหาริมทรัพยในสวนของคอนโดมิเนียมลดลงจากปกอน

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2557 เทากับ 36.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.51 จาก 35.34 ลานบาท ในป 2556
เพิ่มขึ้นเนื่องมีกลุมลูกคามาใชบริการสัมนา และ มีการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556

(6)

รายไดคาบริการในป 2557 เทากับ 13.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 7.62 ลานบาท หรือรอยละ 137.05 จาก
การเปดใหบริการเปนตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยใหแกลูกคาในป 2556 และสามารถสรางผลประกอบการที่ดีขึ้นในป 2557

(7)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2557 เทากับ 150.77 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.52 จาก 138.94 ลานบาทในป 2556
เพิ่มขึ้นเนื่องมีกลุมลูกคามาใชบริการสัมนา และ มีการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้นจากป 2556

(8)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน และอื่น
ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงานอื่นลดลงรอยละ 63.82 จากปกอน เนื่องจากป 2556 มีรายไดจากการขายทรัพยสิน เทากับ
187.63 ลานบาท และกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา เทากับ 13.56 ลานบาท ป 2557 มีรายไดจากการ
ขายทรัพยสินจํานวน 5.99 ลานบาท และไมมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา ลดลงคิดเปนรอยละ 96.81
และรอยละ 100.00 ตามลําดับ

(9)

กําไรจากการขายทรัพยสินในป 2557 เทากับ 5.99 ลานบาท ลดลงรอยละ 96.81 ลานบาท จาก 187.63 เนื่องจาก บริษัท
ยอยแหงหนึ่งไดขายทรัพยสินที่เปนที่ดินในป 2556 เทากับ 161.32 ลานบาท มีผลทําให ป 2557 มีกําไรจากการทรัพยสิน
ลดลง
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ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2557 จํานวน 969.06 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.87 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ ลดลงรอยละ 1.98 เนื่องจากรายไดจากการขายเชาซื้อลดลง จึงสงผลใหตนทุนขายเชาซื้อลดลงตามไป
ดวย

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ลดลงรอยละ 6.28 เนื่องจากยอดโอนบานที่มีจํานวนมากในป 2556 โดยในป 2557 มีหลาย
โครงการอยูในชวงพัฒนาและกําลังกอสรางทั้งโครงการปจจุบันและโครงการใหมระหวางป

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ ลดลงรอยละ 10.62 เนื่องจากมีตนทุนที่เกิดจากการซอมแซมหองพักและสนาม
กอลฟลดลง เมื่อเทียบกับปกอน

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม ลดลงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 0.72 จากการบริหารโรงแรมไดดีขึ้น โดยสามารถเพิ่มสัดสวน
รายไดใหสูงขึ้นและควบคุมตนทุนควบคูกันเพื่อใหมีกําไรมากขึ้น

กําไรขั้นตน
บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 1,238.27 ลานบาทในป 2556 เปน 1,264.65 ลานบาท ในป 2557 คิดเปนรอยละ 2.13
โดยเปนผลมาจากรายไดดอกผลเชาซื้อ จากกิจการสนามกอลฟ และจากกิจการโรงแรม
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 960.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.21 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด ลดลงรอยละ 8.31 เปนผลมาจากยอดโอนอสังหาริมทรัพยลดลง และยังบริษัทยังไมเนน
การทําการตลาดสําหรับโครงการที่เพิ่งเริ่มกอสรางหรือพัฒนาระหวางป 2557

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 4.65 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

(3)

ขาดทุนจากทรัพยสินรอการขาย เพิ่มขึ้น 18.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 117.84

รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2557 ลดลง 13.67 ลานบาท หรือรอยละ 10.83 จากปกอ น เนื่องจากบริษัทมีการจําหนวยรถยนตลดลง
เมื่อเทีย่ บกับปกอ น จึงทําใหรายไดอื่นที่เกิดจากกําไรจากการจําหนายสินทรัพยลดลงตามไปดวย
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2557 ลดลงรอยละ 16.74 เนื่องมาจากบริษัทยอยมีการชําระเงินคืนในระหวางงวดจากสถาบัน
การเงิน กรรมการและบุคคลอื่น ที่ใชในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําใหตนทุนทางการเงินของบริษัทยอยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 141.00 ลานบาท ลดลงรอยละ 49.60 จากปกอน สาเหตุใหญเกิดจากกําไรสุทธิจาก
การจําหนายสินทรัพย ลดลงจํานวน 181.44 ลานบาท (จํานวน 187.63 ลานบาท ในป 2556 และจํานวน 5.99 ลานบาท ในป
2557)
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถอื หุนรอยละ 12.48 ซึ่งลดลงจากปกอ น ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนตอผูถ ือหุน
เทากับรอยละ 28 เนื่องจากในป 2557 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงและมีการเพิ่มทุนระหวางป 2557 คิดเปนเพิ่มขึ้น
103.47 ลานบาท
สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 8

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเคราะหผลการดําเนินงานเปรียบเทียบระหวางป 2555 และป 2556

ดานรายได
ในป 2556 ตลาดเครื่องใชไฟฟาในประเทศมีอัตราการเติบโตที่ลดลง สงผลใหรายไดจากการขายเชาซื้อ เละดอกผลจาก
การเชาซื้อลดลงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ที่อัตราการเติบคอนขางสูงอันผลมาจากการทดแทนของเสียหายจาก
เหตุการณอุทกภัย อยางไรก็ตาม การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ยังคงสามารถชวยสรางแรงกระตุนใน
การซอเครื่องใชไฟฟาอยูเสมอ
สําหรับรายไดรวมของป 2556 เพิ่มขึ้นรอยละ 15.31 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา บริษัทมีการทําการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อ
กระตุนยอดขาย โดยไดเพิ่มประสิทธิภาพทีมการตลาดและปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายและนําผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย
เขามาเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา
(10)

จํานวนลูกคาลดลงสุทธิในป 2556 เทากับ 6,800 ราย หรือมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 6 จากป 2555 สาเหตุที่ลดลง
เนื่องจากมีลูกคาที่ปดสัญญาเพิ่มมาก

จํานวนลูกคาเชาซื้อ (ราย)

2555
115,609

2556
108,809

+/-6%

(11)

รายไดจากการขายเชาซื้อ ในป 2556 เทากับ 443.46 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.35 จาก 463.62 ลานบาทในป 2555

(12)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2556 เทากับ 899.86 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.75 จาก 915.85 ลานบาทในป 2555

(13)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2556 เทากับ 723.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 17.90 จาก 613.35 ลานบาทในป
2555

(14)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2556 เทากับ 35.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.59 จาก 33.79 ลานบาท ในป 2555

(15)

รายไดคาบริการในป 2556 เพิ่มขึ้น เทากับ 5.56 ลานบาท หรือรอยละ 100 จากการเปดใหบริการเปนตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพยใหแกลูกคา เริ่มเปดใหบริการในป 2556

(16)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2556 เทากับ 138.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 56.54 จาก 86.84 ลานบาทในป 2555

(17)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน และอื่น ๆ โดยรายได
จากการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นรอยละ 149.69 จากปกอน เนื่องจากรายไดจากการขายทรัพยสิน ในป 2556 เทากับ 187.63
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1,405.85 จาก 12.46 ลานบาท ในป 2555

ดานตนทุน
ตนทุนขายรวมป 2556 จํานวน 1,008.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.92 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ ลดลงรอยละ 3.28 จากยอดการใหบริการเชาซื้อที่ลดลงจากปกอน

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นรอยละ 22.99 จากยอดโอนบานที่เพิ่มมากขึ้นในป 2556 ซึ่งในชวงป 2555 มีหลาย
โครงการอยูในชวงพัฒนาและกอสราง

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.55 จากรายไดการใชบริการสนามกอลฟที่เพิ่มขึ้น

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึน้ รอยละ 68.59 เนื่องจากปลายป 2555 มีโรงแรมทีก่ อสรางเสร็จเรียบรอยเละเริ่มเปด
ใหบริการในทุกสวนของโรงแรม จึงทําใหสามารถเปดใหบริการแกลูกคาตลอดทั้งป

กําไรขั้นตน
สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 9

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

บริษัทมีกําไรขั้นตนลดลงจาก 1,258.57 ลานบาทในป 2555 เปน 1,238.27 ลานบาทในป 2556 ลดลงรอยละ 1.61 โดย
เปนผลมาจากรายไดจากการเชาซื้อ รายไดดอกผลเชาซื้อ ที่ลดลงจากปกอน
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 949.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.58 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 4.91 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานอันเนื่องมาจากการตั้งเปาการ
ขายและกระตุนยอดขายที่เพิ่มขึ้น

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 14.20 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

(3)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย เพิ่มขึ้นรอยละ 33 จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการโอนเขาของทรัพยสินที่
กอสรางเสร็จและเริ่มมีการรับรูคาเสื่อมราคา

รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2556 เพิ่มขึ้น 210.88 ลานบาท หรือรอยละ 149.69 จากปกอ น เนื่องจากบริษัท ไดจําหนายรถยนตเปน
จํานวนมาก อีกทัง้ บริษัท บริษัทยอยมีกําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2556 ลดลงรอยละ 4.94 เนื่องมาจากบริษัทยอยมีการชําระเงินคืนในระหวางงวดจากสถาบัน
การเงิน กรรมการและบุคคลอื่น ที่ใชในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําใหตนทุนทางการเงินของบริษัทยอยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 279.79 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 224.59 จากปกอน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไดมีการรับรู
รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวในป 2555 เปนจํานวน 557.11 ลานบาท สงผลใหเกิดการขาดทุนในป
2555 ซึ่งในป 2556 ไมมีรายการดังกลาว อีกทั้ง บริษัทยอยมีผลกําไรที่เพิ่มขึ้นมากจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในป 2556 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 28 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปนลบ (รอยละ 16.83) เนื่องจากในป 2556 บริษัท มีการผลกําไร จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 10

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคา รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ซึ่งคิด
เปนรอยละ 41.33 ของสินทรัพยรวม (รอยละ 46.05 และ 46.79 ของสินทรัพยรวมในป 2556 และ 2555 ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวม 7,851.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 898.13 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ
12.92 จากสิ้นป 2556 มีสาเหตุหลักดังนี้
(1)

ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 371.31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.63 โดยมีสาเหตุคือบริษัทมีโครงการที่กําลัง
กอสรางทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม

(2)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 263.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.11 เนื่องจากบริษัทยอยมีการปรับปรุงและ
กอสรางโรงแรม รวมทั้งซื้อทรัพยสินสําหรับโรงแรมที่สรางใหมเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทยอยในสวนของธรุกิจเชาซื้อรถยนต ไดซื้อ
ที่ดินรวมสิ่งปลูกสรางในระหวางป เปนมูลคา 46.17 ลานบาท

(3)

ที่ ดิ น รอการพั ฒ นา เพิ่ ม ขึ้ น 107.01 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 24.79 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย อ ยที่ ทํ า ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย มีแผนธุรกิจในการขยายและพัฒนาโครงการในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยมีรายการที่สําคัญดังตอไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 102.23 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 10.86 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2556 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 92.21
ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 891.80 ลานบาท ซึ่งรายการหลักมา
จากการออกหุนกูของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 300 ลานบาท และ 600 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงิน
สดใชไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 691.90 ลานบาท สาเหตุหลักคือ ลงทุนซื้อที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น 149.02 ลานบาทและจายเงิน
เพื่อซื้อสินทรัพยเพิ่มขึ้น 237.84 ลานบาท ในขณะที่รับเงินจากการขายสินทรัพยลดลงเปนจํานวน 361.29 ลานบาท นอกจากนี้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้น 245.37 ลานบาท สาเหตุหลักคือจายเงินสําหรับตนทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพยสําหรับโครงการที่เริ่มกอสรางตั้งแตปกอนและโครงการใหมในปปจจุบัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ตารางแสดงลูกหนี้การคาและลูกหนี้ – สุทธิ
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ

หนวย: ลานบาท
2555
9.71
(0.06)
9.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
6.86
6.86

2557
13.49
(1.22)
12.27

หนวย: ลานบาท
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ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
รวม
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื

2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2557

24.46
20.18
10.42
55.06
6471

21.43
20.82
8.68
50.93
87.79

21.50
47.69
9.40
78.59
90.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 12.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ สิ้นป 2556 รอยละ 78.86 โดย
สวนใหญเปนยอดลูกหนี้ของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ คือ ยอดลูกหนี้ที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากธุรกิจเปดดําเนินการระหวางป 2557 และบริษัทมีลูกหนี้อื่น จํานวน 47.69 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากยอด ณ สิ้นป 2556 รอยละ 129.06 โดยบางสวนเปนลูกหนี้ของบริษัทใหญที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน บมจ.ไมดา
ลิสซิ่ง ณ วันสิ้นงวดป 2557 แตไดรับชําระภายหลังวันทําการ 3 วัน ซึ่งเปนรอบบัญชีของป 2558 และเกิดจากบริษัทยอยมียอด
ลูกหนี้ที่เกิดจากการขอคืนภาษีกรมสรรพากร
ตารางแสดงลูกหนี้การคาจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
หนวย: ลานบาท
อายุหนี้
ยังไมถึงกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

2557

7.28
0.43
1.84
0.16

4.62
0.08
1.95
0.21

12.63
0.86

9.71
(0.06)
9.65

6.86
6.86

13.49
(1.22)
12.27

บริษัทยอยมีอายุหนี้ที่คางชําระอยูในชวงนอยกวา 3 เดือน เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายไดจากการขายของบริษัทยอยที่
ประกอบธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ ซึ่งเปดดําเนินการในระหวางป 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเที่ยบกับปกอน
ลูกหนี้การคาเชาซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,152.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 จากยอดคงเหลือ
ณ สิ้นป 2556 และบริษัทฯยอย มีสินเชื่อลูกคารายใหมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน จึงสงผลใหลูกหนี้การคามีมูลคาเพิ่มขึ้น สวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,142.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.19 จากยอดคงเหลือ
ณ สิ้นป 2555 เนื่องจากบริษัทยอยมีการจํานวนลูกคาจากการทําสัญญาเชาซื้อมากขึ้น อยางไรก็ตาม สัญญาเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นมี
มูลคาคอนขางนอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคาเชาซื้อทั้งสิ้น 3,136.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.87 จากยอดคงเหลือ
ณ สิ้นป 2554 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาเชาซื้อมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักจากมูลคาของสัญญา
เชาซื้อที่สูงขึ้น แมวาจํานวนลูกหนี้การคาเชาซื้อจะนอยลงในปนี้แตเปนรายการขายที่มูลคาสูงกวาเดิม เปนผลใหมูลคารวมลูกหนี้
เชาซื้อมีมูลคาสูงขึ้น
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ตารางแสดงลูกหนี้เชาซื้อจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
หนวย: พันบาท
อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
2557

2556

2555

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
บริษัทใหญ
507,325 516,033 554,312
บริษัทยอย
ยังไมถึงกําหนดชําระ
1,809,615 1,788,904 1,890,905
1
คางชําระ
1 - 3 เดือน
860,184 856,281 738,372
2 – 25
4 เดือน
46,094 48,982 31,452 20 – 25
5 - 6 เดือน
26,725 37,743 17,786
25
7 - 9 เดือน
11,611 11,757 11,549 50 – 75
10 - 12 เดือน
3,925
2,696
4,802 50 – 100
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
2,237
100
2,847
9,147
รวม

3,268,326 3,271,543 3,251,41 5

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ

2557

2556

2555

2557

2556

2555

49,537

52,386

54,653

457,788

463,647

499,659

18,174

17,970

18,969 1,791,441 1,770,934 1,871,936

18,697
9,314
6,681
7,427
3,007
2,847

19,355
10,013
9,436
8,040
2,281
9,147

15,701
6,406
4,446
7,277
4,802
2,237

115,684 128,628

841,487
36,780
20,044
4,184
918
-

836,926
38,969
28,307
3,717
415
-

114,494 3,152,642 3,142,915 3,136,924

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สิ น ค า คงเหลื อ ของบริ ษั ท ในป จ จุ บั น คื อ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ภายในบ า น เช น โทรทั ศ น ตู เ ย็ น เครื่ อ งชั ก ผ า ดี วี ดี
เครื่องปรับอากาศ พัดลม จานดาวเทียม เปนตน สวนสินคาคงเหลือบริษัทในเครือ ประกอบดวย รถจักรยานยนต และวัสดุกอสราง
ตางๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 92.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.73 เมื่อเทียบกับสิ้น
ป 2556 เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินคาประเภทเครื่องปรับอากาศ และทีวี แอลอีดี เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่มีความ
สนใจในสินคาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยเประเภท จานดาวเทียม สเตอริโอ และวีดีโอ
ทากับ 2.60 ลานบาท อันเนื่องมาจากแผนการบริหารและควบคุมสต็อกสินคาคงเหลือจากการสั่งซื้อแบบใหมเพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณเศรษฐกิจปจจุบันและการจําหนายออกของสินคายึดคืน ในสวนการบริหารจัดการสินคาเสื่อมสภาพนี้ บริษัทไดมีการ
ทะยอยขายสินคาเปนเงินสดใหแกผูที่สนใจ เพื่อชวยระบายสินคาเหลานี้ออกไปอีกวิธีหนึ่ง อีกทั้งไมสั่งซื้อสินคาเหลานี้เขามาอีก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 86.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 33 เมื่อเทียบกับสิ้นป
2555เนื่องจากบริษัทยอยมีการกอสรางโครงการใหมจํานวน 5 โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 65.19 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.65 เมื่อเทียบกับสิ้นป
2554เนื่องจากบริษัทสต็อกสินคาเพิ่มเพื่อรอการจําหนายในชวงตนป 2556
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722,671
25,046
13,340
4,272
-
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ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ

หนวย : ลานบาท

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

2555
37.31
0.80
19.19
15.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
36.86
0.40
37.80
13.63

2557
42.08
0.61
38.30
13.89

72.33

88.71

94.88

(7.14)
65.19

(2.25)
86.46

(2.60)
92.28

เงินลงทุนระยาวอื่น
(หนวย : พันบาท)

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัท ฮอท สปริง จํากัด
บริษัท สมุย เพนนินซูลาจํากัด
บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
บริษัท ออราดรีม จํากัด
รวม

ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

หัก คาเผือ่ การลดมูลคาของเงินลงทุน
บริษัท ฮอท สปริง จํากัด
บริษัท สมุย เพนนินซูลาจํากัด
บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
รวม
สุทธิ

2557

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
2556
2555

148,101
256,111
204,897
45,000
654,109

148,101
256,111
204,897
45,000
654,109

150,000
290,000
210,000
45,000
695,000

(96,101)
(256,111)
(204,897)
(557,109)

(96,101)
(256,111)
(204,897)
(557,109)

(98,000)
(290,000)
(210,000)
(598,000)

97,000

97,000

97,000

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ไดมีมติใหเงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนทั่วไปเพื่อรอการขาย
เนื่องจากขอพิพาทที่ยังไมยุติมาตั้งแตป 2550 ระหวางบริษัท กับกรรมการทานหนึ่งของ บริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด
และเปนกรรมการของ บริษัท ฮอท สปริง จํากัด และ บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ทําใหบริษัทไมสามารถใชอํานาจ
ควบคุมบริษัทยอย และไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบริษัทรวมอีกตอไป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ความคืบหนาของคดีขอพิพาทไมสามารถไดขอยุติตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 41 ประกอบกับบริษัท สมุย เพนนินซูลา จํากัด บริษัท ฮอท สปริง จํากัด และ บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
มีคดีความเกี่ยวกับหนี้สินจํานวนมากและบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ยังมีคดีกลาวหาจากราชการเรื่องการบุกรุกที่
สาธารณะ จากเรื่องดังกลาว ฝายบริหารของบริษัทเห็นวาโอกาสที่จะไดขอยุติทั้งหมดคงใชเวลานานและอาจมีผลเสียหาย
กับบริษัทที่บริษัทไปลงทุน จึงมีมติใหบริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอื่นทั้งจํานวนยกเวนเงินลงทุน
ใน บริษัท ฮอท สปริง จํากัด สวนที่ยังไมไดจายคาหุนเรียกชําระ 52 ลานบาท เปนจํานวนเงินรวม 557 ลานบาท ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและ 598 ลานบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

สภาพคลอง
(ก)

อัตราสวนสภาพคลองและหนี้สินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.36 เทา ลดลงจาก 1.83 เทา ณ
สิ้นป 2556 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาหนี้สินหมุนเวียนโดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงเนื่องจากในป
2557 บริษัทไดมีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาออกไปโดยมีมูลคา 28.14 ลานบาท และมียอดเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท
อื่นสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ของ บริษัทยอยลดลง จํานวน 6.86 ลานบาทเนื่องจากมีการรับชําระคืนเงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.83 เทา เพิ่มขึ้นจาก 1.60 เทา ณ
สิ้นป 2555 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระในป 2557 และตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทยอยมีการเปดโครงใหมใน
ป 2556 จํานวน 5 โครงการ ซึ่งปจจุบันอยูในระยะเริ่มกอสราง และยังไมมีการโอนกรรมสิทธิ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.60 เทา ลดลงเล็กนอยจาก 1.63
เทา ณ สิ้นป 2554 โดยในปนี้ ทั้งสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนลดลงในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน โดยสินทรัพยหมุนเวียน
ลดลงจากต น ทุ น การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ล ดลงเนื่ อ งจากการโอนกรรมสิ ท ธิ์ จํ า นวน 422.37 ล า นบาท จากส ว นธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย และ ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากหนี้สินระยะสั้นสวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปลดลงจํานวน
380.60 ลานบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2554
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทสําหรับป 2557 มีอัตราเทากับ 2.93 เทา ทั้งนี้ เปนผลจากดอกเบี้ย
จายที่ลดลง (อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัทของป 2556 และป 2555 มีอัตราสวนเทากับ 3.59 เทา และ
4.76 เทา ตามลําดับ)
(ข)

สภาพคลอง

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กระแสเงินสดของบริษัทสวนใหญจะถูกใชไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริษัทและชําระคืน
เงินกู โดยมีแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในป 2557 บริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 17.81 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2556 โดยสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 23.28 ลานบาท ในป 2556 และ 10.55
ลานบาท ในป 2555 ตามลําดับ
(1)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน


ในป 2557 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 225.13 ลานบาท ลดลงรอยละ 875.34 จากป
2556 โดยมีสาเหตุหลักคือ บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
จํานวน 269.20 ลานบาท และ 76.38 ลานบาท ตามลําดับ
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ในป 2556 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 28.03 ลานบาท ลดลง รอยละ 91.48 จากป 2555
โดยสาเหตุหลักคือ บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน
182.21 ลานบาท และ 86.81 ลานบาท ตามลําดับ



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

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุนในป 2557 ป 2556 และ ป 2555 มีจํานวน (361.33) ลานบาท 290.57 ลาน
บาท และ (371.23) ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญใชสําหรับซื้อที่ดินรอการพัฒนา และ ซื้อที่ดิน อาคารอุปกรณ
อยางไรก็ตามมีเงินสดที่ไดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา เปนจํานวน 63 ลาน
บาทและ 35.22 ลานบาทตามลําดับ

(3)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2557 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 596.47 ลานบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ไดมานั้นเปนผลมา
จากสาเหตุหลักดังนี้


บริษัทฯ และบริษัทยอย ออกหุนกูจํานวน 300 ลานบาทและ 600 ลานบาทตามลําดับ



เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 422.49 ลานบาท

อยางไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้


ชําระคืนเงินกูระยะสั้น 187.76 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะยาว 509.63 ลานบาท



จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 26.38 ลานบาท

ในป 2556 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 295.32 ลานบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ใชไปนั้นเปนผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี้


จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 19.16 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะสั้น 374.75 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะยาว 230.49 ลานบาท

อยางไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 185.56 ลานบาท



ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 143.52 ลานบาท

ในป 2555 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 52.72 ลานบาท ซึ่งกระแสเงินสดที่ใชไปนั้นเปนผลมาจาก
สาเหตุหลักดังนี้


จายชําระเจาหนี้เชาซื้อ 11.70 ลานบาท



ชําระคืนเงินกูระยะยาว 397.73 ลานบาท
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อยางไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ดังนี้


เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 6.37 ลานบาท



ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 160.52 ลานบาท



ไดรับเงินกูย ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 81.50 ลานบาท



ไดรับเงินจากการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 213.7 ลานบาท
นอกเหนือจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่บริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะสั้นที่สามารถเบิกใช
กับสถาบันการเงินไดอีกเปนจํานวนมาก รวมทั้งยังสามารถออกหุนกูและตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนไดอยางตอเนื่อง จึงจัด
ไดวาบริษัทมีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แหลงที่มาของเงินทุน
(ก) โครงสรางเงินทุน

เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนการใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา รายไดหลักของบริษัทจึงมาจากดอกผลเชาซือ้
ที่บริษัทไดรับในแตและเดือน และแหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทมีเพียง 2 ประเภทนั่นคือจากผูถอื หุนและการกูยืมเงิน
ดวยเหตุผลดังกลาวเมื่อพิจารณางบดุลรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุนของ
บริษัทอยูในระดับ 0.79 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.66 เทา ในป 2556 และใกลเคียงกับ 0.78 เทา ณ สิ้นป 2555
(ข) หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,467.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 692.17 ลานบาท จากสิ้นป 2556 ที่มี
จํานวนทั้งสิ้น 2,775.01 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการออกหุนกูระหวางปเพื่อชําระหนี้เงินกูระยะยาว และ/ หรือใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน โดยหนี้สินสวนใหญจะอยูในรูปของหุนกูและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีนโยบายกูเงินระยะยาวให
สอดคลองกับระยะเวลาการใหสินเชื่อ และลงทุนในบริษัทยอย เพี่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการขาดสภาคลองในการดําเนิน
ธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,775 ลานบาท ลดลง 261.56 ลานบาทจากสิ้นป 2555 ที่มีจํานวน
ทั้งสิ้น 3,037 ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 13 ลานบาท, เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 36 ลานบาทและ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 61 ลานบาท และ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อทั้งสิ้น 62 ลานบาท โดยในสวนของเงินกูยืม นั้นแบงเปนเงินกูยืม
ระยะสั้น ทั้งสิ้น 648 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาว ทั้งสิ้น 1,087 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,036 ลานบาท เพิ่มขึ้น 37 ลานบาทจากสิ้นป 2554 ที่มีจํานวน
ทั้งสิ้น 2,999 ลานบาท หนี้สินหลักประกอบไปดวย เจาหนี้การคาทั้งสิ้น 63 ลานบาท, เจาหนี้คากอสรางทั้งสิ้น 40 ลานบาทและ
เจาหนี้ระยะยาวคาซื้อทรัพยสิน 10 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 44 ลานบาท และ หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อทั้งสิ้น 32 ลานบาท
โดยในสวนของเงินกูยืม นั้นแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น ทั้งสิ้น 898 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาว ทั้งสิ้น 1,493 ลานบาท
เจาหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนเจาหนี้คาสินคา ซึ่งในป 2557 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 23 วัน ลดลงเล็กนอยจาก
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 22 วัน ในป 2556 และ 27 วัน ในป 2555
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี้สิน จึงใหมีการบริหารตนทุนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู
ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสรางหนี้ของบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในป 2558 จํานวน 299.36 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีคางวดที่จะครบ
กําหนดชําระในอนาคตของพอรตลูกหนี้ ที่ไมรวมหนี้สินคางชําระรวมทั้งสิ้น 923.62 ลานลาท แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวง
ปดังนี้

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 17

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(หนวย:ลานบาท)
สวนที่รับชําระภายใน 1 ป

718.81

สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป

204.81

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดิน อาคารและคาบริการที่จะตองจาย
ตามสัญญาดังนี้จายชําระภายใน 1 ป งบการเงินรวม 13.57 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 6.75 ลานบาท จายชําระ ภายใน 2 ถึง 5 ป
งบการเงินรวม 8.95 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 6.44 ลานบาท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางระยะยาวคงเหลือ จํานวน 319.86 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 102.00 ลานบาท)
มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้และค้ําประกันไฟฟาและ
อื่นๆ ดังนี้ ป 2557 งบการเงินรวม 109.96 ลานบาท งบการเงินเฉพาะของบริษัท 11.72 ลานบาท
(ค) สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,138 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,138 ลาน
บาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 986 ลานบาท ลดลง 33 ลานบาทจากกําไร
สะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2556 เนื่องจากผลกําไรสุทธิระหวางป 2557 ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 1,019 ลานบาท เพิ่มขึ้น 223 ลานบาทจากกําไร
สะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2555 ทั้งสิ้น 796 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,035 ลานบาท มี
สวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,378 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้น 796 ลานบาท ลดลง 278 ลานบาทจากกําไรสะสม
ที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2554 ทั้งสิ้น 1,074 ลานบาท
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยชําระคาตอบแทนในการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
จํานวนรวมทั้งสิ้น 3,345,000 บาท

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 18

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัท
ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

1.นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

อายุ (ป)

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

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

ไมมี

สาขาพัฒนาชุมชน
สถาบันราชภัฏ
นครปฐม
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม

พี่ชาย

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

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบริหารธุรกิจ

ไมมี

ตําแหนง

2556 – ปจจุบัน

2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน

Accreditation Program

กรรมการบริษัทไทย
(IOD )
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ชวงเวลา

ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล พ.ย.2557 – ปจจุบัน กรรมการ
มิ.ย.2557 – ปจจุบัน กรรมการ
2554 – 2555
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
2555 – ปจจุบัน กรรมการ

(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน

2.นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นองชาย
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
พี่ชาย

เอกสารแนบ 1 หนา 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2556 – ปจจุบัน กรรมการ
พ.ย.2557 – ปจจุบัน กรรมการ
2556 – ปจจุบัน กรรมการ

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอป
เมนท จํากัด
บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท ไมดา แอด จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท
เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด

ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

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

และการตลาดวิทยาลัย
เทคโนโลยีนครปฐม

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
3.นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
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ประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาการบัญชี
พาณิชยการเชตุพน

ไมมี

นองชาย
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
พ.ย.2557 – ปจจุบัน
มิ.ย.2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2554 – ก.ย.2555
2553 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอป
เมนท จํากัด
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด
บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอป
เมนท จํากัด
บริษัท ไมดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2552 – ปจจุบัน

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

4.นส.รุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
กรรมการและเลขานุการบริษัท
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ปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต
โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี

ไมมี

ปริญญา บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม)
ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 3

2552 – ก.ย.2555
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
พ.ย.2557 – ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไมดา แอด จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท
เทอเทิล พาทิ จํากัด”)
บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
บริษัท บอพลอยโซลาร จํากัด
บริษัท เจเคอาร พลังงาน จํากัด
บริษัท เอ็บโก กรีนพาวเวอร พลัส จํากัด
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จํากัด
บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด
บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอป
เมนท จํากัด
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด ( มหาชน )
บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )

ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

5.นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กรรมการบริหาร

อายุ (ป)

60

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ไมมี

ไมมี

2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

ไมมี

ไมมี

2553 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
ปลัดจังหวัด

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )

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

6.นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

61

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

2552 – 2556
2551 – 2551
2550 – 2550
2548 – 2549
2547 – 2547

หลักสูตร ไมมี
อบรม

7.นายภูเบศวร โหยประดิษฐ
กรรมการ

60

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไมมี

ไมมี

เอกสารแนบ 1 หนา 4

2549 – ปจจุบัน
2526 – ปจจุบัน

จังหวัดตาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
นักธุรกิจ
ไมมี

ชือ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

กรรมการตรวจสอบ

8.นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (45/2005) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
47

ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี

ไมมี

2551 – ปจจุบัน
2550 – ต.ค.2553
2549 – 2550
2549 – ปจจุบัน
2545 – 2548

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (51/2006) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 5

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝาย
บริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด
ตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด
ผูอํานวยการฝายวางแผนและ
บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน )
สนับสนุนงานตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน )
รองผูอํานวยการ
บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอ
เอส จํากัด

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษทั ยอย บริษทั รวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทยอย
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

X, /,///

X, /,///

/,///

X, /

/,///

X, /

/

/,///

นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล

X, /, //, ///

X, /, //

X, ///

X, /

X, /

X, ///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /,///

X, /

นายเอกชัย เอี้ยวศิวกิ ูล

/ , //

/,//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

/

/, //

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวกิ ลู

/ , //

/

/,///

/,///

/

/

/

/

/

/,///

/

นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

/

/

นายมงคล สัณฐิติวทิ ูร

/

นายภูเบศวร โหยประดิษฐ

/

นายพิสจู น สุขแสงทิพย

/

/

/

/,///
/

/

/
/

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

2 = บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด

3 = บริษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จํากัด

4 = บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

5 = บริษัท ไมดา แอด จํากัด

6 = บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

7 = บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด

8 = บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

9 = บริษัท วิภาคอนโดมิเนียม จํากัด

10 = บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด

11 = บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

12 = บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด

13 = บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

14 = บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

15 = บจ. ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท

16 = บริษัท เอ็มดี อะดรีนาริน (ประเทศไทย) จํากัด

17 = บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด

หมายเหตุ
(1)

ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

เอกสารแนบ 2 หนา 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล

X, /, //

X, ///
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X, ///
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X, ///

X, ///

X, ///

X, ///

/
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X, ///

/, ///

X, /

/,///

X, /

นายเอกชัย เอี้ยวศิวกิ ูล

/,//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/,///

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวกิ ลู

/

/,///

/,///

/

/

/

/

/

/,///

/

/

/

/

/

/

รายชื่อบริษัท/รายชื่อกรรมการ

นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

/

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

//

นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

/

นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ

/

/

/

/,///
/

/

/

/
/

/

/

/, ///

พลเอกจิรเดช โมกขะสมิต
นางศศิธร ศศิรตั นนิกุล
นายเกียรติพร ศิริชยั สกุล
นายเดวิด คิง ลอด เซียะ

/

นายพริษฐ ทีฆคีรกี ุล
/

นายไพรัช ศรีทอง

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

8 = บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด

2 = บริษัท ไมดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด

9 = บริษัท วิภาคอนโด มิเนียม จํากัด

3 = บริษัท ท็อปเอลลิเม็นทส จํากัด

10 = บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด

4 = บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด

11 = บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

5 = บริษัท ไมดา แอด จํากัด

12 = บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด

6 = บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด

13 = บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

7 = บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด

14 = บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

15 = บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด

16 = บริษัท เอ็มดี อะดรีนาริน (ประเทศไทย) จํากัด

17 = บริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด
* ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558

เอกสารแนบ 2 หนา 2

/

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 หนา 1

รายละเอียดหัวหนางานตรวจสอบภายใน
คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

ตําแหนง:

ประวัติการศึกษา: อนุปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี นครปฐม
ประวัติการทํางาน:
ปที่ทํางาน
2534 – ปจจุบัน

บริษัท
บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ประวัติการฝกอบรม:
 การตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
 การตรวจสอบการทุจริตภายในองคกร

เอกสารแนบ 3 หนา 2

ตําแหนง
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ
ไมมี

เอกสารแนบ 4 หนา 1

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
ไมมี

เอกสารแนบ 5 หนา 1

