แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจําปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษทั

เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 3
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อื่นๆ

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุก จิ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุร กิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุร กิจ
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

มิถุนายน 2556

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้
จํ า กั ด จากธนาคาร เกี ย รติ น าคิ น จํ า กั ด (มหาชน) ภายในวงเงิ น ค้ํ า ประกั น จํ า นวน
90,940,000 บาท

พฤศจิกายน 2556

-

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

-

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

-

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

-

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

มิถุนายน 2557

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

-

บริษั ทไดลงทุ นและจัดตั้งบริษั ทยอยชื่อบริษั ท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดงานกิจกรรมตามสถานที่ตางๆ
ใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน ประกอบดวยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท จํานวนหุน
1,000,000 หุ น มู ลค าหุ น ละ 10 บาท ทั้ งนี้ บ ริษั ท ไมด า แอสเซ็ ท จํากัด ( มหาชน ) ถื อหุ น
ทั้งหมด 999,997 หุน คิดเปนมูลคาการลงทุน 9,999,970 บาทหรือรอยละ 99.99

-

บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจัดตั้งบริษัทแหงใหม
ชื่อบริษัท พรอมพริ้นติ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกอบกิจการผลิตปายโฆษณา สื่อโฆษณา 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 บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้
จํากัด จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 189.50
ลานบาท

มกราคม 2558

-

บริษัทขายหุนในบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 87.80 ลานหุน ทําใหสัดสวนการ
ถือครองลดลง รอยละ 9.97 แมสัดสวนการถือหุนจะเหลือเพียงรอยละ 46.98 แตบริษัทยังมี
อํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาวอยู

มีนาคม 2558

-

บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด จํานวน 0.50 ลานหุน คิดเปน
รอยละ 25.24 ทําใหบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึน้ จากรอยละ 74.75 เปน
รอยละ 99.99

กรกฎาคม 2558

-

บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด
ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท (2,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) มีวัตถุประสงค
ตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการทรัพยสินที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงิน โดยบริษัทยอยถือหุนจํานวน 2,499,997 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ
99.99

กันยายน 2558

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ไดลงทุนในบริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด ซึ่งมีทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อโฆษณา
รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดยบริษัทยอยถือ
หุนจํานวน 8,999 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00

ตุลาคม 2558

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บริษัทยอย) ไดลงทุนในบริษัท เม็มโมรี มาสเตอร แอลอีดี จํากัด ซึ่ง
มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการใหบริการเชาสื่อ
โฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขายสือ่ โฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ โดย
บริษัทยอยถือหุนจํานวน 45,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 90.00

พฤศจิกายน 2557

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

พฤศจิกายน 2558

-

บริษัทลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25,000,000
บาท (2,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) มีวัตถุประสงคตั้งขึ้นเพือ่ ประกอบกิจการบริหาร
จัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยบริษัทถือหุนจํานวน
2,499,995 หุน หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99

กรกฎาคม 2559

-

บริษัทไดอนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกันการขอวงเงินสินเชื่อของ บริษทั ไมดา ดิเวลลอปเมนท
จํากัด จากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในวงเงินค้ําประกัน จํานวน 70,000,000
บาท

กันยายน 2559

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด จํานวน 0.05 ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัท
ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด จํานวน 0.15 ลานหุนทั้งจํานวน โดย
บริษัทไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท แมกซ โฮเทล รามคําแหง จํากัด จํานวน 0.09 ลานหุนทั้งจํานวน โดย
บริษัท ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด จํานวน 0.09 ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัท
ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัทขายหุนใน บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด จํานวน 0.31 ลานหุนทั้งจํานวน โดย
บริษัท ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

-

บริษัท ไมดา แอด จํากัด (บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ 99.99) ขายหุนใน บริษัท เม็มโมรี
มาสเตอร แอลอีดี จํากัด จํานวน 0.02 ลานหุนทั้งจํานวน โดยบริษัท ไมดา แอด จํากัด ไมมี
อํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว

ธันวาคม 2560
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษทั ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เปนดังนี้
โครงสร้ างการถือ หุ้น ของกลุ่ม บริษัท
กลุ่ม นายวิส ูต ร

กลุ่ม นายธเนศ

12.29%

27.54%

กลุ่ม นายนิพ นธ์

กลุ่ม นายทวีป

8.73%

4.95%

ผู้ถ อื หุ้น รายย่ อ ย

46.49%

บริษัท

49.98%
บมจ. ไมดา
ลิสซิ่ง

99.99%

บจ.บริหาร
สินทรัพย ไมดา

1.1

99.99%
บจ.ไมดา
พร็อพเพอรตี้

99.99%
บจ.ท็อปเอลลิ
เม็นทส

99.99%

บจ.รักษาความ
ปลอดภัย ไมดา

99.99%
บจ.ไมดา
แอด

99.99%
บจ.ไมดา
โฮเทล แอนด
รีสอรท

99.99%
บจ.เดอะ รีท
รีท หัวหิน

60.00%
บจ. ไมดา
( ลาว ) เชา
สินเชื่อ

99.99%
บจ.แมกซ
โฮเทล

80.00%
บจ.ไมดา
ดิเวลลอป
เมนท

99.99%

70.00%

บจ.เอ็มดี
บจ.ไมดา เอ
เจนซี
่ แอนด ดี
อะดรีนาลีน
(ประเทศไทย) เวลลอปเมนท

90.00%

บจ.เอ็มดี มีเดีย
โกลบอล

ภาพรวมการประกอบธุร กิจ ของกลุ่ม บริษัท

บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและ
บริษัทมีพื้นที่ใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาหลักคือขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 98.93 และ 97.86 ของ
รายไดจากการขายทั้งหมดในป 2560 และในป 2559 ตามลําดับ โดยบริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/จัดจําหนายหลากหลายยี่หอ
อาทิ ซัมซุง (Sumsumg) พานาโซนิค (Panasonic) ชารป (Sharp) ฮาตาริ (Hatari) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิตซูมารุและ
ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส เปนตน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกคาเชาซื้อจํานวน 111,233 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสํานักงานใหญ 1 แหง อาคารคลังสินคา 1 แหง และ สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขาย
เชาซื้อจํานวน 97 แหงใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 6 สาขา โดยเนนการขายเชาซื้อใหแกกลุมลูกคา
เปาหมายรายยอยระดับกลางถึงลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 15 บริษัท โดยแบงเปนถือหุนทางตรง 12 บริษัท และถือหุนทางออม 3
บริษัท
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อขยายฐานธรุกิจของบริษัทใหเจริญ เติบโต และมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มฐาน
รายไดใหแกบริษัทและธุรกิจที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเปนธุรกิจที่มีแนวโนมอัตราการเติบโตทางธุรกิจคอนขางดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นวาบริษัท
ยอยที่บริษัทไดมีการเปดดําเนินการเพิ่มจะสามารถเพิ่มมูลคากําไรใหแกบริษัทในอนาคต
สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 4

99.99%
บจ.บริหาร
สินทรัพย กรุง
เทพจรัญ
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บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพอันจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว จุดเดนประการหนึ่งของบริษัท คือ ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติในเชิง
บวกเพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและการแขงขันที่รุนแรงในตลาดได
ในสวนของธุรกิจเชาชื้อ บริษัทมุงเนนการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก ซึ่งธุรกิจดังกลาวไมมีผลกระทบตอการประกอบ
ธุรกิจเชนเดียวกันกับบริษั ทยอย (บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง) โดยธุรกิจของบริษั ทยอยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและการ
ใหบริการสินเชื่อแกกลุมผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกวา Floor Plan รวมทั้งการบริการ
รับจัดรีไฟแนนซรถยนต
ขอมูลสรุปสําหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท

ประเภทธุร กิจ

ทุน ชําระแล้ ว สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(พัน บาท)

ถือ หุ้น ทางตรง
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมดา แอด
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา เอนเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
ถือ หุ้น ทางอ้ อ ม
บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ใชแลวและบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรม
ใหเชาปายโฆษณา
สนามกอลฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โรงแรมและการดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย
บริการใหเชาสินเชื่อ
โรงแรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย
ใหบริการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม
บริหารจัดการทรัพยสินที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน
ใหบริการเชาสื่อโฆษณา รับทําปายสื่อโฆษณาครบวงจร ขาย
สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ สื่อตางๆ
บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
ใหบริการรักษาความปลอดภัย
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(ร้ อ ยละ)

484,000

49.98

500,000
150,000
175,000
300,000
850,000
53,678
145,000
210,000
2,000
10,000
25,000

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
60.00
99.99
80.00
70.00
99.99
99.99

1,000

90.00

25,000
1,000

99.99
99.99
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ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ

ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ แ ละบริก าร
บริษั ทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟ าภายในบ าน พรอ มใหบ ริการกอนและหลังการขายภายใตคําขวัญ
“เพิ่มความสุข ทุกครอบครั ว” โดยดําเนินการขายผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 97 สาขาใน 50 จังหวัด ซึ่ง
สาขาแตละแหงจะถูกกําหนดใหมีการขายสินคาตามประเภทและราคาที่บริษัทฯกําหนดไวเทานั้น โดย ณ วันที่ทําการขายเชาซื้อ
บริษัทฯจะทําสัญญาเชาซื้อสินคากับลูกคา พรอมทั้งเก็บเงินดาวนจํานวนหนึ่ง (เฉลี่ยประมาณรอยละ 26 ของราคาเงินสด) และสง
มอบสินคาใหแกลูกคา สําหรับคาเชาซื้อในสวนที่เหลือนั้น ลูกคาจะตองชําระเปนงวดในจํานวนเงินเทากันทุกงวดในเวลาที่แนนอน
ตามที่ไดระบุไวในสัญญา ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระคางวดของลูกคาอยูในชวง 3 – 24 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการผอนชําระของลูกคาแตละราย โดยราคาเชาซื้อที่เสนอใหกับลูกคาจะเปนราคาที่ไดรวมตนทุนสินคา คาใชจายที่
เกี่ยวของและดอกเบี้ยแลว ในชวงการผอนชําระกรรมสิทธิ์ของสินคาเชาซื้อจะยังคงเปนของบริษัทฯจนกวาลูกคาจะชําระคางวดครบ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเชาซื้อโดยครบถวนแลว บริษัทประกอบธุรกิจขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา
2.1.1 ประเภทของสิน ค้ าและบริก าร
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษั ทสามารถแบงตามประเภทธุรกิจออกไดเปน 5 กลุม โดยในแตละกลุมธุรกิจ
ประกอบดวยบริษัทในกลุมดังตอไปนี้

ประเภทสิน ค้ าและบริก าร

รายได้ ปี 2560

รายได้ ปี 2559

ธุรกิจใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา

1,010.84

1,005.00

ธุรกิจใหเชาซื้อรถยนต

536.92

498.00

กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

525.23

658.09

กลุมธุรกิจโรงแรม

357.43

236.87

ธุรกิจสนามกอลฟ

10.75

10.00

(ก)

ธุร กิจ เช่ าซือ้ เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance):
ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ โฮมเธียเตอร โฮมสเตอริโอ
ตูเย็น เครื่องซักผา พัดลมและอื่นๆ เปนสินคาขายเชาซื้อหลักของบริษัทฯ
ป 2560 บริษัทฯขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอชั้นนําตางๆดังตอไปนี้คือ ซัมซุง (Sumsung) พานาโซนิค (Panasonic)
ชารป (Sharp) ฮาตาริ(Hatari) แอลจี (LG) โตซิบา (Toshiba) มิตซูมารุ (Misumaru), สหวิทยุพัฒนา รุ และทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส
เปนตน โดยมีราคาเชาซื้อ 1,414 - 81,164 บาท คางวดผอนชําระ 189 – 10,097 บาท/เดือน และระยะเวลาผอนชําระ 3 – 24 เดือน
รายไดหลักของบริษัทมาจากการขายเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งสัดสวนรายไดจากการเชาซื้อในสวนนี้ ตอรายไดรวมตั้งแต
ป 2558 -2560 จะอยูระหวางรอยละ 95.72 ถึง 98.96
สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 6
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ธุร กิจ ให้ บ ริก ารเช่ าซือ้ รถยนต์

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
รายไดหลักของบริษัทยอย (ML)มาจากการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต ซึ่งสัดสวนของรายไดจากการเชาซื้อในสวน
นี้ ตอรายไดรวม ตั้งแตป 2558 ถึงปจจุบัน จะอยูระหวางรอยละ 75.25 ถึง 82.12
บริษัทยอย(ML)ดําเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประเภทรถยนตและรุนของรถยนตที่มีสภาพ
คลองสูงในตลาด ทั้งรถยนตสวนบุคคลและรถกระบะ โดยจํานวนเงินปลอยกูขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต ยี่หอ อายุรถยนต สภาพ
คลองในการปลอยตอ และคุณสมบัติของผูกู ซึ่งบริษัทไดกระจายความเสี่ยงของลูกคาที่ขอเชาซื้อโดยเนนกลุมบุคคลที่มีรายได
ประจําหรือเปนเจาของกิจการและเกษตรกร โดยบริษัทยอย (ML) จะกระจายพื้นที่การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อทั้งตลาดในกรุงเทพ
และเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อในตางจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยอย (ML) มีเครือขายสาขาทั้งหมด 17 สาขา จึงสามารถ
ใหบริการลูกคาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไดถึง 74 จังหวัด โดยในป 2560 ยอดปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมที่เปนรถยนตสวนบุคคล
และรถกระบะในพอรตสินเชื่อของ ML มีสัดสวนรอยละ 10.34 และ 89.66 และในป 2559 มีสัดสวนรอยละ 8.62 และรอยละ 91.38
ตามลําดับ ทั้งนี้ในยอดปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมดังกลาวในป 2560 รถยนตใหมและรถยนตมือสองมีสัดสวนรอยละ 0.38 และ
99.62 และในป 2559 มีสัดสวนรอยละ 1.52 และ 98.48 ตามลําดับ
(ค)

กลุ่ม ธุร กิจ พัฒนาอสังหาริม ทรั พ ย์
ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยมีโครงการทั้งสิ้น 19 แหง โดยแยกโครงการในแตละบริษทั ดั้งนี้
1. ชื่อโครงการเดอะ ทาวน / ตั้งอยู ตําบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวน
ทั้งหมด 170 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 15,047 ตรว. มูลคาโครงการ 412 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 38%
อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
2. บริษัทยอย (บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ซึ่งบริษัทยอยแหงนี้มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการไดแก
(1)

ชื่อโครงการ พาราไดซ / ตั้งอยูที่ถนนแจงวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนทาวนโฮม 3 ชั้น
4 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 73 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,990 ตรว. มูลคาโครงการ 379 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการ
ขายทั้งโครงการและโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่
ตองการที่อยูอาศัยในการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย
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(2)

ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ / ตั้งอยู ตําบลบานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี / ลักษณะโครงการเปนทาวเฮาส 2
ชั้น และ อาคารพาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 92 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,154 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลาน
บาท ป จ จุ บั น บริ ษั ท ขายโครงการได ป ระมาณ 74% ซึ่ ง ได ทํ า การก อ สร า งเสร็ จ แล ว ทั้ ง หมด โดยลู ก ค า
กลุมเปาหมายจะเปนกลุมขาราชการและประชาชนทั่วไป

(3)

ชื่อโครงการ รอยพฤกษา / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น และ
บานแฝด 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 334 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 25,450 ตรว. มูลคาโครงการ 989 ลานบาท ปจจุบัน
บริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว และโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2558 โดยลูกคากลุมเปาหมาย
คือขาราชการและประชาชนทั่วไป

(4)

ชื่อโครงการแกรนด วิลล (วังสารภี) / ตั้งอยู ตําบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / ลักษณะโครงการบาน
เดี่ยว 1 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 133 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 9,270 ตรว. มูลคาโครงการ 298 ลานบาท ปจจุบันบริษัท
ขายโครงการไดประมาณ 82% ซึ่งโครงการทยอยกอสรางและขาย โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและ
ประชาชนทั่วไป

(5)

ชื่อโครงการกุยบุรีแลนด / ตั้งอยู ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 1 ชั้น มี
จํานวนทั้ ง หมด 22 ยู นิ ต เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด 1,501 ตรว. มู ล ค าโครงการ 36 ล านบาท ซึ่งโครงการนี้ ก อ สรางไป
ทั้งหมด 7 ยูนิต ขายแลว 4 ยูนิต ปจจุบันไดหยุดการกอสราง และไดมีการประกาศขายที่ดินเปลาแทน

(6)

ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(กระดีเดียว1) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นและทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 68 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,164 ตรว. มูลคา
โครงการ 130 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว และโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแลวเสร็จระหวาง
ป 2559 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป

(7)

ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ(แกรนดลําพยา 2) / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นและทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 209 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,694 ตรว. มูลคา
โครงการ 413 ลานบาท ป จจุ บั น บริษั ทขายโครงการไดป ระมาณ 99% อยู ระหวางการก อ สราง โดยลูก ค า
กลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป

(8)

ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กําแพงแสน) / ตั้งอยู ตําบลทุงกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 75 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,956 ตรว. มูลคาโครงการ 130 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว และโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2559 โดยลูกคา
กลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป

(9)

ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (หลังราชภัฏนครปฐม) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม /
ลักษณะโครงการทาวนเฮาส 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 71 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 2,773 ตรว. มูลคาโครงการ 137
ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว และโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2560 โดย
ลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
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(10) ชื่อโครงการรอยพฤกษา เลควิลล / ตั้งอยู ต.นครปฐม อ.เมืองฯ จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้น
และอาคารพาณิชย 3 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 100 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 17,712 ตรว. มูลคาโครงการ 552 ลาน
บาท ป จ จุ บั น บริษั ท ขายโครงการได ป ระมาณ 18% อยู ระหวางการก อ สราง โดยลู ก ค ากลุ ม เป า หมายคื อ
ขาราชการและประชาชนทั่วไป
(11) ชื่อโครงการพฤกษาพรรณ (กระดีเดียว2) / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะ
โครงการทาวนเฮาส 2 ชั้นและบานเดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 58 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 1,430 ตรว. มูลคา
โครงการ 100 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการแลว และโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแลวเสร็จระหวาง
ป 2560 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการและประชาชนทั่วไป
* เปลี่ยนชื่อโครงการจากพฤกษาพรรณ หนองปากโลง

(12) ชื่อโครงการตรีพฤกษ นครปฐม / ตั้งอยู ตําบลหนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการ
ทาวนเฮาส 2 ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 246 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 5,548 ตรว. มูลคาโครงการ 342 ลานบาท ปจจุบัน
บริษั ทขายโครงการไดป ระมาณ 63% ป จจุบั นบริษั ทอยูระหวางการก อสราง โดยลูก คากลุม เป าหมายคื อ
ขาราชการและประชาชนทั่วไป
(13) ชื่อโครงการดิ อิมเพรส / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการบานเดี่ยว 2 ชั้นมี
จํานวนทั้งหมด 49 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 6,822 ตรว. มูลคาโครงการ 374 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการ
ไดประมาณ 41% ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือขาราชการ กลุมแพทยและ
ประชาชนทั่วไป
(14) ชื่อโครงการเดอะ โคด บางแขม / ตั้งอยู ตําบลลําพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบาน
เดี่ยว 2 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 377 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 28,799 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 1,402 ลานบาท
ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 6% ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือ
กลุมประชาชนทั่วไปทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
(15) ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณแกรนด 3/ ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานทาวนเฮาส 2
ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 219 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 8,936.50 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 446 ลานบาท ปจจุบัน
บริษัทขายโครงการไดประมาณ 10% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชนทั่วไป
ทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
(16) ชื่อโครงการ พฤกษาพรรณ กระดีเดียว 3/ ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบาน
ทาวนเฮาส 2 ชั้นมีจํานวนทั้งหมด 227 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 8,800 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 419 ลานบาท
บาท ปจจุบันบริษัทขายโครงการไดประมาณ 4% อยูระหวางการกอสราง โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุม
ประชาชนทั่วไปทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
(17) ชื่อโครงการ The Town (ขอนแกน)/ ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 1 ชั้นมี
จํานวนทั้งหมด 83 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 7,354.60 ตรว. มูลคาโครงการประมาณ 168 ลานบาท เปดการขาย
ระหวางป 2559 โดยลูกคากลุมเปาหมายคือกลุมประชาชนทั่วไปทั้งประชาชนทองถิ่นและตางจังหวัด
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(18) ชื่อโครงการ The Town 2 / ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม / ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 1 ชั้นมีจํานวน
ทั้งหมด 89 ยูนิต และทาวนเฮาสจํานวนทั้งหมด 151 ยูนิต เนื้อที่ทั้งหมด 15,1010 ตรว. แจงเปดโครงการป
2560 ปจจุบันยังไมเปดการขาย
กลุมพัฒนาคอนโดมิเนียมของบริษัทและบริษัทยอย มีทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยแยกบริษัทในแตละโครงการประกอบดวย
(1)

บริษัทยอย (บจ.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู)(2) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอส
เซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม งามวงศวาน /
ตั้งอยูที่ถนนงามวงศวาน-แคราย กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด
126 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 3,836.82 ตรม. มูลคาโครงการ 187 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการ
และโอนกรรมสิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2558 โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัย
ใกลแนวรถไฟฟา

(2)

บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด(1) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 55 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร A /
ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 77 ยูนิต เนื้อ
ขายทั้งหมด 2,865.59 ตรม. มูลคาโครงการ 150 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการและโอนกรรม
สิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยที่เดินทาง
สะดวก

(3)

บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด(1) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 55 พัฒนาโครงการชื่อ แมกซ คอนโดมิเนียม วิภาวดี อาคาร B /
ตั้งอยูที่ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้น มีจํานวนทั้งหมด 36 ยูนิต เนื้อ
ขายทั้งหมด 1,121.68 ตรม. มูลคาโครงการ 58 ลานบาท ปจจุบันบริษัทปดการขายทั้งโครงการและโอนกรรม
สิทธทั้งหมดแลวเสร็จระหวางป 2557 โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยที่เดินทาง
สะดวก

(4)

บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 พัฒนาโครงการชื่อ “สมุทรา เรสซิเดนซ” / ตั้งอยูที่ถนนเพชร
เกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น จํานวน 4 อาคาร มีจํานวน
ทั้งหมด 123 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 8,066.81 ตรม. มูลคาโครงการ 722 ลานบาท ปจจุบันบริษัทกอสรางแลว
เสร็จและโอนกรรมสิทธิ์แลวสําหรับยูนิตที่จําหนาย โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคาที่ตองการที่พักตาก
อากาศที่ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเลือกซื้อแบบเขา
รวมโปรแกรมลงทุนกับบริษัทได โดยการันตีผลตอบแทนจากการลงทุน ไมต่ํากวา 6% ของมูลคาลงทุนสําหรับ
ชวง 3 ปแรก
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บริษัทยอย (บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 80 พัฒนาโครงการชื่อ เดอะ แมททริกซ นครปฐม / ตั้งอยูที่ถนน
ราชมรรคา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม / ลักษณะโครงการเปนคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จํานวน 2 อาคาร มี
จํานวนทั้งหมด 325 ยูนิต เนื้อขายทั้งหมด 10,329.88 ตรม. มูลคาโครงการ 579 ลานบาท ปจจุบันบริษัทขาย
โครงการไดประมาณ 80% โดยลูกคากลุมเปาหมายจะเปนลูกคานักธุรกิจ นักลงทุนและกลุมนักเรียนนักศึกษา
ในนครปฐม ซึ่งมีความตองการที่อยูอาศัยที่เดินทางสะดวก

หมายเหตุ

(1)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 บริษัทไดขายหุนสามัญของ บริษัท แมกซ คอนโด เกษตร จํากัด และ บริษัท วิภา คอนโดมิเนียม จํากัด ทั้งจํานวน โดย
บริษัทไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว เนื่องจากทั้ง 2 บริษัท มิไดดําเนินงานแลว และไมมีโครงการในอนาคต พรอมทั้งเปนการลดความซ้ําซอน
ของโครงสรางของบริษัทยอย ในกลุมอสังหาริมทรัพยเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
(2) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัทไดขายหุนสามัญของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัด ทั้งจํานวน โดยบริษัทไมมีอํานาจควบคุมในบริษัท
ดั งกล า ว เนื่ อ งจากมิ ได ดํ า เนิ น งานแล ว และไม มี โครงการในอนาคต พรอ มทั้ งเป น การลดความซ้ํ า ซ อ นของโครงสรางของบริษั ท ย อ ย ในกลุ ม
อสังหาริมทรัพย

นอกจากการบริหารงานขายและการกอสรางโครงการพัฒ นาอสังหาริมทรัพยแลว โครงการยังใหความสําคัญตอการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสูงสุด ทั้งการพัฒนารูปแบบของตัวบาน/อาคาร คุณภาพการกอสราง และการใหบริการที่
มุงเนนสรางความประทับใจแกลูกคาที่เขาเยี่ยมชมโครงการและลูกคาที่พักอาศัยภายในโครงการแลว
(ง)

ธุร กิจ โรงแรม

กลุมธุรกิจโรงแรมปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยเปดดําเนินการแลวทั้งสิ้น 6 แหง โดยแยกโครงการในแตละบริษัท ดั้งนี้
(1)

บริษัทยอย (บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มี
สัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ชื่อโรงแรมไมดา รีสอรท กาญจนบุรี ตั้งอยูที่ ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มี
จํานวนหองพักทั้งหมด 189 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 41ไร มูลคาของทรัพยสิน 420.84 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย
1,474.68 บาท จํานวนแขกเขาพัก 54,859 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาโดยมีหนวยงาน
ราชการเปนหลัก และกลุมลูกคาชาวตางชาติ

(2)

โรงแรมไมดา แอรพอรต โฮเทล ( MIDA ) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน โรงแรมไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ
ตั้งอยูที่ ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีจํานวนหองพักทั้งหมด 125 หอง เนื้อที่ทั้งหมด
3.1 ไร มูลคาของทรัพยสิน 369.05 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 1,060.52 บาท จํานวนแขกเขาพัก 60,226
ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน

(3)

บริษัทยอย (บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน) ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมจํานวน 2 แหง ดังนี้
1) โรงแรม ไมดา เดอซี หัวหิน ตั้งอยูที่ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนหองพัก
ทั้งหมด 115 หอง มูลคาของทรัพยสิน 392.90 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 1,893.33 บาท จํานวน
แขกเขาพัก 30,084 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่ตองการที่พักตากอากาศที่
ใกลทะเลและมีความเปนสวนตัว โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุมสัมมนาและกลุมที่
ตองการจัดงานโดยมีพื้นที่รองรับขนาดใหญ
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2) โรงแรม เรดิ สั น บลู รีสอรท หั วหิ น ตั้ งอยู ที่ ถ นนบ อ เคี๊ ยะ อํ าเภอชะอํา จัง หวัด เพชรบุ รี มี จํานวน
หองพักทั้งหมด 118 หอง มูลคาของทรัพยสิน 1,027.38 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย 3,302 บาท
โดยเริ่มเปดใหบริการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่
ตองการที่พักตากอากาศติดชายหาดทะเล สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและมีความเปนสวนตัว
โดยอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร
(4)

บริษัทยอย (บจ.แมกซ โฮเทล) ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซึ่งบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มี
สัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 ชื่อโรงแรมไมดา โฮเท็ล งามวงศวาน ตั้งอยูที่งามวงศวาน อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 138 หอง มูลคาของทรัพยสิน 348.98 ลานบาท ราคาหองพักเฉลี่ย
1,006.12 บาท จํานวนแขกเขาพัก 67,054 ราย กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมมนาของหนวยงาน
ราชการ และกลุมลูกคาชาวจีน

(5)

บริษั ท ย อ ย (บจ.ไมด า ดิ เวลลอปเม น ท ) ประกอบธุ ร กิ จ ประเภทโรงแรม ซึ่ ง บริษั ท ไมด า แอสเซ็ ท จํ า กั ด
(มหาชน) มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 80.00 ชื่อโรงแรม เซน โฮเทล นครปฐม ตั้งอยูที่ถนนราชมรรคคา อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครปฐม มีจํานวนหองพักทั้งหมด 134 หอง เริ่มเปดใหบริการในชวงเดือนกรกฎาคม 2559
ราคาหองพักเฉลี่ย 821.34 บาท กลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมสัมนาของหนวยงานราชการ ชาวตางชาติ
และบุคคลทั่วไป

(6)

โรงแรมอักษรระยอง ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง มีจํานวนหองพักทั้งหมด 123 หอง พรอมศูนย
สุขภาพ ขณะนี้อยูในระหวางการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จพรอมเปดดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
2561 นี้ โดยมีมู ล คางานกอ สรางรวม 550 ล านบาท กลุ ม ลูกค าเป าหมายเป น กลุ ม สัม มนาของหนวยงาน
ราชการ,เอกชน และกลุมลูกคาที่ตองการพักผอนพรอมฟนฟูสุขภาพ

จ ) ธุร กิจ สนามกอล์ ฟ
บริษัทยอย (บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท ) ประกอบธุรกิจประเภทสนามกอลฟและโรงแรม ( รีสอรท ) ซึ่งบริษัท ไมดา
แอสเซ็ท จํ ากั ด (มหาชน) มี สั ด ส วนการลงทุ น รอ ยละ 99.99 ซึ่งบริษั ท ย อ ยแห งนี้ ตั้ งอยู ที่ 123 หมู ที่ 7 ต.ลาดหญ า อ.เมื อ ง จ.
กาญจนบุรี มีจํานวนหองพักทั้งหมด 65 หอง เนื้อที่ทั้งหมด 1,127 ไร มูลคาทรัพยสินสุทธิ 212.05 ลานบาท ปจจุบันบริษัทใหบริการ
เชาดําเนินการสนามกอลฟ
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บริก ารก่ อ นและหลังการขายเช่ าซือ้

นอกจากการขายเชาซื้อสินคาแลว บริษัทฯไดใหบริการทั้งกอนและหลังการขายประเภทตางๆแบบ “ครบวงจรและถึงที่
หมาย” แกลูกคาถึงสถานที่อยูอาศัย ซึ่งเนนการบริการที่ใหความสะดวกและรวดเร็วเปนสําคัญ ดังแผนภาพตอไปนี้

บริการตรวจสอบประวัติ &

2
บริการจัดส่ง

อนุมัตกิ ารเช่าซื้อภายใน 1 วัน
สินค้ าทันที

1

3

ลูกค้าเช่าซื้ อ
บริการสาธิต

ณ ที่อยู่อาศัย

บริการรับ
ชําระค่างวดตลอดอายุ
สัญญา

และ
ทดลองการใช้ งาน

5

บริการอื่น เช่น การรับประกันสินค้ าตลอด
อายุการผ่อนชําระ และบริการสินค้ า
ทดแทนขณะซ่อม

4

(1)

บริก ารสาธิต และทดลองการใช้ งานสิน ค้ า
ทีมขายจะนําสินคาจริงไปสาธิตและทดลองการใชงานใหลูกคาดูถึงที่อยูอาศัย เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกและตัดสินใจซื้อ
ไดงายขึ้น ซึ่งประเภทสินคาที่นําไปเสนอนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่เปาหมาย

(2)

บริก ารตรวจสอบประวัต แิ ละอนุม ัต กิ ารเช่ าซือ้ ภายใน 1 วัน
ทีมขายโดยพนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะใหบริการเช็คสอบเครดิตผูขอเชาซื้อ รวมทั้งอนุมัติการเชาซื้อในเบื้องตน โดย
ที่ลูกคาไมตองเสียเวลาออกไปติดตอสํานักงานสาขาของบริษัทฯและรอผลการอนุมัติ

(3)

บริก ารจัด ส่ งสิน ค้ า
เมื่อพิจารณาใหเชาซื้อสินคาแลว ทีมขายจะสงมอบสินคาใหแกลูกคาทันทีที่ทําสัญญาเชาซื้อและไดรับเงินดาวนแลว

(4)

บริก ารรั บ ชําระค่ างวดตลอดอายุส ัญญา
ทีมขายจะแจงลูกคา ณ วันทําสัญญาเชาซื้อเรื่อง ขอกําหนด จํานวนเงินคางวด วันเก็บคางวด สถานที่ และเงื่อนไขการ
ผอนชําระ ซึ่งในวันครบกําหนดงวดชําระ พนักงานเก็บเงินของบริษัทฯ จะไปรับชําระเงินคางวดจนกวาลูกคาจะชําระเสร็จ
สิ้นตามสัญญา

(5)

บริก ารรั บ ประกัน สิน ค้ าตลอดอายุก ารผ่ อ นชําระ
หากสิน ค าที่ ทํ าการเชาซื้อ กับ บริษั ท ฯนั้ น เกิดความเสีย หายขึ้น บริษั ทฯจะให บ ริก ารซอ มแซมถึงที่ อ ยูอ าศั ย โดยไม มี
คาใชจายในสวนของคาแรงใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯบริการซอมแซมสินคาพรอมอะไหลฟรีในกรณีที่เปนความเสียหายที่
เกิดจากความบกพรองของตัวสินคาเอง หากสินคานั้นฯอยูในระยะรับประกันหรืออยูระหวางการผอนชําระ
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บริก ารอื่น ๆ
บริษัทฯมีบริการอื่นๆ อาทิ บริการรับซื้อสินคาเกาเพื่อขายเชาซื้อชิ้นใหมและบริการสินคาทดแทนขณะสงซอม เปนตน

การเสนอบริ ก ารดั ง กล า วเน น การบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เอาใจใส และส ง ตรงถึ ง ที่ ห มายเพื่ อ เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายแกลูกคาเปนสําคัญ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯไดพัฒนาการใหบริการทั้งกอนและหลังการขายเสมอมาจึง
ทําใหสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯและลูกคา
ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเงินคางวด ซึ่งสงผลใหบริษัทฯมียอดลูกหนี้ที่มีปญหาในจํานวนที่คอนขางต่ํา
2.1.3 ขัน้ ตอนการขายเช่ าซือ้ สิน ค้ า
การขายเช่ าซือ้
ทีมขายจะออกไปขายสินคาถึงที่พักอาศัยของลูกคาในพื้นที่เปาหมายพรอมรถกระบะที่บรรทุกสินคาประเภทตางๆ ซึ่งทีม
ขายนี้ทํางานภายใตการดูแลของผูจัดการสาขา โดยแตละสาขามีทีมขายประมาณ 4-6 ทีมกระจายเขาดูแลลูกคาในพื้นที่เปาหมาย
รัศมีประมาณ 50 ก.ม. รอบที่ตั้งสาขา และทีมขายจะออกทําการขาย 6-7 วันตอสัปดาห ทีมขายแตละทีมประกอบดวยพนักงาน
ตางๆดังนี้
(1)

พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อ (1 คน) : ทําหนาที่ตรวจสอบสถานะและฐานะการเงินของผูขอเชาซื้อ พรอมทั้ง
อนุมัติการขายเชาซื้อในเบื้องตนกอนนําเสนอผูจัดการสาขา รวมทั้งดูแลและรับผิดชอบพนักงานขาย สินคาที่
นําไปขาย พาหนะของบริษัทฯ และการลงนามในสัญญาเชาซื้อกับลูกคา

(2)

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

เมื่อขายสินคาไดแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเชาซื้อตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
หากพิจารณารับได พนักงานตรวจสอบฯจะดูแลการเซ็นสัญญาเชาซื้อและสัญญาค้ําประกันพรอมเก็บเงินดาวน อยางไรก็ตาม การ
พิจารณาผูขอเชาซื้อเปนดุลพินิจของพนักงานตรวจสอบฯเทานั้น โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับพนักงานขายซึ่งไดรับผลตอบแทนในรูป
คาคอมมิชชั่นการขาย ทั้งนี้ พนักงานตรวจสอบฯไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสที่ประเมินจากยอดลูกคาเชาซื้อที่ไมมี
ปญหาที่อนุมัติโดยพนักงานนั้นๆ ดังนั้น จึงไมมีแรงจูงใจใหพนักงานตรวจสอบฯพิจารณาใหเชาซื้อเพื่อการเพิ่มยอดขาย ในทาง
กลับกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อปองกันการเกิดปญ หาหนี้เสียในอนาคตที่จะกระทบตอผลประเมินการทํางานของ
พนักงาน
ทั้งนี้ หากลูกคาตองการซื้อสินคาในขณะที่ไมมีทีมขายเขาไปทําการขาย ลูกคาสามารถติดตอบริษัทฯผานสาขาหรือ
พนักงานเพื่อแจงความจํานงในการซื้อ ซึ่งบริษัทฯจะจัดสงทีมขายพรอมสินคาที่ตองการเขาไปใหบริการลูกคาโดยเร็ว
สัญญาเช่ าซือ้ และสัญญาคํา้ ประกัน
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
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การอนุม ัต กิ ารขายเช่ าซือ้
ภายหลังการเซ็นสัญญาเชาซื้อ รับชําระเงินดาวนและสงมอบสินคาใหแกลูกคาเชาซื้อแลว พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจะ
สงรายงานการขายใหผูจัดการสาขาพิจารณาอนุมัติเชาซื้ออีกครั้งภายในวันทําการเดียวกัน พรอมทั้งตรวจเช็ครายชื่อลูกคา Black
List และการซื้อสินคาซ้ําซอนจากลูกคารายเดิม ซึ่งการซื้อสินคาซ้ําซอนนี้ ผูจัดการสาขาจะอนุมัติการขายหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการผอนชําระเงินของลูกคา ซึ่งหากผูจัดการสาขาไมอนุมัติการขาย ทีมขายจะไปรับสินคาคืนจากผูขอเชาซื้อพรอม
คืนเงินดาวนภายในวันทําการถัดไป
การเก็บ ค่ างวด
พนักงานเก็บเงินจะไปเก็บเงินคางวดจากลูกคาถึงที่อยูอาศัยตามกําหนดเวลาที่ไดระบุไวในสัญญาเชาซื้อ ซึ่งในแตละสาขา
จะมีพนักงานเก็บเงินเฉลี่ย 4-5 คนดูแลการเก็บเงินตามพื้นที่ที่กําหนด โดยพนักงานดังกลาวจะเขาสํานักงานสาขาทุกวันเพื่อนําสง
เงินคางวดและรายงานการเก็บเงินแกผูจัดการสาขา พรอมรับใบเสร็จใหมเพื่อนําไปเก็บเงินคางวดลูกคารายตอไป
การควบคุม การเช่ าซือ้
การตรวจสอบการขายเช่าซื อ้
อนุมั ติการขายเชาซื้อแลว ผูจัดการสาขาจะจัดทํ ารายงานการขายเชาซื้อ ซึ่งดูแลและตรวจสอบโดยผูจัดการเขต และ
ผูอํานวยการฝายขาย ตามลําดับ
การตรวจสอบการเก็บเงิ น
เก็บเงินตองเก็บเงินตาม Running Receipt ซึ่งออกและควบคุมโดยสํานักงานใหญ และบริษัทฯมีนโยบายการแลกเปลี่ยน
พื้นที่การเก็บเงินเพื่อ Counter Check ทุก 15 วัน พนักงานเก็บเงินจะไดรับคาคอมมิชชั่นเก็บเงินเพื่อจูงใจการทํางาน ทั้งนี้ รายงาน
การเก็บเงินของสาขาจะดูแลโดยผูจัดการเขต และผูอํานวยการฝายขาย ตามลําดับ
การเร่ งรัดลูกค้าเช่าซื ้อทีม่ ีปัญหา
ในกรณีลูกคาเชาซื้อผิดนัดชําระคางวดตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาเชาซื้อ บริษัทฯมีมาตรการควบคุมและเรงรัดดังนี้
(1)

กรณีผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 1–4 งวด

การติดตามและทวงถามจะดําเนินการโดยพนักงานเก็บเงินประจําสาขา ซึ่งจะเขาไปทวงถามและเรงรัดการจายเงินใหเปนไปตาม
กําหนดพรอมทั้งสงจดหมายเตือน 2 ฉบับและจดหมายแจงยกเลิกสัญ ญาเชาซื้อ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสงจดหมายเตือนและ
จดหมายยกเลิกสัญญาเชาซื้อจะพิจารณาจากความสามารถและเจตนาในการผอนชําระของลูกคาเชาซื้อเปนหลัก อยางไรก็ตาม
บริษัทฯไมมีการคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชําระคางวด แตจะทําการเรงรัดลูกคาใหชําระคางวดใหเร็วที่สุด ซึ่งหากลูกคาไมสามารถชําระ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดได บริษัทฯจะทําการยึดสินคาคืนโดยเร็ว
ทั้งนี้ หากบริษทั ฯพบวาลูกคาไมสามารถชําระคางวดไดและ/หรือบริษัทฯไมสามารถติดตอกับลูกคาได บริษัทฯจะทําการตัดหนี้สญ
ู ทันที
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กรณีผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด

กรณีลูกหนี้ยังคงผอนชําระ เมื่อลูกคาเชาซื้อผิดนัดชําระคางวดติดตอกันตั้งแต 4 งวด บริษัทฯจะสงจดหมายเตือนใหแกลูกคา แต
หากบริษัทฯพบวาลูกคารายดังกลาวยังคงมีความสามารถในการผอนชําระ โดยผอนชําระคางวดแตไมครบจํานวนคางวดตาม
สัญญา และ/หรือชําระคางวดลาชากวากําหนดตามสัญญา สาขาที่เปนผูขายเชาซื้อสินคาแกลูกคารายดังกลาวจะทํารายงานขอ
อนุมัติรองกรรมการผูจัดการเพื่อตออายุลูกหนี้ โดยสาขาจะเปนผูติดตามเรงรัดลูกหนี้รายดังกลาว ทั้งนี้ บัญชีลูกหนี้ดังกลาวจะถูกตั้ง
คาเผื่อตามระยะเวลาคางชําระ โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่คางชําระคางวดตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป จํานวน 61.82
ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.87 ของลูกหนี้เชาซื้อ ณ สิ้นงวด ตามลําดับ
กรณีต ดั หนีส้ ูญ
เมื่อลูกคาผิดนัดชําระคางวดตั้งแต 4 งวดขึ้นไป และไมมีความสามารถในการผอนชําระคางวด ในขณะที่บริษั ทฯไดสง
จดหมายเตือนและบอกเลิกสัญญาเชาซื้อสินคาแลวนั้น บริษัทฯจะทําการตัดหนี้สูญลูกหนี้รายดังกลาว พรอมทั้งใหฝายเรงรัดหนี้สิน
สํานักงานใหญ ทําการติดตามเรงรัด ยึดสินคาคืนและ/หรือดําเนินการทางกฎหมายกับลูกคาเชาซื้อและผูค้ําประกันตอไป
สําหรับลูกคาที่มีปญหาดังกลาวจะถูกบันทึกชื่อใน Black List เพื่อใชอางอิงสําหรับการขายเชาซื้อในอนาคต โดยบริษัทฯจะ
ทําการปรับปรุงรายชื่อทุกวัน ซึ่งสาขาและหนวยงานตางๆสามารถตรวจสอบขอมูลนี้ไดทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่เช็คสอบการทํางานของทุกหนวยงานโดยเฉพาะสํานักงานสาขา ซึ่งจะตรวจสอบสาขาทุกแหง
อยางนอยปละครั้ง โดยจะเช็คสอบการลงบัญชี การบันทึกขอมูล สัญญาเชาซื้อ และตรวจนับสินคาคงเหลือ ทรัพยสินถาวร และเงิน
สดคงเหลือเปนหลัก กรณีมีขอสงสัยในการขาย การเก็บเงินคางวด และการติดตามลูกหนี้ หรือมีเหตุการณที่ไมปกติของสาขาใดๆ
ฝายตรวจสอบฯจะทํ าการเช็ ค สอบการทํ างานของสาขานั้ น ๆทั น ที จ นกวาจะสามารถหาขอ เท็ จ จริงได และจั ดทํ ารายงานการ
ตรวจสอบตรงตอกรรมการผูจัดการ
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ขัน้ ตอนการขายสิน ค้ าเช่ าซือ้ การเก็บ เงิน สรุ ป และการตรวจสอบดังแผนภาพต่ อ ไปนี ้
สาขา

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย

ทีมขาย
ทีมขาย

ทีมขาย
ลูกค้าตาม
พืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
พนักงานตรวจสอบฯตรวจเอกสารและความน่าเชือ่ ถือของ
ลูกค้าและอนุ มตั กิ ารขายเช่าซือ้ ในเบือ้ งต้น

ลูกค้าเลือกสินค้าและจัดส่งเอกสาร

เซ็นสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาคํ้าประกัน
เก็บเงินดาวน์

ตรวจสอบรายชือ่ ลูกค้าทีม่ ปี ั ญหา/ซืซ้ ้าํ ซ้อน รายงาน
การขายและขออนุ มตั กิ ารเช่าซือ้

ส่งมอบสินค้า
ให้แก่ลกู ค้า

ผูจัดการสาขา

ไม่สามารถเก็บ

อนุ มตั กิ ารขาย

พิจารณา/

พนักงานเก็บเงิน

เงินจากลูกค้า

เร่งรัดหนี้สนิ

ตรวจสอบ
ไม่อนุ มตั กิ ารขาย
ยึดสินค้าคืน ในวัน
ถัดไป

อนุ มตั กิ ารขาย
รายงานต่อ/

นําเงินส่ง

เก็บเงินค่างวดจากลูกค้า

จัดทํารายงานผลการเก็บเงิน

พนักงานเก็บเงินประจําสาขา

สาขา

ตรวจสอบโดย

ผิดนัด 1-4 งวด

ผิดนัด > 4 งวด
ผูจ้ ดั การเขต
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

นําเงินส่ง

ฝ่ ายเร่งรัดหนี้สนิ
สํานักงานใหญ่

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
สํานักงานใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ
หมายถึง แจ้งฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อ ให้เข้า ตรวจสอบกรณี ม ีข ้อ สงสัย หรือ มีเหตุก ารณ์ ผิ ด ปรกติ
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.2.1 การทําการตลาดของผลิต ภัณฑ์ แ ละบริก าร
(ก)

การทําการตลาดในปี ที่ผ่ านมา

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


ความหลากหลายของผลิต ภัณฑ์

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


การกระจายสาขาให้ ค รอบคลุม ทั่วทุก พืน้ ที่ใ นประเทศ

วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริษั ท มีส าขา 97 แห ง ใน 50 จังหวัด โดยแต ละสาขาจะขายเชาซื้อ พรอ มให บ ริการในพื้ น ที่
เปาหมายรัศมี 50 ก.ม. จากที่ตั้งสาขา อยางไรก็ตามสาขาอาจทําการขายในพื้นที่ซับซอนกันได เนื่องจากการกําหนดรัศมีการขาย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประโยชนในการบริหารงานและคาใชจายตางๆ เชน การบริหารจัดเก็บคางวด และการควบคุม
คาใชจายน้ํามันเปนตน นอกจากนี้แตละสาขาจะมีคลังสินคายอยเปนของตนเองเพื่อเก็บสินคาตามแผนการขายและความตองการ
ของลูกคาในแตละชวงเวลา ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายขยายสาขาอยางตอเนื่องเพื่อสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละพื้นที่ได
อยางทั่วถึง


การสร้ างความเชื่อ มั่น ต่ อ ลูก ค้ า

บริษัทยึดหลักการดําเนินงานดวยความซื่อสัตยและเที่ยงตรงตอลูกคา โดยที่ผานมาบริษัทสามารถสรางความเชื่อมั่นแก
ลูกคาไดอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องความสามารถในการจัดหาสินคาที่หลากหลายและไดมาตรฐาน การใหบริการทั้งกอนและหลังการ
ขายที่มีประสิทธิภาพ การยึดมั่นคําสัญญาที่มีตอลูกคา การตรงตอเวลา และความรวดเร็วเปนกันเอง เปนตน ทั้งนี้บริษัทจะตองมี
ความมั่นคงทางการเงินเนื่องจากตองมีการเก็บสินคาคงคลังในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการขายและตองมีจํานวนพนักงานออก
พื้นที่ที่เพียงพอสําหรับการดําเนินการขายและบริการดังกลาวมาแลว


การให้ ร ะยะเวลาการผ่ อ นชําระที่ยาวนานกว่ า

บริษัทใหระยะเวลาการผอนชําระคางวดตั้งแต 3-24 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะและฐานะทางการเงินของผูขอเชาซื้อเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่นที่ประมาณ 12 เดือน ซึ่งการใหระยะเวลาการผอนชําระที่ยาวขึ้นนี้มีผลทําใหจํานวนเงินคางวด
ที่ลูกคาตองชําระมีจํานวนนอยและเหมาะสมกับความสามารถในการชําระเงินของกลุมลูกคาบริษัท นอกจากนี้ยังชวยลดปญหา
เรื่องการผิดนัดชําระหนี้และการไมชําระคางวดตามกําหนดอีกดวย
(ข)

เปรี ยบเทียบกับ คู่แ ข่ งในภาพรวม

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

ผูประกอบการที่เปนสถาบันการเงิน: สวนใหญเปนสถาบันการเงินและบริษัทยอยของสถาบันการเงิน ซึง่ ไดแก บมจ.
บัตรกรุงไทย และธนาคารพาณิชยตางๆ เปนตน

(2)

ผูประกอบการที่ไมใชสถาบันการเงิน: แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ผูป ระกอบการทีข่ ายเชาซือ้ สินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษทั ฯเปนหลัก อาทิ บมจ. ซิงเกอร (ประเทศ
ไทย) (SINGER) เปนตน
2.2 ผูป ระกอบการทีใ่ หบริการสินเชื่อรายยอยเพื่อซือ้ สินคา สินเชื่อเพื่อเชาซื้อสินคา 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 เอ
แอนดซี (Easy Buy)
2.2.2 ผูประกอบการทีข่ ายเชาซื้อสินคาผานสาขาของตนเองเปนหลัก อาทิ บมจ. ไมดา แอสเซ็ท

(ค)

ลัก ษณะลูก ค้ าและกลุ่ม เป้ าหมาย

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 พนักงานตรวจสอบการเชาซื้อจึงตองเปนผูที่มีประสบการณ ในการตรวจสอบเครดิตลูกคา และมีความเขาใจใน

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 19

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

นโยบายของบริษัทฯเปนอยางดี ซึ่งพนักงานเหลานี้จะตองผานการทํางานในระดับพนักงานขายและ/หรือพนักงานเก็บเงินมากอน
และจะตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มทักษะดานตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
(ง)

การจําหน่ ายและช่ อ งทางการจําหน่ าย

สํานัก งานสาขา
บริษัทฯขายเชาซื้อสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายผานสํานักงานสาขา ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 97 สาขา ครอบคลุม 50
จังหวัดในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รายละเอียดดังนี้
ภาค

จังหวัด

สาขา
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

กรุงเทพและปริมณฑล กรุงเทพฯ/นนทบุรี

3

5

กลาง

35

34

อยุธยา/อางทอง/ลพบุรี/สิงหบุรี/ชัยนาท/สระบุรี/นครปฐม/อุทัยธานี
/สุพรรณบุรี/กําแพงเพชร/นครสวรรค/พิจิตร/พิษณุโลก/เพชรบูรณ/สุโขทัย

ตะวันตก

ราชบุรี/กาญจนบุรี/เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ

9

8

ตะวันออก

ระยอง/จันทบุร/ี ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแกว

9

6

เหนือ

อุตรดิตถ

2

2

ใต

สุราษฎรธานี/ชุมพร/นครศรีธรรมราช/พัทลุง/กระบี/่ พังงา

9

9

ตะวันออกเฉียงเหนือ

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

30

27

97

91

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

สาขาสวนใหญ ตั้งอยูในทุกจังหวัดของภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง ณ 31
ธันวาคม 2560 มีสาขารวมทั้งสิ้น 68 สาขา คิดเปนรอยละ 70.10 ของจํานวนสาขาทั้งหมด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 3-4 สาขา ทั้งนี้
สาขาแตละแหงจะขายเชาซื้อสินคาตามประเภทที่ไดกําหนดไวแลวเทานั้น ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2559 สาขาจํานวน 91 แหงขายเชา
ซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เพียงอยางเดียว ในการบริหารงานสาขาบริษัทฯมีนโยบายการบริหารแบบ Profit Center โดยแตละ
สาขาจะดูแลการขาย การติดตามหนี้ การเก็บเงินและการบริหารสินคาคงคลังดวยตนเอง รวมทั้งมีการประเมินผลงานเปนรายสาขา
เพื่อเปนแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ปจจุบันบริษัทฯยังไมสามารถขายเชาซื้อสินคาใหแกกลุมลูกคาเปาหมายของบริษั ทฯไดอยางทั่วถึงแมวาจะยังมีความ
ตองการเชาซื้อจากลูกคาอยูอีกมาก เนื่องจากขอจํากัดทางดานเงินทุนและเครือขายสาขาที่ปจจุบันกระจุกตัวอยูในเฉพาะเขตภาค
กลาง บริษัทฯจึงไดวางเปาหมายการเปดสาขาเพิ่มในอนาคต โดยมีหลักเกณฑการเปดสาขาเบื้องตนสรุปดังนี้

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 20

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. บริษัทฯตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถพรอมทํางาน
2. บริษัทฯตองมีขอมูลของพื้นที่เปาหมายใหมวามีศักยภาพและความตองการเชาซื้อสินคา และหากเปนพื้นที่ที่มีสาขา
ดําเนินการอยูแลวจะพิจารณายอดขายและปญหาหนี้เสียในอดีต
3. บริษัทฯตองมีสถานะทางการเงินที่เขมแข็ง
ทั้งนี้ ในทางปฎิบัติบริษัทฯจะทําการเปดสาขาใหมเมื่อสาขาเกามีการเติบโตดานยอดขายเต็มที่แลว คือ ประมาณ 3 ลาน
บาทตอสาขา เนื่องจากตองการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการดําเนินงานดานคุณภาพลูกหนี้และการจัดเก็บเงิน
(จ)

สัด ส่ วนการจําหน่ ายในประเทศ

สัด ส่ วนการขายสิน ค้ าแยกตามประเภทสิน ค้ า และระยะเวลาการชําระคืน สรุ ป ได้ ด งั นี ้
ประเภทสินคา

2558

2559

2560

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

โทรทัศน

92.73

20.40

123.13

24.64

114.60

24.17

สเตอริโอ

11.33

2.49

1.90

0.38

0.33

0.07

วิดีโอ

2.21

0.49

2.00

0.40

0.71

0.15

ตูเย็น

83.13

18.29

93.70

18.75

92.50

19.51

เครื่องซักผา

160.13

35.23

174.91

35.00

182.12

38.41

อืน่ ๆ

74.41

16.37

93.40

18.69

78.81

16.62

423.94

93.27

489.04

97.86

469.07

98.93

30.62

6.73

10.69

2.14

5.07

1.07

454.56

100

499.73

100

474.14

100

0-6

57.46

12.64

97.05

19.42

114.22

24.09

7-12

49.00

10.78

79.96

16.00

62.40

13.16

13-18

45.82

10.08

39.33

7.87

31.29

6.60

19-24

302.28

66.50

283.39

56.71

266.23

56.15

25-36

-

-

-

-

-

-

37-60

-

-

-

-

-

-

 60

-

-

-

-

-

-

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน

รวม
รถจักรยานยนต
รวม
จํานวนงวด(เดือน)

หมายเหตุ: รายได้ ต ามตาราง คือ รายได้ จ ากการขายสุท ธิ (หัก ดอกผลเช่ าซือ้ และภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม )
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2.2.2 ภาวะการแข่ งขัน
(ก)

สภาพการแข่ งขัน ในอุต สาหกรรม

เชาซื้อเปนการใหบริการทางการเงินรายยอยรูปแบบหนึ่งเชนเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และลิสซิ่ง ซึ่งเกิด
จากความตองการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผอนชําระคาสินคา/บริการในอนาคต ซึ่งในชวง 2-3 ปที่ผานมา
ธุรกิจการใหบริการทางการเงินรายยอยโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว และ
มาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดสงผลใหประชากรสวนใหญทั้งในและนอกภาคเกษตรมีรายไดตอครัวเรือนสูงขึ้นและมี
กําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการใชจายและการบริโภคสินคาและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งไดสงผลกระทบตอธุรกิจเชาซื้อ
อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟานั้นแปนสินคากลุมที่ทํารายไดหลักใหผูประกอบการ ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในป
2561 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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แนวโน้ ม ภาวะอุต สาหกรรมและสภาพการแข่ งขัน ในอนาคต


สถานภาพและศัก ยภาพในการแข่ งขัน

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)

การจัด ซือ้ สิน ค้ า

วางนโยบายการขายโดยกําหนดประเภทสินคาที่จะขายเชาซื้อซึ่งพิจารณาจากความตองการของตลาดในอดีตที่ผานมา
ความตองการของกลุมลูกคาในปจจุบัน รวมทั้งภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสินคา/ผลิตภัณฑในกลุมผูผลิต/จัดจําหนาย ซึ่ง
เมื่อคัดเลือกสินคาแลวบริษัทฯจะสัง่ ซื้อสินคาจากผูผลิต/ผูจําหนายสินคาตางๆโดยตรง โดยจะนําสินคามาเก็บรวมกันไวที่โกดังกลาง
ของบริษัทฯเพื่อทําการจัดสงตอไปยังสาขาตางๆ ดังแผนภาพตอไปนี้
ขั้นตอนการจัดซือ้ และจัดสงสินคา
ประมาณการและวางแผนการขาย
ประมาณการของแต่ละสาขา

นโยบายและแผนการขายและการตลาด

สั ่งซือ้ สินค้าไปยังผูผ้ ลิต/จําหน่าย
ผลิตสินค้าตามคําสังซื
่ อ้

จัดส่งสินค้ามายังโกดังกลางของบริษทั บริษทั ฯ

โกดัง
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์และบริการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาสาขา

สาขาสังสิ
่ นค้าโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

สาขาต่างๆ

ลูกค้า

ลูกค้า
ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า
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บริษัทฯสั่งซื้อสินคาโดยผูผลิต/จําหนวยจัดสงสินคารวมไว ณ โกดังกลางเลขที่ 28/6 หมูที่ 11 ซ.ปฐวิกรณ ถ.นวมินทร แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และบริษัทฯจะเปนผูทําการจัดสงสินคาดังกลาวไปยังสาขาตางๆทั่วประเทศ โดยบริษัทฯมี
ขอตกลงกับผูผลิต/จําหนายเรื่องคาตอบแทนการจัดสงสินคาในรูปสวนลดคาสินคาและ/หรือคาคอมมิชชั่นการจัดสง ผูผลิตและ
จําหนายที่บริษัทฯสั่งซื้อสินคามีดังนี้
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. โซเคน อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย)

ไทย

>7 ป

บจ. ฮาตาริ อิเลคทริค

ไทย

>7 ป

บจ. โตชิบา

ไทย

>3 ป

บจ. ไทยซัมซุง อิเลค โทรนิคส

ไทย

>3 ป

อื่นๆ

ไทย

1 ถึง 7 ป

เครื่องใชไฟฟาเปนสินคาหลักที่บริษั ทฯสั่งซื้อในปริมาณมาก โดยบริษั ทฯเปนพั นธมิตรทางการคาปกติกับผูผลิต/จําหนายราย
ดังกลาวเปนระยะเวลานาน ซึ่งมิไดมีความสัมพันธอื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธทางการคาภายใตเงื่อนไขปกติ และบริษัทฯได
วางหนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพื่อเปนหลักประกันในการสั่งซื้อ
(ข)

ผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้ อ ม
- ไมมี
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ปั จ จัยความเสี่ยง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและราคาหุนของ
บริษัท อนึ่ง ปจจัยความเสี่ยงดังตอไปนี้เปนเพียงปจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งนี้ อาจมีปจจัย
ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทไมทราบและอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งปจจัยความเสี่ยง
เหลานี้อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุร กิจ

บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมาอยางตอเนื่องและถือเปนหนึ่งในปจจัยหลักในการกําหนดกลยุทธ
และแผนธุรกิจในแตละป โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเปนไปตามทิศทางและนโยบายที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนหลักตางๆ ดังนี้ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงเปนตน หากมีความเสี่ยงใหมๆ ที่มิไดคาดการณไวอาจจําเปนตองทบทวนการบริหารความเสี่ยงใหมทั้งหมด
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะกระทบกับการดําเนินธุรกิจอยางรุนแรงอาจตองทบทวนแผนธุรกิจใหมทั้งหมด พรอมนําเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หลายสาขาประสบปญหามีคูแขงทางการคาเปดเพิ่มมากขึ้น ทําใหลูกคาเกิดการเปรียบเทียบ
ราคา และลูกคาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบางพื้นที่ประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ําจึงสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการและบุคลากรรวมถึงการบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อรองรับ
สภาวะวิกฤตที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในชวงนั้น
3.1.1 ความเสี่ยงของลูก หนีท้ ่ มี ปี ั ญหา
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดคางชําระของลูกหนี้การคาสวนที่เกินกวา 12 เดือน จํานวน 6.29 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 1.11 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด อันเปนผลมาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ลดลง ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมได
รับชําระหนี้ตามจํานวนดังกลาว แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ไวแลวจํานวน 6.29 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 100 และสงใหฝายเรงรัดติดตามหนี้ที่เหลืออยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการที่จะปองกันความเสี่ยง
จากปญหาลูกหนี้คางชําระเปนระยะเวลานาน โดยจะมีการพิจารณาเครดิตกับลูกคาที่รัดกุมมากขึ้น รวมทั้งมีการเก็บและติดตามหนี้
เร็วขึ้น โดยจะสงใหฝายเรงรัดหนี้สินภายใน 1 เดือนหลังจากครบกําหนดเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้
3.1.2 ความเสี่ยงจากการเกิด ลูก หนีเ้ ช่ าซือ้ มีปั ญหาในอนาคตเนื่อ งจากการขยายสิน เชื่อ เช่ าซือ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสาขาเปดดําเนินงาน ทั่วประเทศรวม 97 สาขา ทั้งนี้การขายเชาซื้อแกกลุมลูกคาใหมใน
พื้นที่การขายใหมอาจกอใหเกิดลูกหนี้เชาซื้อที่มีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวในระยะเวลาหนึ่งได อยางไรก็ตามบริษัทไดใช
ความระมัดระวังในการขายเชาซื้อแกลูกคารายใหม โดยใหความสําคัญ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกลูกคาเชาซื้อโดยระบบการ
พิจารณาการขายเชาซื้อ (Credit Scoring) คุณภาพลูกคาเชาซื้อและการติดตามหนี้ รวมทั้งบริษัทมีฝายตรวจสอบและฝายเรงรัด
หนี้สินที่ดูแลเรื่องการทุจริตภายในองคกรและการติดตามหนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งมีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงาน
ผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหนี้เชาซื้อไดทุกขณะซึ่งสามารถปองกันความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
3.1.3 ความเสี่ยงจากการพิจ ารณาความสามารถในการชําระหนีข้ องลูก ค้ าโดยไม่ ม ีเ อกสารทางการเงิน
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทไมมีหลักฐานทางการเงินที่เปนลายลักษณอักษร ดังนั้นในการพิจารณาการขายเชาซื้อ
นั้น บริษัทจึงเนนการเขาถึงตัวตนและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากลูกคา รวมถึงการเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและจากบุคคล
อางอิงเพื่อเปนการสอบทานขอมูลอีกชั้นหนึ่ง เชน ผูค้ําประกัน ญาติ เพื่อนบาน ผูนําในหมูบาน หรือ ลูกคาเกา ตามหลักเกณฑการ
พิจารณาของบริษัทเพื่อประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผอนชําระของลูกคา (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 3 การประกอบ
ธุรกิจ) ฉะนั้นหากลูกคาผูขอเชาซื้อรวมมือกับบุคคลอางอิงและ/หรือผูค้ําประกันแจงขอมูลเท็จอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการ
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พิจารณาลูกคาได ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาหนี้สูญ การผอนชําระลาชาหรือการรับคืนสินคา อยางไรก็ตามความเปนไปไดดังกลาว
คอนขางต่ําเนื่องจากผูขอเชาซื้อตองเตรียมขอมูลลวงหนาและรวมมือกับบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งการแจงขอมูลเท็จเปน
ผลประโยชนของผูเชาซื้อฝายเดียว แตเปนผลเสียกับผูเกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติจะเกรงการรวมรับผิดชอบภาระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน
และการถูกขึ้นบัญชีดําทําใหไมสามารถขอเชาซื้อกับบริษัทไดอีก ดังนั้นการสอบทานขอมูลจากบุคคลหลายฝายดังกลาวจึงเปนการ
ลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทขายเชาซื้อแกลูกคารายยอยโดยมียอดเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเฉลี่ย 14,000 บาทตอ
ราย ดังนั้นผลกระทบจากหนี้เสียตอรายลูกหนี้จึงมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อทั้งหมด
3.1.4 ความเสี่ยงที่เ กิด จากการแข่ งขัน ในการประกอบธุร กิจ
บริษัทไดดําเนินการลดความเสี่ยงดานนี้ดวยการมุงเนนการรักษาสวนแบงตลาดไว กลาวคือ บริษัทไดเขาแขงขันและรักษา
สวนตางของอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับหนึ่ง ไมแขงขันจนเกิดภาวะขาดทุนจากการทําการตลาด บริษัทไดเนนการใหบริการเปน
หลักและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาเปนหลักซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะแขงขัน
ดังกลาวเปนอยางดี
3.1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การดําเนิน งานของบริษัท
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
3.1.6

ความเสี่ยงในการจ่ ายค่ าคอมมิช ชั่น การขายล่ วงหน้ า

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริษั ท มี ค า คอมมิ ช ชั่ น จํ า นวน 121.91 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น อั ต ราร อ ยละ 11.01 ของ
คาใชจายทั้งหมดของบริษัท เมื่อเทียบกับป 2559 จํานวน 118.84 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 11.76 ของคาใชจายทั้งหมด
ของบริษัท เพิ่มขึ้นจํานวน 3.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 2.58 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจายคาคอมมิชชั่นการขายแก
พนักงานขายตามอัตราที่กําหนด ซึ่งสินคาแตละประเภทอัตราการจายคอมมิชชั่นแตกตางกัน โดยจายใหเมื่อพนักงานขายสามารถ
ขายเชาซื้อสินคาพรอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายไดครบถวนแลว โดยบริษัทพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขาย
ตามยอดจ ายจริงที่ พ นั ก งานได รับ (ไม จ ายเกิ น ค าคอมมิ ช ชั่ น ที่ ได รับ ) สํ า หรับ พนั ก งานที่ มี ย อดเบิ ก ล ว งหน า ค างอยู กั บ บริษั ท
(พนักงานเกา) บริษัทจะหักคาคอมมิชชั่นไว 5% ของยอดที่ไดรับเพื่อเคลียรยอดเบิกลวงหนาที่คางไว สําหรับพนักงานใหมในระยะ 2
เดือนแรก ใหเบิกลวงหนาไดวันละ 200 บาท โดยเมื่อมียอดมิชชั่นประจําสัปดาห ใหเคลียรคืน 20% ของยอดที่ไดรับ และ เมื่อมียอด
โบนัสการขายประจําเดือน ใหเคลียรคืน 50% ของยอดที่ไดรับ (แตไมเกินยอดเบิกลวงหนา) เมื่อพนระยะ 2 เดือนแรกใชเงื่อนไข
เดียวกับพนักงานเกา(ไมใหเบิกรายวัน) หากพนักงานขายรายนั้นพนสภาพการเปนพนักงานและมีเจตนาหรือไมสามารถชําระคืนคา
คอมมิชั่นในสวนที่ไดเบิกลวงหนาไปแลว อาจทําใหบริษัทสูญเงินคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนานี้ อยาไรก็ตาม บริษัทไดจํากัดความ
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เสี่ยง โดยพิจารณาการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา เปนจํานวนสูงสุดเทากับคาคอมมิชชั่นการขายสินคาที่พนักงานขายมี
สิทธิไดรับแตยังไมสามารถเบิกรับไดเนื่องจากยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขการขาย
3.1.7

ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสิน ค้ าคงคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินคาคงคลังสุทธิจํานวน 59.00 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
ประเภทภาพและเสี ย ง เช น โทรทั ศ น วีดี โอ วีซี ดี ดี วีดี เครื่อ งซั ก ผ า และจั ก รยานยนต ซึ่ งเป น สิ น ค าที่ มี ความล าสมั ย จากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดงายและมีแนวโนมการลดลงของราคาสินคาที่รวดเร็ว หากบริษัทมีสินคาคงคลังลาสมัยในปริมาณ
มากอาจทําใหรายไดจากการขายเชาซื้อสินคาลดลงได อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทจะเก็บสินคาคงคลังใน
ปริมาณที่เพียงพอตอการขายและมีปริมาณหมุนเวียนอยูเสมอ โดยปจจุบันบริหารสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 45 วัน และดําเนิน
นโยบายการบริหารสินคาคงคลังใน 2 ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญซึ่งดูแลเรื่องประเภทสินคาที่สั่งซื้อและนโยบายการขายเชาซื้อ
รวม และโดยสาขาซึ่งจะตองดูแลและรับผิดชอบสินคาที่ไดสั่งจากสํานักงานใหญเนื่องจากมีการบริหารงานแบบ Profit Center ทํา
ใหบริษัทสามารถควบคุมสินคาคงคลัง ทั้งประเภทและระดับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.8

ความเสี่ยงจากการยึด คืน สิน ค้ า

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดยึดคืน จํานวน 243.93 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 17.96 ของยอดขายสุทธิ ของ
บริษัท เมื่อเทียบกับป 2559 จํานวน 237.63 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 17.55 ของยอดขายสุทธิของบริษัท เพิ่มขึ้น
จํานวน 6.30 ลาน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 2.65 ซึ่งปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้นเปนความเสี่ยงตอการลดลงของยอดขายและมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็
ตาม ในอีกดานหนึ่งก็ถือเปนการชดเชยตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได และบริษัทมีวิธีการ
บริหารสินคายึดคืนโดยนําสินคาเหลานั้นมาจําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย อันถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีก
รูปแบบหนึ่ง
3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
3.2.1

ความเสี่ยงจากอัต ราดอกเบีย้

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อ เงินใหกูยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ หุนกูและเงิน
กูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยู
ในระดับต่ํา
3.2.2

ความเสี่ยงด้ านการให้ ส นิ เชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม
และลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้
การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยู
จํานวนมากราย ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญ จากการใหสินเชื่อนอกจาก
จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวแลวในบัญชี
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ความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ โดย
บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ประกอบกับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทยอย ที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศ ซึ่งไมไดปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว
3.2.4

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว

ปจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟ นตัวมากขึ้นหลังจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก
อย างไรก็ ดี เศรษฐกิ จ ไทยยั งได รับ ผลกระทบจากป จ จั ย ลบในประเทศ เช น การชะลอตั ว ของภาคการผลิ ต การส งออก และ
อุตสาหกรรมการทองเที่ ยว ปญ หาการวางงาน และสถานการณ ท างการเมือง ซึ่งป จจัยเหลานี้ สงผลกระทบในทางลบอยางมี
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

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรั พ ยากรบุค คล

ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท และเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ดําเนินงานของบริษัทได เชน การเกษียณอายุ การลาออก เปนตน ที่อาจจะมีผลที่ทําใหเกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได บริษัท จึงได
ใหความสําคัญ กับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส ทุกข สุข ของพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนบุคคลให
เหมาะสมกับหนาที่และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
4.

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ใ ช้ ใ นการประกอบธุร กิจ

บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจจําแนกไดเปน 5 ประเภทหลัก ไดแก
ลัก ษณะกรรมสิท ธิ์

รายละเอียดสิน ทรั พ ย์
1.
2.
3.
4.
5.
รวม

4.1

ทรัพยสินประเภทลูกหนี้การคา
ทรัพยสินประเภทสินทรัพยรอการขาย
ทรัพยสินประเภทสิทธิการใชประโยชนที่ดิน
ทรัพยสินประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ทรัพยสินประเภทสินคาคงคลัง

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของสิทธิ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูล ค่ าสุท ธิ ณ วัน ที่
31 ธัน วาคม 2560
(ล้ านบาท)
3,728.7
33.5
2,952.8
135.7
6,850.7

ทรั พ ย์ ส นิ ประเภทลูก หนีก้ ารค้ า

บริษัทประกอบธุรกิจเชาซื้อ เงินหมุนเวียนสวนใหญมาจากการชําระคืนและขายเชาซื้อ ลูกหนี้เชาซื้อจึงถือเปนทรัพยสิน
หลักในการประกอบธุรกิจ ยอดลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทแสดงถึงจํานวนเงินคาเชาซื้อคงคางทั้งหมดที่ลูกคาจะตองชําระตามงวดที่ถึง
กําหนดโดยยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ แสดงโดยใชยอดคงคางตามสัญญาหักดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
สวนที่ถึงกําหนดชําระ

เกินกวาหนึ่งป

ภายในหนึ่งป

แตไมเกินหาป

2560

2559

2560

2559

สวนที่ถึงกําหนดชําระ
เกินกวาหาป

รวม

2560

2559

2560

2559

306,008

73,915

5,371,253 4,946,019

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

2,397,950 2,366,758 2,667,295 2,505,346

หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได

(836,506) (823,242) (551,674) (499,314) (90,332) (26,754) (1,478,512) (1,349,310)

คงเหลือ

1,561,444 1,543,516 2,115,621 2,006,032

215,676

47,161

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(103,612) (100,077)

(48,686)

(6,448)

(647)

สุทธิ

1,457,832 1,443,439 2,061,596 1,957,346

209,228

46,514

(54,025)
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สวนที่ถึงกําหนดชําระ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกผลเชาซื้อที่ยังไมถือเปน
รายได

สวนที่ถึงกําหนดชําระ

เกินกวาหนึ่งป

ภายในหนึ่งป

แตไมเกินหาป

2560

2559

2560

2559

797,386

768,741

266,157

(406,075) (384,626) (88,816)

สวนที่ถึงกําหนด
ชําระ เกินกวา
หาป

รวม

2560

2559

2560

2559

252,377

-

-

1,063,543 1,021,118

(82,891)

-

-

(494,891)

(467,517)

คงเหลือ

391,311

384,115

177,341

169,486

-

-

568,652

553,601

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(34,132)

(38,142)

(3,188)

(2,969)

-

-

(37,320)

(41,111)

สุทธิ

357,179

345,973

174,153

166,517

-

-

531,332

512,490

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ไดกําหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหบันทึกคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้คางชําระคางวดเกินกวา 3 งวด และพิจารณาบันทึกสํารองทั่วไป
สําหรับลูกหนี้ที่ไมคางชําระคางวดหรือคางชําระคางวดไมเกินกวา 3 งวด หากกลุมบริษัทตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวโดยไม
พิจารณาถึงสํารองทั่วไปนั้น กลุมบริษัทตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
เงินประมาณ 74.44 ลานบาท และ 67.28 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 24.50 ลานบาท และ 23.15 ลาน
บาท ตามลําดับ) และตองรับรูรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 24.42 ลานบาท (งบ
การเงินเฉพาะของบริษัท : 15.34 ลานบาท)
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาวไดใหทางเลือกไววา หากนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญ จะสูญ ไมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติดังกลาว ใหเปดเผยแนวทางที่บริษัทใชพรอมเหตุผลประกอบอยางชัดเจน มีนโยบายในการหยุดรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้เชา
ซื้อที่คางชําระคางวดเกินกวา 4 งวด กลุมบริษัทไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาสถานะหนี้ที่คางรับ ความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกหนี้ ประสบการณและขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อโดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 6.56 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาวโดยไมหักหลักประกัน ซึ่งสูงกวา
อัตรารอยละ 3.73 ซึ่งเปนอัตราเฉลี่ยหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงยอนหลัง 3 ป (2557 - 2559) สวนบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อในอัตรารอยละ 5.57 ของยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว โดยไมหักหลักประกันซึ่งสูงกวาอัตราหนี้สูญ
ที่เกิดขึ้นจริงจากขอมูลสถิติชวงสามปที่ผานมา (2557 - 2559) ของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซือ้ ที่คางชําระเกินกวา 3 งวด ที่กลุมบริษัท
ยังคงรับรูรายไดเปนจํานวนเงินประมาณ 80.86 ลานบาท และ 69.70 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 16.60
ลานบาท และ 15.53 ลานบาท ตามลําดับ)

สวนที่ 1 การประกอบธุกิจ หนา 30

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
4.2

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ทรั พ ย์ ส นิ ประเภทสิน ทรัพ ย์ ร อการขาย
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2559

2560

2559

ยานพาหนะ

32,348

38,614

-

-

ปายโฆษณา

42,626

-

-

-

(41,472)

(9,518)

-

-

33,502

29,096

-

-

หัก คาเผือ่ การลดมูลคาของยานพาหนะ และ
ปายโฆษณา
สุทธิ

สําหรับ ป สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริษั ท ย อ ยจัดประเภทที่ ดิน อาคาร และอุ ป กรณ จํ านวน 42.63 ล านบาท เป น
สินทรัพยรอการขาย เพื่อใหสอดคลองการวัตถุประสงคในการดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงในระหวางป
4.3 อสังหาริมทรั พ ย์ เ พื่อ การลงทุน
(หนวย : พันบาท)
งบการเงิน รวม

งบการเงิน เฉพาะของบริษัท

ที่ดิน

ที่ดิน

และสวนปรับ

อสังหาริม

ปรุงที่ดิน

ทรัพยใหเชา

รวม

และสวนปรับ

อสังหาริม

ปรุงที่ดิน

ทรัพยใหเชา

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม

834,402

190,116

1,024,518

264,271

-

264,271

561

-

561

561

-

561

(61,783)

-

(61,783)

-

-

-

(1,886)

-

(1,886)

(1,886)

-

(1,886)

(3,737)

-

(3,737)

(3,737)

-

(3,737)

โอนไปเปนตนทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

(91,237)

-

(91,237)

-

-

-

รับโอนจากสินทรัพยรอการขาย

108,210

-

108,210

-

-

-

31 ธันวาคม 2559

784,530

974,646

259,209

-

259,209

จําหนาย
กลับรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เปนคาใชจาย
โอนไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ

190,116
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงิน รวม

งบการเงิน เฉพาะของบริษัท

ที่ดิน

ซื้อเพิ่ม

ที่ดิน

และสวนปรับ

อสังหาริม

ปรุงที่ดิน

ทรัพยใหเชา

รวม

และสวนปรับ

อสังหาริม

ปรุงที่ดิน

ทรัพยใหเชา

รวม

20,542

-

20,542

-

-

-

โอนไปเปนตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

(33,479)

-

(33,479)

-

-

-

รับโอนจากตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-

51,285

51,285

-

-

-

771,593

241,401

1,012,994

259,209

-

259,209

1 มกราคม 2559

-

76,617

76,617

-

-

-

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

3,795

3,795

-

-

-

31 ธันวาคม 2559

-

80,412

80,412

-

-

-

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

6,772

6,772

-

-

-

31 ธันวาคม 2560

-

87,184

87,184

-

-

-

31 ธันวาคม 2559

784,530

109,704

894,234

259,209

-

259,209

31 ธันวาคม 2560

771,593

154,217

925,810

259,209

-

259,209

31 ธันวาคม 2560

ค่ าเสื่อ มราคาสะสม

มูล ค่ าสุท ธิต ามบัญชี

ค่ าเสื่อ มราคาสําหรั บ ปี 2559 – ต้ น ทุน ค่ าบริก าร

3,795

-

ค่ าเสื่อ มราคาสําหรั บ ปี 2560 – ต้ น ทุน ค่ าบริก าร

6,772

-

บัญชีนี้ไดแกตนทุนการไดมาซึ่งสิทธิการใชประโยชนที่ดินเปนสิทธิเพื่อไดมาซึ่งการครอบครองที่ดินจํานวน 401 ไร ที่บริษัทยอย
แหงหนึ่งไดพัฒนาเปนสนามกอลฟและจัดสรรเพื่อขายที่ดินดังกลาว มีหลักฐาน ภ.บ.ท.5 แสดงการครอบครองการทําประโยชน
และไดจายคาธรรมเนียมเปนรายป ที่ดินและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชในการดําเนินงานและยังมิไดระบุวัตถุประสงค
ของการใชในอนาคต และอสังหาริมทรัพยใหเชา เพื่อใหไดประโยชนจากรายไดคาเชา
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ทรั พ ย์ ส นิ ประเภทที่ด นิ อาคาร และอุป กรณ์
รายละเอียดสินทรัพยถาวรหลักของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ สินทรัพยดังกลาวไมมีภาระผูกพันใด ๆ
รายละเอียดสิน ทรั พ ย์

อายุก ารใช้ งาน

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม

20-50 ป
5-20 ป
5 ป

มูล ค่ าสุท ธิ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
(ล้ านบาท)
งบรวม
งบเฉพาะบริษัท
486.24
166.14
1,689.87
284.77
358.98
24.24
153.64
124.53
264.12
142.83
2,952.85
742.51

ทรั พ ย์ ส นิ ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินพรอมสิง่ ปลูกสรางของกลุมบริษัทซึ่งมีมลู คาสุทธิตามบัญชีจํานวนเงินรวม 1,192
ลานบาท และ 701.41 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : จํานวน 80.13 ลานบาท และ 83.41 ลานบาท ตามลําดับ)
ติดภาระค้ําประกันวงเงินสินเชือ่ ที่ไดรับจากสถาบันการเงินและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สวนหนึ่งของอาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลวแต
ยังคงใชงานอยูมีราคาทุนจํานวน 322.26 ลานบาท และ 196.03 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : จํานวน 250.97
ลานบาท และ 135.42 ลานบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาซื้อโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
จํานวนเงินรวม 75.09 ลานบาท และ 129.53 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : จํานวน 72.61 ลานบาท และ 125.34
ลานบาท ตามลําดับ)
ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีการเชาอาคารที่ดําเนินการสาขา โดยการเชาที่ดินและ/หรืออาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม
สาขาสรุปรายละเอียดไดดังนี้ระยะเวลานอยกวา 4 ป รวม 91 สาขา โดยสวนใหญมีระยะเวลาการเชาอยูระหวาง 1-3 ป ซึ่งเปน
สัญญาเชาระยะสั้น อยางไรก็ตามหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาเชาจากเจาของอาคารเดิมก็จะไมกระทบตอการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากบริษัทไมมีการขายผานหนาราน ดังนั้นสถานที่ตั้งสํานักงานจึงมิไดเปนปจจัยสําคัญ
4.5

ทรั พ ย์ ส นิ ประเภทสิน ค้ าคงคลัง

มีนโยบายเก็บสินคาคงคลังประมาณ 45 วัน เพื่อใหมีสินคาเพียงพอสําหรับการขาย โดยไดรับเครดิตจากผูผลิต/จําหนาย
20 – 60 วัน ในบางโอกาสบริษัททําการเก็บสินคาคงคลังในระดับที่สูงกวาปกติหากไดรับเงื่อนไขการคาที่ดีจากผูผลิต/จําหนาย อาทิ
สวนลด และสินคาแถม เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลังในระดับสาขาใหมีจํานวนนอยที่สุด โดย
พิจารณาระดับของสินคาคงคลังเปนปจจัยรวมในการประเมินผลการทํางานและคาตอบแทนที่จะใหแกผูจัดการสาขา ซึ่งหากสาขา
ใดมียอดสินคาคงเหลือเฉลี่ยสูงจะกระทบตอผลการประเมินดังกลาว โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีสินคาคงคลังจํานวน
135.73 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 58.52 ลานบาท ) บริษัทมีนโยบายการขายสินคาที่ยึดคืนไดจากลูกคาที่ไมสามารถ
ผอนชําระตอได โดยนํามาปรับปรุงใหมเพื่อขายเชาซื้อซึ่งมีราคาตามสภาพของสินคา
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นโยบายการลงทุน ในบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ วม

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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ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย

วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท เป น คู ค วามหรือ คู ก รณี ในคดี ห รื อ ข อ พิ พ าทที่ ยั งไม สิ้ น สุ ด มี
รายละเอียดดังนี้
ในป 2550 บริษัทถูกฟองรองจากกรรมการของบริษัทแหงหนึ่ง (โจทก) เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลายดวยขอความอันฝาฝนตอ
ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทดังกลาวไดใหเงินกูยืมแกกรรมการทานนั้นอันเปนสาเหตุใหกรรมการทานนั้นเสียชื่อเสียง รวมเรียกรอง
คาเสียหายเปนจํานวน 3,501 ลานบาท ขณะเดียวกันบริษัท ไดฟองแยงโจทกในวันที่ 25 มกราคม 2551 เกี่ยวกับการใหขาวแพรหลาย
ตอสื่อมวลชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทและกรรมการของบริษัท โดยทุนทรัพยของการฟองแยงของบริษัทเปน
จํานวน 1,000 ลานบาทและของกรรมการของบริษัทจํานวน 592 ลานบาท ปจจุบันโจทกไดถอนฟองคดีอาญาและคดีนี้ศาลไดเสร็จสิ้น
แลว ยังไมมีการยื่นคํารองจากฝายโจทก
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทยื่นคํารองคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัท ภูเก็ต
เพนนินซูลา จํากัด ที่เจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี โดยสํานักงานบังคับคดี จังหวัดภูเก็ตบังคับคดีแทน โดยกลาวอางวาการบังคับ
คดีไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย และขอใหศาลสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ศาลพิจารณารับคํารอง คดีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขอพิพาทของคดีดังกลาวขางตนยังไมมีขอยุติ อยางไรก็ตาม ผูบริหารของ
บริษัทไดหารือกับที่ปรึกษากฎหมายแลว เชื่อวาคดีดังกลาวจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทแตอยางใด
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6 ข้ อ มูล ทั่วไปและข้ อ มูล สําคัญอื่น
6.1 ข้ อ มูล เกี่ยวกับ บริษัท
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)

:

1,565,058,520 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลว (บาท)

:

1,252,046,816 บาท

6.2 นายทะเบียนหลัก ทรั พ ย์ ใ นประเทศไ:ทย
ชื่อนายทะเบียน

:

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท

:

+66 2009-9000

โทรสาร

+66 2009-9991

ลูกคาสัมพันธ

:

+66 2009-9999

เว็บไซต

:

www.tsd.co.th

ชื่อผูสอบบัญชี

:

นาย สมคิด เตียตระกูล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซนั่ เพลส ชั้น 18 เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท

:

+66 2205 8222

โทรสาร

:

+66 2654 3339

6.3 ผู้ส อบบัญชี
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7

ข้ อ มูล หลัก ทรั พ ย์ แ ละผู้ถ ือ หุ้น

7.1

หลัก ทรัพ ย์ ข องบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,565,058,520 บาท และมีทนุ ชําระแลวจํานวน 1,252,046,816 บาท
แบงเปนหุน สามัญจํานวน 2,504,093,632 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 0.50 บาท

7.2

โครงสร้ างผู้ถ ือ หุ้น

รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่ 10 รายแรก ณ 20 ธัน วาคม 2560
ลําดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

ชื่อ

จํานวนหุ้น

กลุ่ม นาย วิสตู ร เอีย้ วศิวิก ูล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกลู
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
คุณมนตชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวชวัลลักษณ เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวสุจิตร เอีย้ วศิวิกูล
นางสาวภาวิณี เอีย้ วศิวิกูล
นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิวิกูล
นางนิภาวัลย เอี้ยวศิวกิ ูล
นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
กลุ่ม นาย ธเนศ ดิล กศัก ยวิท รู
นายธเนศ ดิลกศักยวิทรู
นายธีรศักดิ์ ดิลกศักยวิทูร
นายธีรยุทธ ดิลกศักยวิทรู
กลุ่ม นายนิพ นธ์ ณัฐวุฒิ
นายนิพนธ ณัฐวุฒิ
นางสาวปฐมา ณัฐวุฒิ
นายวีระ ณัฐวุฒิ
กลุ่ม นายทวีป เรือ งหร่ าย
กลุ่ม นายวิรัญ ใจยิน ดี
กลุ่ม นายชาญชัย พาณิช ยารมณ์
นายชาญชัย พาณิชยารมณ
นางสาวชุติมณฑน พาณิชยารมณ
นายวรากร พาณิชยารมณ

689,732,051
51,297,901
49,850,779
39,847,623
5,906,010
204,524,783
259,908
102,509,332
142,857,965
3,289,000
89,388,750
307,637,120
281,706,358
12,817,750
13,113,012
218,549,037
116,873,658
101,675,300
79
123,844,248
118,053,928
83,326,100
67,926,100
9,900,000
5,500,000

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 1

ร้ อ ยละ
27.54
2.05
1.99
1.59
0.24
8.17
0.01
4.09
5.70
0.13
3.57
12.29
11.25
0.51
0.52
8.73
4.67
4.06
4.95
4.71
3.33
2.71
0.40
0.22

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
ลําดับ
7
8.

9.
10.

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ชื่อ

จํานวนหุ้น

กลุ่ม นางสาวนฤมล แจ่ ม กระจ่ าง
กลุ่ม นายโกวิท ย์ รุ่ งเรือ งธัญญา
นายโกวิทย รุงเรืองธัญญา
นางธีรารัตน รุง เรืองธัญญา
กลุ่ม นายวิเ ชีย ร เจียกเจิม
กลุ่ม นายสมศัก ดิ์ ศัก ดิ์สุธ าพร
นายสมศักดิ์ ศักดิส์ ุธาพร
นางสาวสมพิศ ศักดิ์สุธาพร

77,225,215
45,700,000
45,150,000
550,000
30,062,000
20,619,658
20,615,496
4,162

ร้ อ ยละ
3.08
1.83
1.80
0.02
1.20
0.82
0.82
-

โดยผูถือหุนหลักยังเปนกลุมเดิม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการถือหุนเพียงเล็กนอย ทั้งนี้กลุมนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล กลุม
นายธเนศ ดิลกศักยวิฑูร และกลุมนายนิพนธ ณัฐวุฒิ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 27.54, 12.29 และ 8.73 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
ตามลําดับ
7.3 นโยบายจ่ ายเงิน ปั น ผล
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30.00 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมใหแก
ผูถือหุน บริษัทมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอกิจการของบริษัทมากที่สุด
คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจายเงินปนผลประจําปแตตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป สําหรับการจายเงินปนผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลหากเห็น
วาบริษั ท สามารถดํารงเงิน ลงทุ น หมุ น เวียนที่ ใช ในการดํ าเนิ น การได อยางเพี ยงพอภายหลังการจายเงิน ปน ผลระหวางกาลนั้ น 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

โครงสร้ างการจัด การ

8.1

โครงสร้ างการจัด การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
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 ขึ้น อีกหลายชุดเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองคกรเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังนี้
รายชื่อ กรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดแก (1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล (2) นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล (3) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
(4) นายสรศั กดิ์ เอี้ยวศิวิกูลและ (5) นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษ ไพฑู รย โดยกรรมการสองในหาท านนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวโดยอางอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 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

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 4

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยาง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการ
เรื่องตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินงานดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
(1)

เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน

(2)

การทํารายงานที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุ
ใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงคะแนน

(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(4)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(5)

การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล
อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น

(6)

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

(7)

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

(8)

การควบหรือเลิกบริษัท

(9)

เรื่องอื่นใดตามกฎหมายกําหนด

(10) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ : เปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
เขาเป นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน แตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการ ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
และมติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอยใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิอนุมัติ

กรรมการอิส ระ
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก (1) นายมงคล สัณฐิติวิฑูร (2)นายพิสูจน สุขแสงทิพย และ (3) นางสาวนุชจรินท รูปสม
กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ
และฝายบริหารของบริษัท และมีคุณ สมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย
กําหนด คือ
(1)

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนทีม่ สี ิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระดวย

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 5

บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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(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)

ไม เคยมี ความสัม พั น ธท างธุรกิจกั บ บริษั ท บริษั ท ใหญ บริษั ท ยอย บริษั ท รวม หรือนิ ติบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแยงทาง
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

(6)

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

(7)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

(8)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ กรรมการ
นายมงคล สัณฐิติวฑิ ูร
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม(1)
(1)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนุชจรินท รูปสม ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต วันที่ 9 ตุลาคม 2560

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ให ตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น งานของบริษั ท บริ ษั ท ใหญ บริษั ท ย อ ย บริษั ท ร ว ม หรือ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน และไม เ ป น กรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นซึ่ ง เป น บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย หรื อ บริ ษั ท ร ว มของบริ ษั ท
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ทั้งนี้ นายพิสูจน สุขแสงทิพย เปนผูมีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ประสบการณ์ ท าํ งาน
ช่ วงเวลา
2551 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

ตําแหน่ ง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝา ยตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ หน่ วยงาน/บริษัท /ประเภทธุร กิจ
บจ.หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

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 ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

(6)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทน
และเงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

(7)

สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีของบริษัทเปนรายป

(8)

สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุมคา ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของผูสอบบัญชีของบริษัท

(9)

สอบทานการจัดการใหมีชองทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงิน
หรือเรื่องอื่น ๆ โดยการแจงดังกลาวจะถูกเก็บเปนความลับ รวมถึงการจัดใหมีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจง
อยางเหมาะสม

(10)

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผูมีสวนไดเสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

(11)

(12)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
–

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

–

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

–

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

–

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

–

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

–

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ กรรมการ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) มีอํานาจในการจัดการและบริห ารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม ผูถือหุน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ
(2)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา หรือ ยานพาหนะ และ
การอนุมัติการขายเชาซื้อ เปนตน ทั้งนี้วงเงินสําหรับแตละรายการตองไมเกินกวา 300 ลานบาท

(3)

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน เชน
การซื้อ-ขายเงินลงทุน หรือสินทรัพ ยถาวร เปนตน ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน กวา 1,000 ลานบาท หรือ
จํานวนเทียบเทา

(4)

กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม
การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท
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(5)

มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวากรรมการผูจัดการ

(6)

มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

(7)

กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริห ารงาน อนุมั ติงบประมาณสําหรับ ประกอบธุรกิจประจําป และงบประมาณรายจาย
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
ของบริษั ท และกําหนดให รายการที่ กรรมการบริห ารหรือบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแยง มี สวนได เสี ยหรืออาจมี ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมสทิ ธิอนุมัติการทํารายการนั้น
เลขานุก ารบริษัท
บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญ ชีและการเงิน ดํารงตําแหนง
เลขานุการบริษัท
คณะผู้บ ริห าร
คณะผูบริหารของบริษทั ประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน(1) ดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ ัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจ ดั การฝายบัญชีและการเงิน

อํานาจหน้ าที่ข องกรรมการผู้จ ัด การ
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
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ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทและไมมีลักษณะ
เปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่ไดรับการมอบมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขุดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักณณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทยอย
หมายเหตุ
(1) ผูบริหารขางตนเปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจาก
ผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสาย
งานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา

8.2

การสรรหากรรมการและผู้บ ริห าร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ ความรู ความสามารถและตองมีคุณสมบัติตามเกณฑ
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตราประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะถูกจัดทําโดยที่
ประขุมผูถือหุนจะเปนผูเสนอรายชื่อของผูที่จะเปนกรรมการและทําการคัดเลือกตามขอบังคับบริษัทโดยใชเสียงขางมาก
คุณสมบัต ขิ องกรรมการ
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
การเลือ กตัง้ กรรมการ
1) การเลือกตั้งกรรมการโดยมติที่ประชุมผูถือหุน เชน เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในการประชุม
สามัญประจําป และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการเขาใหมเพิ่มเติม จะตองไดรับอนุมัติจากที่เปนชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการ
จะเปนผูเสนอชื่อ ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ ตอที่ประชุม เพื่อพิจารณาที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซี่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่วางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากควรออกตามวาระ : เปนไปตามขอบังคับของบริษัท
กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปน
กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการ ไดเพียงเทาวาระทียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการ
ในการเลือกกรรมการขางตน ตองประกอบดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
8.3

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร

ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ค าตอบแทนที่ เป น ตั วเงิน สํ าหรับ ประธานกรรมการ กรรมการอิ สระและกรรมการที่ ไม เป น ผู บ ริห าร จํ านวน 8 ราย ในป 2560
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,070,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
รายชื่อ
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นายมงคล สัณฐิติวทิ ูร
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม(1)
(1)

เบีย้ ประชุม

ค่ าตอบแทนรายปี

ค่ าตอบแทนรวม

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
5,000

200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
25,000

220,000
120,000
120,000
120,000
220,000
120,000
120,000
30,000

นางสาวนุช จริน ทร์ รู ป สม ได้ รั บ การแต่ งตัง้ ให้ ด าํ รงตําแหน่ ง กรรมการบริษัท และ กรรมการอิส ระ โดยมีผ ลตัง้ แต่ วัน ที่ 9 ตุล าคม 2560

ค่ าตอบแทนของผู้บ ริห าร
คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัทประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป 2560 คาตอบแทนรวม
ของผูบริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 15,646,541 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทน (บาท)
จํานวนคน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ณ 31 ธัน วาคม 2560
4
14,097,242
1,335,867
213,432
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การใช้ ข้ อ มูล ภายใน

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 บุค ลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา) จํานวนทั้งสิ้น 1,184 คน โดยแบง
ตามสายงานหลักไดดังนี้
สายงาน
ฝายขายและปฏิบตั ิการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายกฎหมาย
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหารทรัพยสนิ
ฝายผลิตภัณฑและบริการ
ฝายทรัพยากรมนุษย
สํานักกรรมการ
รวม

จํานวนพนัก งาน (คน)
1,026
11
34
6
48
3
32
14
10
1,184

คาตอบแทนรวมของพนักงานในป 2560 ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 291,782,648 บาท และเงินสมทบเขา
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 4,002,790 บาท
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นโยบายการพัฒนาทรั พ ยากรบุค คล
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง เพราะบริษัทตระหนักเสมอวา
บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับตนเองใหเปน “องคกร
แหงการพัฒนาและเรียนรู” โดยผสมผสานทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกร
ควบคูกันไป ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อใหบริษัทสามารถตอบสนองตอ
การพั ฒ นาและความกาวหน าของกิจการเชาซื้อเครื่องใชไฟฟ าและอื่น ๆ และความต องการของลูกคาไดเปน อยางดี บริษั ท 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 ด โอกาสให ผู บั ง คั บ บั ญ ชา รวมถึ ง เพื่ อ นร ว มงาน เป น ผู แ นะนํ า (Coaching) และ/หรื อ ให คํ า ปรึ ก ษา
(Consulting) เพื่อใหผูบังคับบัญชาและพนักงานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และใหคําแนะนําในการทํางานรวมกัน โดยอาศัย
ชวงเวลาของการทํางานทั่วไป และในชวงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นปละ 2 ครั้ง
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูและอบรมเพิ่มเติม (Education)
บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานและผูบริหารไดเขารับการฝกอบรมกับสถาบันผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
เฉพาะดานที่ เกี่ยวของกับ การทํ างานและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุ คคล และเพื่ อใหพ นักงานและผูบริห ารของบริษั ท
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการทํางานและเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต
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การกํากับ ดูแ ลกิจ การ

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอางอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 15 ขอ คือ
9.1 นโยบายด้ านธรรมาภิบ าล
บริษั ท ฯให ความสํ าคั ญ ต อธรรมาภิ บ าลที่ ดี เพื่ อสรางความเชื่อมั่ น แก ผูถือหุ น พนั กงานและลู กค า รวมทั้ งความเป น
ประโยชนทางเศรษฐกิจตอบริษัทในระยะยาว โดยเนนถึงระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
9.2 สิท ธิข องผู้ถ ือ หุ้น
ผูถือหุนบริษัทฯทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และออกเสียงตามสิทธิ์เทากับจํานวนหุนที่
ถือในที่ประชุมผูถือหุน และบริษัทฯไดสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันพรอมทั้งหนังสือมอบอํานาจเพื่อใหผูถือหุนที่ไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบอํานาจใหตัวแทนหรือกรรมการอิสระเขารวมประชุมและใชสิทธิ์ออกเสียงแทน
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดใหความสําคัญตอการใหขอมูลที่สําคัญแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
9.3 การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะจัดใหมีการประชุม
สามัญ ประจําปภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปของบริษัทฯ
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งมีการ
บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวนทุกครั้ง
9.4 สิท ธิข องผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
บริษัทฯไดใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมประกอบดวย พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา เจาหนี้ คูแขง รวมถึงสังคม
เนื่องจากบริษัทฯตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวโดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่
เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลอยางดี ตัวอยางของโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ไดแกโครงการมอบ
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนในโรงเรียนตางจังหวัด
9.5 ภาวะผู้น ําและวิสัย ทัศ น์
คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุน โดยมีสวนรวมใน
การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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9.6 ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
บริษัทฯมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการดําเนินรายการที่เกี่ยวของกัน หรือรายการใดๆ อันอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน หรือกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทฯจะดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการทานใดมีสวนไดเสียในเรื่องใดๆจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกลาว รายละเอียดเพิ่มเติมมีในสวนโครงสรางการจัดการ
9.7 จริย ธรรมธุร กิจ
บริษัทฯไดจัดทําจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรแกกรรมการ และ พนักงาน เพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิ บั ติ ซึ่งครอบคลุม หั วขอตางๆ ที่สําคั ญ เชน ความซื่อสัตย คุณ ธรรม ความขัดแยงทางผลประโยชน และการปฏิ บั ติตามขอ
กฎหมายตางๆ รวมทั้งยังไดมีบทกําหนดโทษทางวินัยอีกดวย
9.8 การถ่ วงดุล ของกรรมการที่ไ ม่ เ ป็ นผู้บ ริห าร
คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งหมด 8 ทาน แบงเปน
 กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน
 กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 38 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
9.9 การรวมหรื อ การแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกันและเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนประมาณ
รอยละ 25 แตอยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระในสัดสวนรอยละ 50 ซึ่งจะทําใหเกิดการ
ถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน
9.10 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
บริษัทฯไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนโดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน
จํานวนรวมไมเกิน 2 ลานบาทตอป และคาตอบแทนแกผูบริหารตามรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนโครงสรางการจัดการ ซึ่งเปนระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะชักนําและรักษาผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯได
9.11 การประชุม คณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอยางนอยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให
กรรมการทราบลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่
ประชุมในแตละวาระการประชุม กรรมการที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะตองออก
จากการประชุมในระหวางการพิจารณาวาระนั้น ๆ
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 15
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บริษั ท จัดทํ าบั น ทึ กรายงานการประชุม เปน ลายลักษณ อักษร โดยจัดเก็บ ตน ฉบับ รวมกับ หนั งสือเชิญ ประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
ในป 2560 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 25 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
นายวิสูตร เอี้ยวศิวกิ ูล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
นางสาวรุง ระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายมงคล สัณฐิติวทิ ูร
นายพิสจู น สุขแสงทิพย
นางสาวนุชจรินท รูปสม(1)
(1)

ตําแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

25
25
25
25
25
14
15
3

นางสาวนุช จริน ท์ รู ป สม ได้ รั บ การแต่ งตัง้ ให้ ด าํ รงตําแหน่ ง กรรมการบริษัท และ กรรมการอิส ระ โดยมีผ ลตัง้ แต่ วัน ที่ 9 ตุล าคม 2560

9.12 คณะอนุก รรมการ
บริษัทฯมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ดังนี้
 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 ระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในซึ่ง
รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป น กลไกหลักในการสรางเสริม ระบบการควบคุม ภายในและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
และกลไกหลักที่สําคัญ อีกประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของฝายปฏิบัติการและของผูบริหารไวอยาง
ชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมินผลออกจากกันเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯไดใหความสําคัญ ตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญ ชีเพื่อใหมีการพัฒ นาระบบการควบคุม
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 16
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ภายในใหมีประสิทธภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
9.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏรายงานประจําป งบการเงินดังกลาว
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่
ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานงบการเงินและระบบการควบคุมภายใน
9.15 ความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้ล งทุน
บริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและทันกาล ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง โดยมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธดูแลรับผิดชอบการตอบขอซักถามผูถือหุนและจัดเตรียมขอมูลเผยแพรใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและผูถือหุนบริษัทฯ
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ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) มีหลักการในการดําเนินธุรกิจ ใหเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการ
ดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยอาศัยทั้งวิสัยทัศน ความสามารถ ควบคูกับการมีคุณธรรมและ จริยธรรม
ในการดํ าเนิ น งาน ด วยหลั กการกํ ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี ซึ่ งรวมถึ งการมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อชุม ชนและสั งคม พรอมทั้ งคํ านึ งถึ ง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ โดยมุงหวังใหภาคธุรกิจสามารถอยูรวมกับชุมชนและสังคมไดอยางเปนสุข และ
พัฒนาความเจริญกาวหนาของชุมชนไปพรอม ๆ กัน
จากหลักการขางตน บริษัทไดคํานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนี้
1 การประกอบกิจ การด้ วยความเป็ นธรรม
บริษัทประกอบกิจการดวยความสามารถทางธุรกิจ ดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย สุจริต สรางธุรกิจใหเติบโต
มั่นคง สรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี สุจริตและเปน
ธรรม ภายใต ก รอบกฎหมายและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของบริษั ท หลี ก เลี่ ย งการดํ า เนิ น การที่ อ าจก อ ให เกิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูแขง เจาหนี้ ตลอดจน
ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ไมมีพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขันที่เปนธรรม ไมแขงขันโดยทุมตลาด ลดอัตราดอกเบี้ยและ
บริการเกินควร ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง
2 การต่ อ ต้ านการทุจ ริต คอร์ ร ั ป ชั่น
บริษัทมีนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น โดยมีการกําหนดนโยบายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษัทตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยสรุปเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตและการติดตาม
ดังนี้
2.1 จัดทําจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดใหมีการ
สื่อสารอยางทั่วถึงผานทางชองทางตางๆ รวมถึงการวางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเหมาะสม
2.2 ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เพื่อความโปรงใส
2.3 ไมกระทําการอันใดที่เกี่ยวของกับการเมืองภายในบริษัท ฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัท ฯ เพื่อดําเนินการ
ดังกลาว บริษัทฯ ยึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนใหปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงไมมีแนวทางในการชวยเหลือทาง
การเมืองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
2.4 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริตภายในบริษัท และการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย ผานทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับ
หนวยงาน และกลไกการทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหนวยงานควบคุมภายในของบริษัท
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2.5 หนวยงานตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที่กําหนด ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงสัญญาณเตือนภัยตางๆ ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ในการปองกัน ติดตามและตรวจพบ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรับชั่นโดยรายงานผลการตรวจสอบอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.6 พนักงานไมพงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมการเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น การกระทํา
ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลมี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้
2.7 บริษั ท ฯ จะให ความเป น ธรรมและคุ ม ครองพนั กงานที่ ป ฏิ เสธหรือพนั กงานที่ แจงเรื่องทุ จริตและคอรรัป ชั่น ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยบริษัท ฯ จะปกปดขื่อ ที่อยู หรือขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือใหขอมูลเปนความลับ โดย
จํากัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
2.8 ผูที่กระทําทุจริตและคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัท ฯ กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากกระทําผิดกฎหมาย
2.9 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษาและทําความเขาใจกับพนักงานในองคกร
และผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
2.10 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหา การ
เลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุก
ระดับสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงาน
3 การเคารพสิท ธิม นุษยชน
บริษัทไดมีนโยบายดานสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอพนักงานผูมีสวนเกี่ยวของ ชุมชน และสังคมรอบขาง ดวยความ
เคารพในคุณคาของมนุษย คํานึงถึงชีวิตของกันและกัน ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ
อายุ การศึกษา เอาใจใสดูแลความทุกขสุข ชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุทุกขภัย อันเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต โดยมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน โดยคํานึงถึงความเสมอ
ภาค และเสรีภาพของบุคคลที่เทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3.2 การกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางพนักงานที่เหมาะสมและเปนธรรม
3.3 การกําหนดขอปฏิบัติสําหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนใหเหมาะสมกับหนาที่การงาน ไมกลาวราย
ผูอื่นหรือองคกรโดยปราศจากมูลความจริง
3.4 รักษาขอมูลสวนตัวบุคคลทั้งของพนักงาน คูคา ลูกคา โดยถือเปนความลับ ไมสงตอหรือกระจายขอมูลสวนบุคคล
ไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่ไมเกี่ยวของ โดยไมไดรับการยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูลนั้นๆ
3.5 สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดี ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
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4 การปฏิบ ัต ติ ่ อ แรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานเปนองคประกอบที่สําคัญ ของความสําเร็จของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรมตามหลักบรรทัดฐานที่เปนสากล ดังนี้
4.1 ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
4.2 สงเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงาน ใหมีความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ
4.3 สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแกไขปญหาของบริษัท
4.4 บริษัทมีการดูแลและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัยรางกาย และ
ทรัพยสินของพนักงาน
4.5 การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานตองอยูบนพื้นฐานความถูกตอง และเปนธรรม และกระทําดวยความสุจริต
4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน โดยตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน และ
สวัสดิภาพของพนักงานเพื่อใหพนักงานสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ และแบงเวลาใหแกครอบครัวไดดวย
4.7 บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ โดยไมเปนธรรม และไมถูกตอง ซึ่งมีผลกระทบตอความกาวหนาและ
ความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
4.8 ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล
4.9 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อรับความคิดเห็น หรือขอรองเรียน รองทุกข ของพนักงาน
5 ความรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้บ ริโ ภค
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคา ดังนี้
5.1 ในการใหสินเชื่อและบริการหลังการขาย บริษัทเอาใจใสใหบริการทีด่ ี มุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุด บริการลูกคาดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.2 รักษาความลับของลูกคา โดยไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือ ผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
5.3 บริษัทมีการกําหนดราคาผลิตภัณฑและบริการอยางสมเหตุสมผล ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการที่เปนจริง และครบถวนแกผูซื้ออยางเพียงพอเพื่อประกอบกิจการตัดสินใจของผูซื้อ
5.4 บริษัทมีการขยายสาขาในการใหบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหความสะดวกกับลูกคาในการใชบริการ และการใหบริการ
หลังการขายกับลูกคา
5.5 จัดอบรมใหความรูเ รือ่ งเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่บริการหลังการขาย เพื่อใหเขาใจบทบาทและหนาที่ที่มี
แกลูกคา เพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกลูกคาในทุกดาน
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6 การดูแ ลรัก ษาสิ่งแวดล้ อ ม
บริษัทใหการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานมีสวนรวม ดังนี้
6.1 บริ ษั ท มี ก ารปลู ก ฝ ง ให พ นั ก งานคํ า นึ ง ถึ ง การใช อุ ป กรณ สํ า นั ก งาน ทรั พ ยากรน้ํ า ประปา ไฟฟ า โทรศั พ ท
เครื่องปรับอากาศ กระดาษเอกสาร อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
6.2 บริษัทมีการปรับปรุงการแตงกาย หรือเครื่องแบบพนักงาน ใหเหมาะสมกับภาวะโลกรอน
6.3 บริษัทสงเสริมใหมีการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7 การร่ วมพัฒนาชุม ชนหรื อ สังคม
บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม บริษัทรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางสรรคชุมชนอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหชุมชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่บริษัทดําเนินการเอง และรวมมือกับรัฐและชุมชน ตอบสนองอยางรวดเร็ว และอยางมี
ประสิ ท ธิภ าพตอเหตุ การณ ที่ มี ผลกระทบต อสิ่ งแวดล อมและชุม ชน โดยให ความรวมมื ออยางเต็ ม ที่ กับ เจาหน าที่ ภ าครัฐ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่รวมสรางสรรคสังคมอยูเสมอ ใหพนักงานมีจิตสํานึกในการบําเพ็ญประโยชนแก
สังคม สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนของประเทศ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การศึกษา และมีนโยบายจะสนับสนุนการศึกษาใหแกเยาวชนตอไปในอนาคต เพราะการที่เยาวชนเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพ
นั้น จะสงผลใหประเทศไทยจะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงดวย ซึ่งในป 2560 บริษัทไดนําอุปกรณเพื่อใชในการศึกษา
เรียนรู รวมไปถึงอุปกรณการกีฬา และทุนการศึกษาไปมอบใหกับโรงเรียนบานหนองงูเหลือม (ประชารัฐบํารุง) อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพี่อเสริมสรางความรูและเพื่อใหประชาชน เยาวชน ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยหันมาออกกําลังกาย
ทําใหหางไกลยาเสพติดและเสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
8 การมีน วัต กรรมและการเผยแพร่ น วัต กรรม ซึ่งได้ จ ากการดําเนิน งานที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมสิ่งแวดล้ อ ม และผู้ม ี
ส่ วนได้ เ สีย
การประกอบธุรกิจเชาซื้อของบริษัท มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม โดยมีสวนสงเสริมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากรในสั ง คมโดยการสนั บ สนุ น การเงิ น ให ป ระชากรมี โอกาสได 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
สนั บ สนุน ใหลูกคาที่ เชาซื้อรถยนตทุ กคัน ทํ าประกัน ภัยรถ เพื่อคุม ครองรถ ซึ่งจะไดรับ การซอมแซมหรือเงิน ทดแทนเมื่อรถเกิด
อุบัติเหตุ บริษัทรวมทํางานกับบริษัท ประกันชีวิตซึ่งเปน คูคา สนับสนุนใหลูกคาที่เชาซื้อรถทุกราย ทําประกัน ชีวิต เพื่อเปนการ
คุมครองสินเชื่อรถยนต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูรับภาระชําระหนี้เชาซื้อที่เหลือทั้งหมดแทนลูกคา เมื่อลูกคาเกิดทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต ซึ่งกระบวนการทํางานเหลานี้ ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนมาตรฐานการดําเนินงานของกิจการ นับเปน
นวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่มีคุณคาตอสังคม และเพิ่มมูลคาใหกับบริษัท
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การควบคุม ภายในและการบริห ารจัด การความเสี่ย ง

บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
เพี ยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในของบริษั ท และบริษั ท ยอย โดยระบบการควบคุ ม ภายในของบริษั ท
ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตั้งแตระดับปฏิบัติการถึงระดับผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปองกันความเสียหายจากการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอํานาจ โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาและรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวยกับผูสอบบัญชีของบริษัทวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดย
มิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ และผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจ
มีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและและบริษัทยอย
รายละเอีย ดของระบบการควบคุม ภายในมีด ังนี ้
(1)

องคกรและสภาพแวดลอม (Organisational Control and Environmental Measure)

บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่เอื้ออํานวยตอการบริหารงานของฝายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่
กําหนด และจัดใหมีการสื่อสารเปาหมายดังกลาวไปยังพนักงานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกํากับดูแลและสงเสริมกิจกรรมการควบคุมภายใน
ซึ่งสงผลกระทบตอความถูกตองและนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยหนวยงานควบคุมภายในมีหนาที่ในการ
วางแผน ชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดใหมีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน ติดตามผล และรายงานสถานะของการควบคุมภายในตอฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อปองกันและลดขอผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุนวารายงาน
ทางการเงินของบริษัทมีความถูกตองและนาเชื่อถือ
(2)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

บริษัทมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห
โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อกําหนดมาตรการและกล
ยุท ธตาง ๆ เพื่ อปองกัน ความเสี่ยง โดยบริษั ท ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงเพื่ อพิ จารณาและทบทวนนโยบายการ
วางแผนความเสี่ยงของบริษัท และกําหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได รวมถึงติดตามขั้นตอนการดําเนินการบริหารความ
เสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่พิจารณาความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงตอบริษัท
จัดทําแผนรองรับความเสี่ยง และติดตามผลอยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจไดวาความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม
(3)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในดานตาง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรม
ดานการเงินการจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไว
อยางชัดเจนและเหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ในการอนุมัติออกจากหนาที่ในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูล และหนาที่ในการ
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ดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกันเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ผูบริห าร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัท มีม าตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อใหมั่น ใจวาการทําธุรกรรมนั้น ๆ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัท
รวมอยางสม่ําเสมอ โดยมีการกําหนดนโยบายและทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมดังกลาวถือปฏิบัติ
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

บริษัทใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหการสื่อสารขอมูลเปนไปอยางถูกตองและเพียงพอ
ตอการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของ โดยบริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอยางเหมาะสมและสามารถ
ตรวจสอบได มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน (แลวแตกรณี ) เพื่อพิจารณากอนการประชุมภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเขาถึงขอมูลของพนักงานใน
แตละระดับและหนวยงานในองคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการบังคับใชและตรวจสอบอยางเครงครัด และบริษัทไดจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน
ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณที่ไมสามารถคาดเดาได
(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัท มีการเปรียบเทียบผลการดําเนิน งานของฝายบริห ารวาเปน ไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่
กําหนดไว และมีการปรับปรุงแกไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายดังกลาว
อนึ่ง นอกจากหนวยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กลาวมาแลวขางตน บริษัทไดจัดตั้งหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
โดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาในการแกไข
ขอบกพรองกับฝายบริหาร และสรุปผลการติดตามการแกไขขอบกพรองและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายป
นอกจากนี้ ฝายบริหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่
ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในรอบป 2560 หน วยงานตรวจสอบภายในได ทํ าการตรวจสอบตามแผนงานที่ ได รับ การอนุ มั ติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท และจากผลการตรวจสอบไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยง
ในการดําเนินงานของบริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไมครบถวนในบางหนวยงาน แต
ผูบริหารซึ่งรับผิดชอบหนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวเห็นวาขอบกพรองดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของการควบคุ ม ภายในดานบั ญ ชีของบริษั ท และบริษั ท ยอยนั้ น ผู สอบบั ญ ชีของบริษั ท ได ศึกษาและประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 23

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
12

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

รายการระหว่ างกัน

12.1 รายการระหว่ างกัน ของบริษัท บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ วม และบริษัท ที่เ กี่ยวข้ อ งกัน ในรอบปี บัญชีส นิ ้ สุด ณ 31 ธัน วาคม 2560

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ ง/
ความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษัท

(1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

-เปนกรรมการในบริษัทฯและบริษัทยอย

ลัก ษณะรายการ

-รายไดคาเชา

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน สําหรับ
รอบปี บัญชีส นิ ้ สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2559 (พัน บาท)
งบการเงิน รวม

120.0

การเปลี่ย นแปลงในระหว่ างปี
เพิ่ม

ลด

งบการเงิน รวม

งบการเงิน รวม

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน สําหรับ
รอบปี บัญชีส นิ ้ สุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2560 (พัน บาท)
งบการเงิน รวม

เหตุผ ลและความจําเป็ นของการทํา
รายการ

150.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขา
จากคุณ วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปนราคาที่
เหมาะสมกับราคาตลาดที่เชา ใกลเคียง
กับบุคคลทั่วไป

(2) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาเชา

600.0

ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ และ บริษัทยอย

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 24

660.0 บมจ.ไมด า แอสเซ็ท ได เชาที่ ดิ น จากคุ ณ
ทิ พ วรรณ ป ญ ญาจิ ร วุ ฒิ ซึ่ ง เป น ราคาที่
เหมาะสมกับราคาตลาดที่เชา ใกลเคียงกับ
บุคคลทั่วไป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

(1) บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) -เปนบริษัทยอย
ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยล
46.98

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

116.8

- ลูกหนี้อื่น

- รายไดคาบริการและคาเชา

-

- ดอกเบี้ยรับ

-

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

- ดอกเบี้ยจาย

-

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

122.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ
123.6 บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดาแอสเซ็ท
44.1
19,544.1

19,544.1

1,815.0

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

138.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

43.8

- รายไดขายเชื่อ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

- บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดาแอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความ
จําเปนที่ตองใหเงินกูยืมแกบริษัทยอยเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนในการขยาย
พอรตสินเชื่อ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกรอยละ 0.25ตอป
342.3

106,842.3

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 25

81,286.2

25,556.1

บมจ.ไมด า แอสเซ็ ท กู ยื ม เงิ น จาก บมจ.ไมด า ลิ ส ซิ่ ง เนื่ อ งจากเงิ น ทุ น
หมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR บวกรอยละ 0.25

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

(2) บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
จํากัด
ประกอบธุรกิจใหบริการเชาซื้อรถยนต

(3) บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
จํากัด
ประกอบธุรกิจใหบริการสนามกอลฟ
ใหเชาสนามกอลฟ และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

416.2

99.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
60.00

-เปนบริษัทยอย

-รายไดคาบริการ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

- ดอกเบี้ยรับ

3.8 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการ

0.7
182.8

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

12,017.6

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 26

389.6

182.8 บจก.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรทเปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขา
ไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจากบจก.
11,628.0
ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.2 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

(4) บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

ประกอบธุรกิจโรงแรม

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ -รายไดคาบริการและคาเชา
99.99

เพิ่ม

ลด

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

164.3

952.6 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

414.7

935.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชีและบริการอื่นๆ

-รายไดขายเชื่อ

2,350.7

-ดอกเบี้ยรับ

6,257.3

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

200,092.0

166.2 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

60,721.1

10,592.9

11,721.1 บจก.ท็อป เอลลิเม็นทส กูยืมเงินจากบมจ.ไมดา แอสเซ็ท เนื่องจากเงินทุน
หมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.2 ตอป
250,220.2

-เจาหนี้อื่น

1,103.7

ลูกหนี้อื่น

114.0

397.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

199.7

212.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชีและบริการอื่นๆ

(5) บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจโรงแรม

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ -รายไดคาบริการ
99.99
-รายไดขายเชื่อ

795.8

บจก.แมกซ โฮเทล ซื้อสินคาจากบมจ.ไมดา แอสเซ็ท
8.2

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 27

-

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

-ดอกเบี้ยรับ

94,689.7

- เจาหนี้อื่น

-

-ลูกหนี้อื่น

138.1

-เปนบริษัทยอย

ประกอบธุรกิจโรงแรมและดําเนินงาน

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ -รายไดคาบริการ
99.99

ดานอสังหาริมทรัพย

เพิ่ม

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

5,327.9
28,057.9

6,480.8

116,266.8 บจก.แมกซ โฮเทล เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมี
ความจําเปนที่ตองใชเงินลงทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.แมกซ โฮ
เทลมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.2 ตอป
232.8
33.4 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

365.3

329.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชีและบริการอื่นๆ
บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

-รายไดขายเชื่อ

4,950.0

-ดอกเบี้ยรับ

8,222.6

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
- เจาหนี้อื่น

ลด

3,980.5

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(6) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

275,612.4

42.3 บจก.เดอะ รีทรีท หัวหิน เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไปลงทุน
มีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.เดอะ รีทรีท
16,638.0
หัวหินมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.2 ตอป
117,488.0

-
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2,150.0

390,950.4
-

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

(7) บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

363.6

482.5 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

-รายไดคาบริการ

400.6

446.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี และบริการอื่น

-รายไดขายเชื่อ

3,330.3

-ดอกเบี้ยรับ

26,553.0

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

456,126.6

- เจาหนี้อื่น

94.6
1.7

8) บริษัท ไมดา แอด จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

(เดิมชื่อ บริษัท เทอเทิล พาทิ จํากัด)

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
99.99

-รายไดคาบริการ

135.4

- ดอกเบี้ยจาย

137.0

- ดอกเบี้ยรับ

3,281.7

ประกอบธุรกิจใหเชาปายโฆษณา

2,381.6 บจก.ไมดา พร็อพเพอรตี้ ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

258,753.4

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 29

48,540.0

29,703.1 บมจ. ไมดา พร็อพเพอรตี้ เปนบริษัทยอยมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.2 ตอป
666,340
140.2
- เปนลักษณะธุรกิจปกติ
129.4 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี และบริการอื่น
4,571.9 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บจก.ไมดา แอด เนื่องจากมีเงินทุน
หมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.2 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

- เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

111,787.8

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

35,071.9

65,550.0

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

81,309.7 บมจ. ไมดา แอด เปนบริษัทยอยมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.2 ตอป

(9) บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด(1) -เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

1,070.4

- เปนลักษณะธุรกิจปกติ

ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย การ
ซื้อและดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

- รายไดคาบริการ

1,000.0

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการที่ปรึกษา

(10) บริษัท แมกซ โฮเทลรามคําแหง
จํากัด(2)
ประกอบธุรกิจการใหเชา การขาย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
85.00

-ดอกเบี้ยรับ

- บจก.แมกซ เรียล เอสเตท เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
1,604.7
รอยละ 8 ตอป

257.7

-ดอกเบี้ยจาย

-

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

-

45,404.1

45,404.1

-

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

1,070.4

- เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
85.00

- รายไดคาบริการ

1,000.0

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บ,คาบริการที่ปรึกษา

-ดอกเบี้ยรับ

287.4

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 30

-

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

การซื้อและดําเนินงานดาน
อสังหาริมทรัพย

11) บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู
จํากัด(3)

- ดอกเบี้ยจาย

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
ประกอบธุรกิจการใชเชา การขาย การ 99.99
ซื้อและดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย

เพิ่ม

ลด

12.0

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย
-เปนบริษัทยอย

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

18,312.0

27,207.1

45,519.1

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

1,707.1 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บมจ.แมกซ โฮเทล รามคําแหง เนื่องจาก
เงินทุนหมุนเวียนไมพอซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 8 ตอป
-

-ลูกหนี้อื่น

1,070.0

- เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-รายไดคาบริการ

1,000.0

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชีและบริการอื่นๆ
บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

-รายไดขายเชื่อ

11.7

-

862.7

-ดอกเบี้ยจาย
-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

16,098.7

1,035.0
17,335.0

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 31

33,433.7

-

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บจก.ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู เนื่องจากมี
เงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

(12) บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนดดิเวลล -เปนบริษัทยอย
อป เมนท จํากัด
-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
70.00
ประกิจธุรกิจเปนตัวแทนขาย
อสังหาริมทรัพย

ประกอบธุรกิจดานพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

-เปนบริษัทยอย

เพิ่ม

ลด

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

-ลูกหนี้อื่น

176.4

107.0 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-รายไดคาบริการและคาเชา

182.9

281.2 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี และบริการ อื่น ๆ

-ดอกเบี้ยรับ

636.0

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(13) บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท
จํากัด

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

5,725.7

- เจาหนี้อื่น

241.4

-ลูกหนี้อื่น

17.2

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ -รายไดคาบริการ
80.00
-รายไดขายเชื่อ

1,384.3

115.32

500.0

684.3 บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนทเปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา
แอสเซ็ท เขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน
6,610.0
เนื่องจาก บจก.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวล ลอปเมนท มีเงินทุนหมุนเวียนไม
พอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป
1,530.3
- เปนลักษณะธุรกิจปกติ
97.7 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี และบริการอื่นๆ
บจก.ไมดา ดิเวลลอปเมนท ซื้อสินคาจาก บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

1,224.2

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 32

145.1

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

-ดอกเบี้ยรับ

ประกอบธุรกิจจัดทําโฆษณา
ประชาสัมพันธและจัดงานกิจกรรม

-เปนบริษัทยอย

เพิ่ม

ลด

3,266.7

-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

(14) บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน
(ประเทศไทย) จํากัด

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

81,652.2

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

4,256.9
24,516.9

13,366.7

92,802.4 บจก.ไมดา ดิเวลลอปเมนทเปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เขาไป
ลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก บจก.ไมดา
ดิเวลลอปเมนท มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป

- เจาหนี้อื่น

173.9

198.7

-รายไดคาบริการและคาเชา

360.1

361.3 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี และบริการ อื่น ๆ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ -ดอกเบี้ยรับ
99.99
-เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

- เจาหนี้อื่น

479.9
3,757.8

12,106.5

20.0

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หนา 33

13,053.6

681.5 บจก.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) เปนบริษัทยอยที่ บมจ.ไมดา แอส
เซ็ทเขาไปลงทุนมีความจําเปนที่ตองใชเงินทุนในการดําเนินงาน เนื่องจาก
3,810.7
บจก.เอ็มดี อะดรีนาลีน มีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย12
ตอป
20.0

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน /
ความสัม พัน ธ์ ก ับ ริษัท

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการ

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2559
(พัน บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

(15) บริษัท บริหารสินทรัพย กรุง
เทพจรัญ จํากัด

-เปนบริษัทยอย

-ลูกหนี้อื่น

การเปลี่ย นแปลงระหว่ างปี

เพิ่ม

ลด

2.6

มูล ค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
สําหรับ รอบปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2560
(พัน บาท)

เหตุผ ลและความจําเป้ น ของการทํารายการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจ การ

18.8 เปนลักษณะธุรกิจปกติ

-บจม.ไมดา แอสเซ็ท ถือหุนรอยละ
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินที่ 99.99
ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน

-ดอกเบี้ยจาย

(16) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

-เปนกรรมการในบริษัทฯ และ
บริษัทยอย

-รายไดคาเชา

120.0

120.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาอาคารสาขาจากคุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ซึ่งเปน
ราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดที่เชา ใกลเคียวกับบุคคลทั่วไป

(17) คุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ

-เปนพี่ของนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล

-รายไดคาเชา

600.0

600.0 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท ไดเชาที่ดินจากคุณทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ ซึ่งเปน
ราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดที่เชา ใกลเคียวกับบุคคลทั่วไป

-รายไดคาบริการและคาเชา

300.0

300.0
1,246.79 บมจ.ไมดา แอสเซ็ท เรียกเก็บคาบริการทําบัญชี และบริการอื่นๆ

1,219.5

-เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

25,407.2

52,246.8

ซึ่งเปนกรรมการในบริษัทฯ และ
บริษัทยอย
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77,654.0

- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กูยืมเงินจาก บจก.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนไมพอ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.0-5.2 ตอป

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันทิ่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัทไดขายหุนสามัญของ บริษัท แมกซ เรียล เอสเตท จํากัด ทั้งจํานวน โดยบริษัทไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว
(2) เมื่อวันทิ่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัทไดขายหุนสามัญของ บริษัท แมกซ โฮเทลรามคําแหง จํากัด ทั้งจํานวน โดยบริษัทไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว
(3) เมื่อวันทิ่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัทไดขายหุนสามัญของ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท ซานาดู จํากัดทั้งจํานวน โดยบริษัทไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว
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บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
12.2 นโยบายการกําหนดราคา
ในการทํารายการระหวางกันนัน้ บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาทีใ่ ชในการเขาทํารายการสรุปดังนี้
รายการ
รายการธุร กิจ กับ บริษัท ย่ อ ย

นโยบายการคิด ราคา

ดอกเบี้ยรับ
คาบริการรับ
คาเชา
ตนทุนทางการเงิน

อัตรารอยละ 5.00 - 12.0 ตอป (2559 : อัตรารอยละ 5.0-12.0 ตอป)
ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก
ราคาใกลเคียงกับผูใหเชาภายนอก
อัตรารอยละ 5.00 – 8.00 ตอป (2559 : อัตรารอยละ 4.0 - 8.0 ตอป)

รายการธุร กิจ กับ กิจ การที่เ กี่ยวข้ อ งกัน
คาเชาอาคาร

ราคาใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา

12.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุส มผลของรายการ
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยรายการดังกลาวลวนเปนการดําเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน นอกจากบริษัทจะ
ยึดแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยจะกําหนดอํานาจของผูมีสิทธิอนุมัติตามวงเงิน และเนื่องจากรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ดังนั้น รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต โดยบริษัทจะคํานึง ถึงความเหมาะสมในการทํารายการและเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปและ
เกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาดเปนหลัก
12.4 มาตรการขัน้ ตอนการอนุม ัต กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูบริหารหรือผูมี
สว นได เสี ยจะไม สามารถเข ามามี สวนรวมในการอนุ มั ติ รายการดั งกล าวได โดยการพิ จ ารณาแต ละรายการได มี การคํ านึ งถึ ง
ผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก และไดมีการเปรียบเทียบราคาที่จะทําการซื้อขายทรัพยสินตามราคาตลาดทั่วไปหรือราคาประเมิน
โดยผูประเมินราคาอิสระ นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณารายการและใหความเห็นตอรายการ
ระหวางบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน และหากรายการระหวางกันอื่นใดที่เขาขายตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตาม
กฎดังกลาวอยางเครงครัด
ในป 2560 และป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยผูตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของป 2560 และ 2559
วารายการดังกลาวเปนรายการคาตามปกติ โดยบริษัทไดคิดราคาซื้อ-ขายสินคา และบริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามราคา
ที่เทียบเทากับราคาที่คิดกับบุ คคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามปกติธุรกิจ ในกรณี ที่ไมมีราคาดังกลาว บริษัท จะวาจางผู
ประเมินราคาอิสระมืออาชีพ ในกรณีที่เปนการประเมินราคาประเภทอสังหาริมทรัพยจะเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
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บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
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สํานั กงาน กลต. มาทํ าการประเมิ น ราคาของรายการระหวางกั น เพื่ อใช เป น แนวทางเปรีย บเที ยบก อนที่ จะให คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหนาที่สอบทาน
12.5 นโยบายและแนวโน้ ม การทํารายการระหว่ างกัน ในอนาคต
ลักษณะของรายการระหวางกันที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต คือ คาใชจาย คานายหนาของ บริษัท ไมดา แอส
เซ็ท จํากัด (มหาชน) ในการแนะนําลูกคาใหมาใชบริการเชาซื้อรถยนตกับทางบริษัท ในกรณีการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหว างกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตนั้ น คณะกรรมการบริษั ท จะต อ งปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามกฎหมายว าด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือ
บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญ ชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท
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บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งาน

13

ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน การ

(1) งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ ของ บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2558

2559

2560

ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ของ
ของ
จํานวน สิน ทรั พ ย์ จํานวน สิน ทรั พ ย์
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)
รวม

จํานวน
(ล้ าน
บาท)

ร้ อ ยละของ
สิน ทรั พ ย์ ร วม

139.46

1.34

สิน ทรัพ ย์
สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

96.68

1.07

เงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพย

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

247.83

2.42

30.07

0.29

-

-

138.13

1.53

154.44

1.51

0.07

0.00

1,422.05

15.71

1,443.44

14.11

1,457.83

14.03

0.79
93.65

0.01

0.01
1.98

1.44
97.64

0.01

1.03

0.52
202.52

- บริษัทยอย

-

-

-

-

-

- บุคคลและบริษัทอื่น

30.38

0.34

44.67

0.44

31.13

0.30

-

-

14.43

0.14

15.79

0.15

25.52

0.28

96.55

0.94

172.55

1.66

5.30

0.06

4.99

0.05

4.21

0.04

81.21

0.90

156.81

1.53

135.73

1.31

1,425.59

15.75

1,205.38

11.79

1,373.31

13.21

8.03

0.09

2.70

0.03

6.89

0.07

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
- บริษัทที่เกี่ยวของ
- ลูกคาทั่วไป

0.94

เงินใหกูยืมระยะสัน้ และดอกเบี้ยคางรับ

คาใชจายจายลวงหนา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่นสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เงินจายลวงหนาคากอสราง - ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 1

-

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2558

2559

2560

ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ของ
ของ
จํานวน สิน ทรั พ ย์ จํานวน สิน ทรั พ ย์
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)
รวม

จํานวน
(ล้ าน
บาท)

ร้ อ ยละของ
สิน ทรั พ ย์ ร วม
0.32

สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ

33.40

0.37

29.10

0.28

33.50

เงินลงทุนระยะสัน้ ในลูกหนี้และอื่นๆ

10.09

0.11

51.67

0.51

-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

40.43

0.45

34.14

0.33

31.43

0.30

3,411.25

37.69

3,719.26

36.37

3,500.98

33.69

88.70

0.98

86.64

0.85

126.78

1.22

1,871.48

20.68

2,003.86

19.59

2,270.82

21.85

95.58

1.06

171.65

1.68

105.76

1.02

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

45.00

0.50

56.58

0.55

56.58

0.54

เงินจายลวงหนาคากอสราง - อาคารและอุปกรณ

39.71

0.44

17.18

0.17

8.63

0.08

2,278.01

25.17

2,847.78

27.85

2,952.85

28.41

70.00

0.77

36.58

0.36

20.37

0.20

947.90

10.47

894.23

8.74

925.81

8.91

49.58

0.48

รวมสิน ทรัพ ย์ ห มุน เวีย น

-

สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ - บุคคลและบริษัทอื่น
- สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
สินทรัพยที่มีขอ จํากัดในการขาย

-

-

เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้และอื่นๆ

21.68

0.24

214.11

2.09

189.26

1.82

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี-สุทธิ

175.16

1.94

169.94

1.66

168.99

1.63

6.84

0.08

9.03

0.09

15.88

0.15

รวมสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น

5,640.06

62.31

6,507.58

63.63

6,891.31

66.31

รวมสิน ทรัพ ย์

9,051.31

100.00

10,226.84

100.00 10,392.29

100.00

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

-

-

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 2

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2558

2559

2560

ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ของ
ของ
จํานวน สิน ทรั พ ย์ จํานวน สิน ทรั พ ย์
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)
รวม

จํานวน
(ล้ าน
บาท)

ร้ อ ยละของ
สิน ทรั พ ย์ ร วม

หนีส้ ิน และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

677.62

7.49

344.64

3.37

544.98

5.24

2.49

0.03

0.57

0.01

0.46

0.00

300.72

3.32

327.83

3.21

301.27

2.90

95.89
46.62
4.02

1.06
0.52
0.04

71.21
11.15
4.02

0.70
0.11
0.04

53.95
12.70
69.87

0.52
0.12
0.67

798.62

8.82

1,229.24

12.02

1,299.54

12.50

33.59

0.37

30.80

0.30

24.99

0.24

- เงินกูยืมระยะยาว

218.74

2.42

195.84

1.91

245.93

2.37

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

13.86

0.15

29.81

0.29

19.25

0.19

หนี้สินผลประโยชนพนักงานที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งป

10.73

0.12

15.96

0.16

9.56

0.09

เงินประกันผลงานคางจาย

59.15

0.65

86.55

0.85

72.08

0.69

หนี้สินหมุนเวียนอืน่

45.63

0.50

45.81

0.45

45.65

0.44

2,307.68

25.50

2,393.43

23.40

2,700.23

25.98

1,227.43

13.56

2,166.43

21.18

1,928.60

18.56

44.74
622.57
50.54

0.49
6.88
0.56

40.19
663.30
50.60

0.39
6.49
0.49

19.58
671.71
50.65

0.19
6.46
0.49

30.23

0.33

30.32

0.30

50.40

0.48

9.93

0.11

9.93

0.10

9.93

0.10

รวมหนีส้ นิ ไม่ ห มุน เวีย น

1,985.44

21.94

2,960.77

7.37

2,730.87

26.28

รวมหนีส้ นิ

4,293.12

47.43

5,354.20

30.78

5,431.10

52.26

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
เจาหนี้คากอสราง
เงินรับลวงหนาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
- หุนกู
- หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

หนีส้ ิน หมุน เวีย นรวม
หนีส้ ิน ไม่ ห มุน เวีย น
หุนกู-สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินเงินรับเพื่อประกันสัญญาค้ําประกัน
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 3

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2558

2559

2560

ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ของ
ของ
จํานวน สิน ทรั พ ย์ จํานวน สิน ทรั พ ย์
(ล้ านบาท)
รวม
(ล้ านบาท)
รวม

จํานวน
(ล้ าน
บาท)

ร้ อ ยละของ
สิน ทรั พ ย์ ร วม

ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว

1,252.05

13.83

1,252.05

12.24

1,252.05

12.05

สวนเกินมูลคาหุน

1,377.57

15.22

1,377.57

13.47

1,377.57

13.26

กําไรสะสม

-

-

จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย

116.17

1.28

120.88

1.18

125.21

1.20

ยังไมจัดสรร

924.06

10.21

998.10

9.76

1,038.95

10.00

46.82

0.52

46.82

0.46

48.97

0.47

ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น ของบริษัท

3,716.67

41.06

3,795.42

37.11

3,842.75

36.98

สวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษัทยอย

1,041.52

11.51

1,077.22

10.53

1,118.44

10.76

รวมส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น

4,758.19

52.57

4,872.64

47.65

4,961.19

47.74

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น

9,051.31

100.00

10,226.84

100.00 10,392.29

100.00

องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุน

หนวย : ลานบาท
2558

รายการ

2559

2560

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

รายไดจากการขาย

441.17

17.30

487.86

17.88

471.28

17.25

รายไดดอกผลเชาซื้อ

979.55

38.42

1,001.44

36.71

1,073.62

39.29

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

635.10

24.91

641.21

23.50

514.87

18.84

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ

25.46

1.00

11.41

0.42

13.23

0.48

รายไดจากกิจการโรงแรม

167.82

6.58

236.87

8.68

364.07

13.33

รายไดคาบริการ

107.23

4.21

80.45

2.95

96.68

3.54

ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ

16.03

0.63

28.15

1.03

56.84

2.08

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

0.17

0.01

-

-

กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

-

-

22.52

0.83

-

-

รายได้

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 4

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท
2558

รายการ

2559

2560

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

ล้ านบาท

ร้ อ ยละ

-

-

5.14

0.19

5.56

0.20

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

17.10

0.67

59.39

2.18

-

-

รายไดอื่น

160.16

6.28

153.38

5.62

136.06

4.98

รวมรายได้

2,549.62

100.00

2,727.99

100.00

2,732.21

100.00

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

ค่ าใช่ จ่ าย
ตนทุนขาย

274.76

10.78

299.92

10.99

277.42

10.17

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย

464.10

473.10

311.43

11.42

-

17.34
-

-

-

ตนทุนขายและบริการจากกิจการสนามกอลฟ

12.48

18.20
0.49

ตนทุนขายและบริการจากกิจการโรงแรม

84.50

3.31

123.37

4.52

200.96

7.37

ตนทุนคาบริการ

116.31

4.56

119.78

4.39

121.07

4.44

คาใชจายในการขาย

328.11

12.87

355.12

13.02

387.87

14.22

คาใชจายในการบริหาร

764.89

30.00

825.84

30.27

905.25

33.18

คาตอบแทนผูบริหาร

29.06

1.14

30.09

1.10

31.83

1.17

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

72.84

2.86

77.45

2.84

83.46

3.06

1.90

0.07

-

-

2.15

0.08

10.70

0.42

-

-

1.87

0.07

2,159.65

84.70

2,304.67

389.98

15.30

(139.22)

กําไรก่ อ นภาษีเ งิน ได้

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
รวมค่ าใช้ จ่ าย

84.48 2,323.31

85.17

423.32

15.52

408.90

14.99

(5.46)

(177.90)

(6.52)

(229.25)

(8.40)

250.76

9.84

245.42

9.00

179.65

6.59

ภาษีเงินได

(75.52)

(2.96)

(60.82)

(2.23)

(49.98)

(1.83)

กําไรสําหรับ ปี

175.24

6.87

184.60

6.77

129.67

4.75

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

75.58

2.96

79.02

2.90

48.54

1.78

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

99.66

3.91

105.58

3.87

81.13

2.97

175.24

6.87

184.60

6.77

129.67

4.75

กําไรก่ อ นต้ น ทุน ทางการเงิน และภาษีเ งิน ได้
ตนทุนทางการเงิน

การแบ่ งปั น กําไรสุท ธิปี

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 5

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(2) อัต ราส่ วนทางการเงิน ที่ส าํ คัญที่ส ะท้ อ นถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งานของบริษัท
หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม

รายการ

2558

2559

2560

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.48

1.55

1.30

อัตรสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

9.64

7.53

5.40

ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน)

37.88

48.46

67.60

อัตราหมุนเวียนเจาหนี้การคา(เทา)

11.88

9.52

7.39

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

30.72

38.33

49.42

อัตรากําไรขั้นตน(%)

30.84

30.29

37.62

อัตรากําไรสุทธิ(%)

6.87

6.77

4.75

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%)

3.83

3.83

2.64

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(%)

5.24

5.18

3.59

อัตราผลการหมุนของสินทรัพย(เทา)

0.76

0.77

0.76

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(เทา)

0.90

1.10

1.09

อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง

อัต ราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัต ราส่ วนแสดงประสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 6

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
14

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเ คราะห์ แ ละคําอธิบ ายของฝ่ ายจัด การ
ภาพรวมของผลการดําเนิน งาน

สําหรับในป 2560 อุตสาหกรรมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากกวาป 2559 โดยยังคงมี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากสินคาเครื่องใชไฟฟามีการพัฒนารูปแบบและการออกแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ตามสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน ที่มีความกาวหนาขึ้นไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ชวยจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาเพิ่มขึ้นได ประกอบกับการ
แขงขันทางดานราคาเพื่อเปนกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหเขาถึงลูกคาไดครอบคลุมทุกกลุมชั้น
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2560 ลดลงจากป 2559 โดยในป 2560 มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 129.67 ลานบาท
(กําไรสุทธิเฉพาะสวนของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน 48.54 ลานบาท)ในขณะที่ป 2559 มีกําไรสุทธิจํานวน 184.60 ลานบาท ซึ่ง
กําไรสุทธิป 2560 ลดลง 54.93 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทยอยแหงหนึ่งมีการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินทรัพยสงผล
ใหยอดคาใชจายในการบริหารมียอดที่เพิ่มขึ้นจากปกอน รวมถึงมีตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 51.34 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 28.86 และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทมีผลกําไรจํานวน 138.99 ลานบาทโดยเพิ่มขึ้นจํานวน 44.92 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 47.75 จากป 2559 จํานวน 94.07 ลานบาท โดยเนื่องจากการที่บริษัทมมียอดรายไดรวมจํานวน 1,376.89 ลานบาท
เพิ่มขึ้น จํานวน 167.86 ลานบาทคิดเปนรอยละ 13.88 จากป 2559 จํานวน 1,209.03 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการใหเชาและ
ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับที่เพิ่มขึ้น จํานวน 157.74 ลานบาท และจํานวน 20.49 ลานบาทตามลําดับ
หากวิเคราะหรายไดจากกิจกรรมดําเนินงานนั้น ในป 2560 บริษัทมีรายไดรวม 2,732.21 ลานบาท กําไรสุทธิ 129.67
ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 บริษัทมีรายไดรวม 2,727.99 ลานบาท กําไรสุทธิ 184.60 ลานบาท กําไรสุทธิลดลง 54.93
ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.76 โดยรายไดจากการขายสินคาจํานวน 471.28 ลานบาท มียอดลดลงจํานวน 16.58 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 3.40 รายไดดอกผลเชาซื้อจํานวน 1,073.62 ลานบาทเพิ่มขึ้นจํานวน 72.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.21 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนฐานลูกหนี้เชาซื้อที่เพิ่มขึ้นกวาปกอน ประกอบกับบริษัทขยายสาขาเชาชื้อเครื่องใชไฟฟาเพิ่มอีก 6 สาขาในป
2560 (จํานวน 1,001.44 ลานบาท ในป 2559 และจํานวน 979.55 ลานบาท ในป 2558) และรายไดจากกิจการโรงแรมที่มียอด
จํานวน 364.07 ลานบาท เพิ่ม ขึ้น จํานวน 127.20 ลานบาท คิดเปน รอยละ 53.70 จากการการเป ดใหบ ริการของโรงแรมใหม ที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 2 แหง โดยสามารถรองรับการใหบริการกับนักทองเที่ยวหรือกลุมสัมมนาไดมากขึ้นกวาปกอน (จํานวน 236.87 ลาน
บาท ในป 2559 และจํานวน 167.82 ลานบาท ในป 2558)
สภาวะเศรษฐกิจ และอุส าหกรรมที่ม ีผ ลต่ อ การดําเนิน งาน
สภาพการแข่ งขัน ในอุต สาหกรรม
ธุรกิจเชาซื้อเปนการใหบริการทางการเงินรายยอยรูปแบบหนึ่งเชนเดียวกับ ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และลิสซิ่ง
ซึ่งเกิดจากความตองการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน โดยผอนชําระคาสินคา/บริการในอนาคต ซึ่งในชวง 2-3 ปที่
ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินรายยอยโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟน
ตัว และมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดสงผลใหประชากรสวนใหญทั้งในและนอกภาคเกษตรมีรายไดตอครัวเรือน
สูงขึ้นและมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการใชจายและการบริโภคสินคาและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟา
นั้นแปนสินคากลุมที่ทํารายไดหลักใหผูประกอบการ ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในป 2561 คาดวาจะมีแนวโนมการเติบโตที่ดีตาม
ภาวะเศรษฐกิจและความตองการใชงานเครื่องใชไฟฟาที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจากการไดรับแรงผลักดันจากการขยายตัวของรายไดของ
ผูบริโภค และการขยายตัวของที่อยูอาศัยใหมที่จะขยายตัวตอเนื่อง ที่ทําใหความตองการเครื่องใชไฟฟ าสําหรับบานใหมมีอยู
ตอเนื่อง ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตราคาเครื่องใชไฟฟามีแนวโนมลดลง จึงไมสงผลกระทบตอคางวดผอนชําระ
สินคา
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สรุ ป ภาพรวมผลการดําเนิน งานของปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจํานวนลูกคารวมทั้งสิ้น จํานวน 111,233 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 3,463 ราย
จากจํานวน 107,770 ราย และเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2558 คิดเปนจํานวน 7,614 ราย จากจํานวน 103,619 ราย ซึ่งคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.20 และรอยละ 7.35 ตามลําดับ
การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งานเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2559 และปี 2560
ด้ านรายได้
ในป 2560 รายไดดอกผลเชาซื้อ และรายไดจากกิจการโรงแรม มียอดเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 72.18 ลานบาท และ
127.20 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุจากการขยายตัวของกลุมลูกคาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของเครื่องใชไฟฟา และ
รถยนต โดยในระหวางป 2560 บริษัท มีการขยายสาขาเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเพื่อใหเขาถึงลูกคาและรองรับกําลังการซื้อที่
เพิ่มขึ้นอีก จํานวน 6 สาขา เพื่อใหครบคลุม 50 จังหวัดอยางไรก็ตามถึงแมวาการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางหลากหลายและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมออกมาอยางสม่ําเสมอ จะยังคงสามารถชวยสรางแรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑ
ใหมๆประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง แตในดานของราคายังคงเปนสวนที่ใชเปนเครื่องมื่อในการแขงขั้น ซึ่งในสวนใหญ
ผลิตภัณฑใหมๆ ที่ขายจะมีราคาที่ไมสูงมากนัก เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับชั้น และรายไดจากกลุมโรงแรมเนื่องจากการ
เปดใหบริการเพิ่มขึ้นตั้งแตชวงปลายปกอน สงผลใหในป 2560 บริษัท มีการรองรับลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น
สําหรับรายไดรวมของป 2560 จํานวน 2,732.21 ลานบาทเพิ่มขึ้น จํานวน 4.22 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2559 มีจํานวน
2,727.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.15 โดยมีสาเหตุดังนี้
(1)

รายไดจากการขายในป 2560 เทากับ 441.17 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.40 จาก 487.86 ลานบาทในป 2559 โดย
จะพบวา จํานวนลูกคาในป 2560 เพิ่มขึ้นสุทธิเทากับ 3,463 ราย หรือมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.20 จาก
ป 2559 แตอยางไรก็ตามลูกคาในป 2560 ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนสินคาทั่วไป เชน พัดลม ทีวี วีดีโอ ทีมีราคาไมสูง
จึงสงผลใหยอดขายนอยกวาเมื่อเทียบกับปกอน

จํานวนลูก ค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2559

2560

+/-

107,770

111,233

3.20%

(2)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2560 เทากับ 1,073.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.21 จาก 1,001.44 ลานบาทในป
2559 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายใหม การเพิ่มชองทางการใหสินเชื่อกับทาง
ลูกคา โดยในระหวางปมีการเพิ่มสาขาของกลุมเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา อีกจํานวน 6 สาขา

(3)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2560 เทากับ 514.87 ลานบาท ลดลง จํานวน 126.34 ลานบาทหรือคิด
เปน รอ ยละ 19.70 จาก 641.21 ลานบาทในป 2559 ยอดการจองและซื้อขายอสังหาริมทรัพ ยในป 2560 เริ่ม มี
แนวโนมขยับตัวที่ดีขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจสงผลใหลูกคาที่มีการชะลอการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในชวงปกอน
สามารถที่จะเริ่มมีการซื้อขายไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามยอดการขายลดลงจากปกอนเนื่องจาก เนื่องจากโครงการ
ขายอยูระหวางการดําเนินการทยอยการกอสราง

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หนาที่ 8

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(4)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2560 เทากับ 364.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 127.20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
53.70 จาก 236.87 ลานบาทในป 2559 สาเหตุเนื่องจากการเปดใหบริการโรงแรมที่เพิ่มขึ้นจํานวน 2 แหง ในชวง
ปลายปกอนและสวนตอขยายของโรงแรมเดิม โดยเปนผลใหในป 2560 มีจํานวนหองพักที่สามารถรองรับการ
บริการไดเพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการทั้งในสวนของการพักผอนทองเที่ยวตามนโยบายการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งลูกคาในประเทศและลูกคาตางประเทศไดเพิ่มขึ้น หรือรองรับการจัดงานประชุม หรือ
การอบรมสัมนาทั้งภาครัฐและเอกชน และรวมถึงการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น

(5)

รายไดคาบริการในป 2560 เทากับ 96.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 16.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ
20.18 โดยมีสาเหตุเนื่องจากในป 2560 มีกลุมลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น

(6)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา กําไร
จากการจําหนายทรัพยสิน กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน และอื่น ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงาน
อื่นลดลง จํานวน 40.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 จากปกอน โดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากในปกอนมีกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 22.52 ลานบาท และมีกําไรจากการขายที่ดินของบริษัทยอยจํานวน
42.49 ลานบาท ในขณะที่ป 2560 มีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 29.79 ลานบาท

ด้ านต้ นทุน
ตนทุนขายรวมป 2560 จํานวน 910.87 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.36 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ ลดลงรอยละ 7.50 โดยมีสาเหตุเนื่องจากในป 2560 สินคาที่ปลอยเชาซื้อมีราคาตนทุนที่ไมสูง
มาก โดยจะเห็นไดจากการที่มียอดลูกหนี้เชาชื้อที่เพิ่มขึ้น แตรายไดมียอดที่ลดลงกวาปกอน อยางไรก็ตามบริษัท
ยังคงสามารถทําการควบคุมราคาตนทุนสินคาได แตอยางไรก็ตามการปรับราคาของสินคายังคงไมเปนประเด็น
อยางมีสาระสําคัญ

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ลดลงรอยละ 34.17 โดยมีสาเหตุเดียวกันกับยอดขายที่ลดลง รวมถึงการปรับปรุงตนทุน
งานกอสรางบานที่แลวเสร็จในระหวางป จากการที่สามารถควบคุมงานกอสรางไดดีขึ้น สงผลใหตนทุนของแตละ
โครงการลดลง ถึงแมวาราคาสินคาและวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นก็ตาม

(3)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 62.90 มีสาเหตุจากการเปดใหบริการในสวนของโรงแรมใหมที่
เปดในชวงปลายปกอน จํานวน 2 แหง และสวนตอขยายของโรงแรมเดิมเพื่อรองรับการใหบริการไดอยางเพียงพอ
กับความตองการของทุกกลุมลูกคาโดยเปนการเพิ่มตามกันกับยอดรายไดของกลุมโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

กําไรขั้นต้ น
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 30.84 ในป 2558 และลดลงเปนรอยละ 30.29 ในป 2559 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 37.62
ในป 2560 โดยเปนผลมาจากตนทุนการขายอสังหาริมทรัพยที่ลดลง จากการที่บริษัทสามารถควบคุมการดําเนินการกอสรางได
อยางดีขึ้น ทําใหคาใชจายงานกอนสรางลดลง รวมถึงตนทุนสินคาที่นอยกวาปกอน เนื่องจากในป 2560 สินคาที่ขายสวนใหญเปน
สินคาอุปโภคที่มีตนทุนไมสูง เชน พัดลม เครื่องเสียง เปนตน อยางไรก็ตามจํานวนลูกคามียอดที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มชองทางการ
เขาถึงลูกคา มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขาเพื่อขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และรายไดจากกิจการโรงแรมที่มีการเปดใหบริการ
เพิ่มมากขึ้น
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2560 เทากับ 1,324.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.40 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นจํานวน 32.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.22 เนื่องการคานายหนาที่
เพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในระหวางป และคาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนเพิ่มขึ้น
จากบริษัทที่เพิ่งเริ่มมีการโอนบานใหกับทางลูกคา

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจํานวน 79.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.62 โดยสาเหตุเนื่องจากผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจในประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกิดจากการรับ
ชําระหนี้เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จํานวน 35.29 ลานบาท และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย(ปายโฆษณา) ของ
บริษัทยอย จํานวน 33.81 ลานบาท รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจากการปรับเงินเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ

ต้ นทุนทางการเงิน
ตน ทุนทางการเงินในป 2560 เพิ่ มขึ้น จํานวน 51.34 ล านบาท คิ ดเป น รอยละ 28.86 เนื่ องมาจากในระหวางป มี การ
ออกจําหนายตั๋วเงินระยะสั้นและหุนกูเพื่อใชเปนเงินหมุนเวียนในการดําเนินการทางธุรกิจและการหาแหลงเงินกูสินเชื่อจากทาง
ธนาคาร เพื่อการขยายตัวของกลุมธุรกิจทั้งในสวนของเชาซื้อ ที่มีการขยายสาขา, สวนของกลุมอสังหาริมทรัพยที่มีการเปดตัวและ
เริ่มกอสรางในโครงการใหมๆ, สวนของกลุมธุรกิจโรงแรมที่มีการเปดใหบริการและขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกคา
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 129.67 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 29.75 จากป 2559 โดยมีสาเหตุหลักจาก
คาใชจายในการบริหารที่มากกวาปกอน จากการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ปายโฆษณา) ของบริษัทยอยในระหวาง
ป รวมถึงตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นวงเงินสินเชื่อที่เกิดขึ้นในระหวางป อยางไรก็ตามรายไดของบริษัทในป 2560 มียอดเพิ่มขึ้นจาก
ปกอน โดยรายไดดอกผลเชาซื้อเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.21 จากป 2559 โดยมีการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อซึ่งมีจํานวนเพิ่ม
จากปกอนประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขาเชาชื้อเครื่องใชไฟฟาในระหวางปอีกจํานวน 6 สาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของ
กลุมลูกหนี้
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2558 – 2560 รอยละ 3.83 ,รอยละ 3.83 และรอยละ 2.64 ตามลําดับ โดยในป
2558 และ ป 2559 มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในอัตราที่เทากัน เปนผลเนื่องจากการที่บริษัทมีสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นใน
แนวทางเดียวกันซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในสวนของรายไดกลุมเชาซื้อและรายไดจากการใหบริการประกอบกับรายไดอื่นที่
เพิ่มขึ้นจากกําไรจากการขายทรัพยสิน อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2559 – 2560 รอยละ 3.83 และรอยละ 2.64 ตามลําดับ
โดยในป 2560 มีอัตราที่ลดลงจากปกอน สาเหตุเนื่องจากกําไรที่ลดลงเปนผลจากการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นและ
รายการตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เปนสาเหตุหลักที่สงผลใหอัตรากําไรตอผลตอบแทน มียอดที่ลดลง
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การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งานเปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2558 และปี 2559
ด้ านรายได้
ในป 2559 รายไดจากการขายและรายไดดอกผลเชาซื้อมียอดเพิ่มขึ้น จากปกอน จํานวน 46.69 ลานบาทและ21.89 ลาน
บาทตามลําดับ โดยมีสาเหตุจากการขยายตัวของกลุมลูกคาเชาซื้อที่มีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 9 สาขา
ในป 2559 อยางไรก็ตามถึงแมวาการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางหลากหลายและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหม
ออกมาอยางสม่ําเสมอ จะยังคงสามารถชวยสรางแรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑใหมๆประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง แต
ในดานของราคายังคงเปนสวนที่ใชเปนเครื่องมื่อในการแขงขั้น ซึ่งในสวนใหญ ผลิตภัณ ฑใหมๆ ที่ขายจะมีราคาที่ไมสูงมากนัก
เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับชั้น
สําหรับรายไดรวมของป 2558 จํานวน 2,727.99 ลานบาทเพิ่มขึ้น จํานวน 178.36 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน
2,549.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.00 โดยมีสาเหตุดังนี้
(1)

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นสุทธิในป 2559 เทากับ 4,151 ราย หรือมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.01 จากป 2558
สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคาจากยอดการใหบริการเชาซื้อที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

จํานวนลูก ค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2558

2559

+/-

103,619

107,770

4.01%

(2)

รายไดจากการขายในป 2559 เทากับ 487.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.58 จาก 441.17 ลานบาทในป 2558
โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคา และการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นในระหวางป

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2559 เทากับ 1,001.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.23 จาก 979.55 ลานบาทในป
2558 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายใหม การเพิ่มชองทางการใหสินเชื่อกับทาง
ลูกคา ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของสาขาอีก 9 สาขา

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2559 เทากับ 641.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 6.11 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 0.96 จาก 635.10 ลานบาทในป 2558 เนื่องจากการขายเริ่มมีแนวโนมขยับตัวขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่
สงผลใหลูกคาสวนใหญชะลอการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในชวงปกอนสามารถที่จะเริ่มมีการซื้อขายไดเพิ่มขึ้น

(5)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2559 เทากับ 236.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 69.05 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
41.15 จาก 167.82 ลานบาทในป 2558 สาเหตุเนื่องจากการเปดใหบริการโรงแรมในกลุมเพิ่มขึ้นจํานวน 2 แหง
รวมถึงสวนตอขยายของโรงแรมเดิมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการทั้งในสวนของการพักผอน
ทองเที่ยวตามนโยบายการสนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทย หรือเปนการจัดงานประชุม หรือการอบรมสัมนา
ทั้งภาครัฐและเอกชน และรวมถึงการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น

(6)

รายได คาบริก ารในป 2559 เท ากับ 80.45 ลานบาท ลดลงจากป 2558 จํานวน 26.78 ล านบาท เนื่ องจากในป
2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับงาน ลดลงจากป 2558
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รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเพื่อคา กําไร
จากการจํ าหน ายทรัพ ย สิ น กํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของบริษั ท ย อ ยที่ ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ในประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกิดจากการรับชําระหนี้เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และอื่น ๆ โดยรายไดจากการ
ดําเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น จํานวน 75.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.04 จากปกอนเนื่องจากในป 2559 บริษั ทมี
ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 9.42 ลานบาท จาก 15.33 ลานบาทป 2558 กําไรจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 22.52 ลานบาท กําไรจากการขายที่ดินของบริษัทยอย 2 บริษัท เพิ่มขึ้นจํานวน 42.49
ลานบาทจาก 17.10 ลานบาทในป 2558 และรายไดอื่น เพิ่มขึ้น 18.28 ลานบาท จาก 133.32 ลานบาทในป 2558
โดยมีผลจากรายไดคานายหนาประกันและรายไดจากการซื้อหนี้ของบริษัทยอย

ด้ านต้ นทุน
ตนทุนขายรวมป 2559 จํานวน 1,016.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.72 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.16 โดยเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นปรับรูปลักษณ และเทคโนโลยีของ
สินคารวมถึงการปรับราคาของสินคาเพื่อใหเขาถึงความตองการของผูบริโภคทุกกลุม แตอยางไรก็ตามการปรับ
ราคาของสินคายังคงไมเปนประเด็นอยางมีสาระสําคัญ

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นรอยละ 9.00 โดยมีสาเหตุจากการโอนบานในโครงการที่กอสรางแลวเสร็จ
โดยเพิ่มขึ้นตามกันกับยอดขาย ประกอบกับราคาสินคาและวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจของ
กลุมธุระกิจอสังหาริมทรัพย

(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟมียอดลดลงทั้งจํานวนเนื่องจากการเปลี่ยนการใหบริการเปนการเชา
ซึ่งไมมีตนทุนในการดําเนินการ

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 46.00 มีสาเหตุจากการเปดใหบริการในสวนของโรงแรม
ใหม ที่ เป ด ในระหวางป จํานวน 2 แห ง และสวนต อ ขยายของโรงแรมเดิม เพื่ อ รองรับ การให บ ริการได อย าง
เพียงพอกับความตองการของทุกกลุมลูกคาโดยเปนการเพิ่มตามกันกับยอดรายไดของกลุมโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

กําไรขั้นต้ น
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 24.90 ในป 2557 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30.84 ในป 2558 และลดลงเปนรอยละ 30.29 ซึ่ง
ลดลงอยางไมเปนสาระสําคัญ โดยเปนผลมาจากบริษัทมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถควบคุมตนทุนใหอยูในสัดสวนคงที่ในการ
ดําเนินการจึงสงผลใหอัตรากําไรไมตางจากปกอน โดยสวนใหญเกิดจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่มีการเพิ่มรูปแบบการใหบริการเพื่อ
เขาถึงลูกคาไดมากขึ้น มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 9 สาขาเพื่อขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และรายไดจากกิจการโรงแรมที่มีการเปด
ใหบริการเพิ่มมากขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารในป 2559 เทากับ 1,211.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.93 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 8.23 เนื่องการคานายหนาที่เพิ่มขึ้นตามกันยอดขายที่
เพิ่มขึ้น และคาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนเพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยที่เพิ่งเริ่มมีการโอนหอง
ใหกับทางลูกคา
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คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 7.97 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจากการปรับเงินเดือนตามสภาวะ
เศรษฐกิจ

ต้ นทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 27.78 เนื่องมาจากในระหวางปมีการออกจําหนายตั๋วเงินระยะสั้นและหุนกู
เพื่อใชเปนเงินหมุนเวียนในการดําเนินการทางธุรกิจ จากการขยายตัวของกลุมธุรกิจทั้งในสวนของเชาซื้อ ที่มีการขยายสาขา, สวน
ของกลุมอสังหาริมทรัพยที่มีการเปดตัวและเริ่มกอสรางในโครงการใหมๆ, สวนของกลุมธุรกิจโรงแรมที่มีการเปดใหบริการและขยาย
เพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกคา
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2559 บริษัท มีกําไรสุทธิเทากับ 184.60 ลานบาท เพิ่ มขึ้นรอยละ 5.34 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่
รายไดดอกผลเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อซึ่งมีจํานวนเพิ่มจากปกอนประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวน
สาขาในระหวางปอีกจํานวน 9 สาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุมลูกหนี้ และเพิ่มขึ้นจากกําไรจากการขายทรัพยสินในระหวางป
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2557 – 2559 รอยละ 3.29, รอยละ 3.83 ,รอยละ 3.83 ตามลําดับ โดยในป
2558 และ ป 2559 มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในอัตราที่เทากัน เปนผลเนื่องจากการที่บริษัทมีสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นใน
แนวทางเดียวกันกับปกอน ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในสวนของรายไดกลุมเชาซื้อและรายไดจากการใหบริการประกอบกับ
รายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นจากกําไรจากการขายทรัพยสิน
การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งานเปรีย บเทีย บระหว่ างปี 2557 และปี 2558

ด้ านรายได้
ในป 2558 รายไดจากการขายและรายไดดอกผลเชาซื้อมียอดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอน โดยมีสาเหตุจากการขยายตัว
ของกลุมลูกคาเชาซื้อที่มีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาในป 2558 อยางไรก็ตามถึงแมวาการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางหลากหลายและนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมออกมาอยางสม่ําเสมอ จะยังคงสามารถ
ชวยสรางแรงกระตุนในการซื้อผลิตภัณฑใหมๆประเภทเครื่องใชไฟฟาอยูอยางตอเนื่อง แตในดานของราคายังคงเปนสวนที่ใชเปน
เครื่องมื่อในการแขงขั้น ซึ่งในสวนใหญผลิตภัณฑใหมๆ ที่ขายจะมีราคาที่ไมสูงมากนัก เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับชั้น
สําหรับรายไดรวมของป 2558 จํานวน 2,549.63 ลานบาทเพิ่มขึ้น จํานวน 195.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มี
จํานวน 2,353.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.32 โดยมีสาเหตุดังนี้
(1)

จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้นสุทธิในป 2558 เทากับ 1,381 ราย หรือมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.35 จากป 2557
สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคาจากยอดการใหบริการเชาซื้อที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

จํานวนลูก ค้ าเช่ าซือ้ (ราย)

2557

2558

+/-

102,238

103,619

1.35%
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(2)

รายไดจากการขายในป 2558 เทากับ 441.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.31 จาก 431.19 ลานบาทในป 2557 โดย
มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคา ที่เริ่มมีความตองการและกําลังการซื้อสินคาอีกครั้ง

(3)

รายไดจากดอกผลเชาซื้อ ในป 2558 เทากับ 979.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.69 จาก 944.70 ลานบาทในป
2557 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายใหม ซึ่งในกลุมธุรกิจเชาซื้อมีการปรับเพิ่ม
รูปแบบการปลอยสินเชื่อ เพิ่มชองทางการใหสินเชื่อกับทางลูกคา

(4)

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2558 เทากับ 635.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.84 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 3.32 จาก 656.94 ลานบาทในป 2557 เนื่องจากการยอดขายที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลให
ลูกคาสวนใหญชลอการซื้อขายอสังหาริมทรัพย

(5)

รายไดจากกิจการสนามกอลฟ ในป 2558 เทากับ 15.32 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.61 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 58.52 จาก 36.93 ลานบาท ในป 2557 โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนการใหบริการหองพักและการใหบริการ
สนามกอลฟ เปนการใหเชากิจการในระหวางป

(6)

รายไดจากกิจการโรงแรม ในป 2558 เทากับ 167.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 17.05 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
11.31 จาก 150.77 ลานบาทในป 2557 สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาที่มาใชบริการเปนการจัดงาน
ประชุม หรือการอบรมสัมนา รวมทั้งการเพิ่มขึ้นจากการที่มีนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวในประเทศไทย และมี
การปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น

(7)

รายไดคาบริการในป 2558 เท ากับ 107.23 ลานบาท เพิ่ มขึ้น จากป 2557 จํานวน 94.05 ลานบาท จากการใน
ระหวางป 2558 บริษัทยอยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในสวนของธุรกิจการใหบริการจัดงาน

(8)

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ประกอบดวยรายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจในประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเกิด
จากการรับชําระหนี้เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และอื่น ๆ โดยรายไดจากการดําเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น จํานวน 81.28
ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.31 จากปกอนเนื่องจากป 2558 บริษัทมีดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 9.24
ลานบาท จาก 6.09 ลานบาทป 2557 กําไรจากการขายรถยนตที่มีอายุการใชงานเกิน 5 ปเพิ่มขึ้นจํานวน 11.11
ลานบาทจาก 5.99 ลานบาทในป 2557 และรายไดอื่น เพิ่มขึ้น 54.73 ลานบาท จาก 105.44 ลานบาทในป 2557
โดยมีผลจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และรายไดคานายหนาประกันและรายไดรับจากหนี้สูญไดรับคืน
เพิ่มขึ้น

ด้ านต้ นทุน
ตนทุนขายรวมป 2558 จํานวน 980.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.23 จากปกอน โดยมีปจจัยหลักดังนี้
(1)

ตนทุนขายเชาซื้อ ลดลงรอยละ 1.50 เนื่องจากการปรับรูปลักษณและเทคโนโลยีของสินคารวมถึงการปรับราคา
ของสินคาเพื่อใหเขาถึงความตองการของผูบริโภคทุกกลุม แตอยางไรก็ตามการปรับราคาของสินคายังคงไมเปน
ประเด็นอยางมีสาระสําคัญ

(2)

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ลดลงรอยละ 9.42 โดยมีสาเหตุจากการที่ยอดขายลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจของกลุม
ธุระกิจอสังหาริมทรัพย ทําใหลูกคาชลอการโอนบาน ประกอบกับในระหวางปยังคงมีบางโครงการอยูในชวงพัฒนา
และกําลังกอสรางทั้งโครงการปจจุบันและโครงการใหมระหวางป
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(3)

ตนทุนขายและบริการกิจการสนามกอลฟ ลดลงรอยละ 65.52 ซึ่งลดลงตามกันกับรายไดของการใหบริการกิจการ
สนามกอลฟ โดยการการเปลี่ยนการใหบริการเปนการเชาในระหวางป

(4)

ตนทุนขายและบริการโรงแรม ลดลงคิดเปนรอยละ 12.91 มีสาเหตุจากการที่บริษัทสามารถบริหารงานโรงแรมไดดี
ขึ้น โดยสามารถเพิ่มสัดสวนรายไดใหสูงขึ้นและควบคุมตนทุนควบคูกันเพื่อใหมีกําไรมากขึ้น

กําไรขั้นต้ น
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 25.18ในป 2556 และรอยละ 24.90 ในป 2557 เปน รอยละ31.31 ในป
2558 โดยเปนผลมาจากบริษัทมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถควบคุมตนทุนใหลดลง โดยสวนใหญเกิดจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่
มีการเพิ่มรูปแบบการใหบริการเพื่อเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาเพื่อขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และ
รายไดจากกิจการโรงแรมที่มีการเปดใหบริการเพิ่มมากขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 1,064.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.61 จากปกอน เปนผลมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
(1)

คาใชจายในการขายและการตลาด เพิ่มขึ้นรอยละ 7.92 เนื่องการคานายหนาที่เพิ่มขึ้นตามกันยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และคาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมในการโอนเพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยที่เพิ่งเริ่มมีการโอนหองใหกับทางลูกคา

(2)

คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 12.79 จากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

ต้ นทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินในป 2558 ลดลงรอยละ 1.56 เนื่องมาจากบริษัทยอยมีการชําระเงินคืนในระหวางงวดจากสถาบัน
การเงิน กรรมการและบุคคลอื่น ที่ใชในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงทําใหตนทุนทางการเงินของบริษัทยอยลดลง
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 175.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 24.28 จากป 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่
รายไดดอกผลเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชาซื้อ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มจากปกอน และเพิ่มขึ้นจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากบริษัทยอย (MIDA LAO)
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถอื หุ้น
ในป 2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 3.83 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
เทากับรอยละ 3.29 เนื่องจากในป 2557 บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานลดลงและมีการเพิ่มทุนระหวางป 2557 ในขณะที่ป
2558 บริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในสวนของรายไดกลุมเชาซื้อและรายไดจากการใหบริการประกอบกับรายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นจาก
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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การวิเ คราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิน ทรั พ ย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคา รวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ซึ่งคิด
เปนรอยละ 37.43 ของสินทรัพยรวม (รอยละ 35.69 และ 36.83 ของสินทรัพยรวมในป 2559 และ 2558 ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 10,392.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น 165.45 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.62 จากสิ้นป 2559 มีสาเหตุหลักดังนี้
(1)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นรวมลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ มีจํานวนเพิ่มขึ้น จํานวน 177.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ
4.86 โดยมีสาเหตุจากการขยายสาขาเพิ่มในระหวางปอีกจํานวน 6 สาขา ซึ่งรองรับการขยายตัวของกลุมลูกหนี้เชา
ซื้อที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปกอนโดยในป 2559 มีจํานวนลูกหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 3,463 รายคิดเปน
รอยละ 3.20

(2)

ตนทุนพัฒ นาอสังหาริมทรัพย เพิ่มขึ้นจํานวน 167.93 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นใน
ระหวางปของบริษัทยอย เพื่อเตรียมโครงการในการขาย เพื่อรองรับการเปดโครงการในป 2561

(3)

เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ มียอดเพิ่มขึ้นจํานวน 75.99 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากการใหบริการ
สินเชื่อ ของบริษัทยอย

(4)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เพิ่มขึ้น 105.07 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.69 เนื่องจากบริษัทยอยมีการปรับปรุง
และกอสรางโรงแรม รวมทั้งซื้อทรัพยสินสําหรับโรงแรมที่สรางใหมเพิ่มขึ้น

(5)

เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้ มียอดลดลงจํานวน 24.85 ลานบาทจากการที่บริษัทยอยรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพ

การเปลี่ยนแปลงของสิน ทรั พ ย์ ม ีร ายการที่ส าํ คัญดังต่ อ ไปนี ้
เงิน สดและรายการเทียบเท่ าเงิน สด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่ฝากและปราศจากภาระผูกพัน โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 139.46 ลานบาท ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2559 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 247.83 ลานบาท ซึ่ง
เปนผลมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินที่ลดลงจากปกอ น 869.04 ลานบาท เนื่องจากการจายชําระหุนกูที่ครบ
กําหนด โดยในระหวางป จายชําระหุ น กูของบริษั ท และบริษั ท ยอยจํานวน 1,230.0 ล านบาท และ 630.0 ล านบาท ตามลํ าดั บ
อยางไรก็ตาม บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 63.44 ลานบาท สาเหตุหลักคือการจายเงินเพื่อซื้อสินทรัพยและ
เงิน ลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย เพื่ อ ค า และซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ การขยายโครงการพั ฒ นาอสั งหาริม ทรัพ ย และเงิน สดสุ ท ธิใช ไปในกิ จ กรรม
ดําเนินงาน 152.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 22.47ลานบาทจากการจายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
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เงิน ลงทุน ชั่วคราว
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

2560
มูลคา
ยุติธรรม

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

-

-

0.69
0.69

0.69
0.69

เงิน ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ เ พื่อ ค้ า
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กองทุนเปดกรุงศรีตราสาร
เพิ่มทรัพย
รวม

ราคาทุน

2559
มูลคา
ยุติธรรม

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

-

48.95

43.10

(5.85)

-

111.04
159.99

111.33
154.43

0.29
(5.56)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวเปนจํานวน 0.69 ลานบาท โดยลดลงจากป 2559 จํานวน 153.74
ลานบาท จากจํานวน 154.43 ลานบาท โดยมีเหตุผลจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาทั้งจํานวนจากยอดคงเหลือของป
กอน
ลูก หนีก้ ารค้ าและลูก หนีอ้ ่ นื – สุท ธิ
ตารางแสดงลูกหนี้การคาและลูกหนี้ – สุทธิ
หนวย: ลานบาท

ลูก หนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูก หนีอ้ ่ นื
คาเบี้ยปรับคางรับ
คาเบี้ยประกันภัยจายแทนลูกคา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวมลูก หนีก้ ารค้ าและลูก หนีอ้ ่ นื

2560
21.84
(0.84)
21.00

งบการเงิน รวม
2559
47.21
(0.31)
46.90

2558
10.44
(1.22)
9.22

2560
40.30
4.17
46.76
91.23
(14.59)
76.64

งบการเงิน รวม
2559
37.87
2.44
67.94
62.17
170.42
(14.79)
155.63

2558
32.79
1.34
70.76
104.89
(11.23)
93.66

97.64

202.53

102.88
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน 97.64 ลานบาท ลดลงจากยอด ณ สิ้นป 2559
จํานวน 104.89 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการไดรับชําระเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย จากที่ปกอนมียอดคางรับ ณ
สิ้นป 2559 ลูกหนี้การคาลดลง จํานวน 25.90 ลานบาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน
216.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอด ณ สิ้นป 2558 จํานวน 123.30 ลานบาท มีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา
จํานวน 37.68 ลานบาท และของลูกหนี้อื่น จํานวน 85.62 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายไดคางรับเพิ่มขึ้นจํานวน 3.33 ลาน
บาท คาใชจายจายลวงหนาเพิ่มขึ้นจํานวน 2.90 ลานบาท และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 79.39 ลานบาท โดยมีสาเหตุเนื่องจากยอด
คางรับจากการขายเงินลงทุนในเพื่อคาของบริษัทยอย และลูกหนี้กรมสรรพากรที่เพิ่มขึ้น
ตารางแสดงลูกหนี้การคาจําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
หนวย: ลานบาท
อายุห นี ้

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2558

2559

2560

ยังไมถึงกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน

9.21

24.90

17.67

3 เดือน ถึง 6 เดือน

0.43

21.43

2.97

-

0.56

0.42

0.80

0.32

0.78

รวม

10.44

47.21

21.84

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1.22)

(0.31)

(0.84)

9.22

46.90

21.00

6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

ลูก หนีก้ ารค้ า-สุท ธิ

ลูก หนีก้ ารค้ าเช่ าซือ้
บริ ษั ท มี จํ า นวนลู ก หนี้ ก ารค า เช า ซื้ อ ในป 2558-2559 เป น จํ า นวน 103,619 ราย,จํ า นวน 107,770 รายและจํ า นวน
111,233 รายตามลําดับโดยมีจํานวนลูกหนี้การคาเชาซื้อเพิ่มขึ้น เปนจํานวน 3,463 รายในป 2560 โดยมีมูลคาทั้งสิ้น 3,892.74
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.23 จากยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 2559 เนื่องจากจํานวนลูกคาที่ทําสินเชื่อรายใหมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับป
กอน รวมถึงการปรับชองทางการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขา จึงสงผลใหลูกหนี้การคาเชาซื้อ
มีมูลคาเพิ่มขึ้น
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ตารางแสดงลูก หนีเ้ ช่ าซือ้ จําแนกตามอายุห นีท้ ่ คี ้ างชําระ
หนวย: พันบาท
อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ
25560

2559

2558

ลูก หนีต้ ามสัญญาเช่ าซือ้
บริษัทใหญ
568,652 553,601 528,818 1 - 100
บริษัทยอย
ยังไมถึงกําหนดชําระ
2,17,908 2,002,682 1,865,244
1
คางชําระ
1 - 3 เดือน
1,019,472 887,993 911,657 2 – 25
4 เดือน
57,247 54,171 50,696 20 – 25
5 - 6 เดือน
54,150
36,830 36,235
25
7 - 9 เดือน
29,263
34,988 16,877 50 – 75
10 - 12 เดือน
16,776
15,859
4,379 50 – 100
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
19,273
10,585
5,842 100
รวม

3,892,741 3,596,709 3,419,748

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อ

2560

2559

2558

2560

37,320

41,111

45,432

531,332 512,490

21,340

20,101

18,822 2,106,568 1,982,581 1,846,423

23,636
11,449
13,538
21,450
16,079
19,273

19,801
11,118
9,208
24,752
12,734
10,585

20,722
10,333
9,089
12,128
3,849
5,842

164,085 149,410

2559

2558

995,836 868,192
45,798 43,053
40,612 27,622
7,813 10,236
697
3,125
-

483,385

890,935
40,363
27,146
4,749
530
-

126,217 3,728,656 3,447,299 3,293,531

ลูก หนีแ้ ละเงิน จ่ ายล่ วงหน้ าพนัก งาน – สุท ธิ
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินจายลวงหนาใหพนักงานขาย
เงินทดรองจายพนักงาน
ลูกหนี้พนักงานทุจริต
รวม
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

46.52
0.45
25.89
72.86
(68.65)
4.21

47.30
0.62
25.91
73.83
(68.84)
4.99

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2560
2559
45.11
0.39
25.89
71.40
(68.65)
2.75

45.90
0.62
25.91
72.43
(68.84)
3.59

ลูกหนี้และเงินจายลวงหนาพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 4.22 ลานบาท มียอดลดลงจํานวน 0.78 ลาน
บาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 7.75 ลานบาทโดยมียอดลูกหนี้พนักงานทุจริตจํานวน 25.89 ลานบาท และ 25.91 ลาน
บาท ในป 2560 และ 2559 ตามลําดับ โดยเปนลูกหนี้ที่เกิดจากพนักงานทุจริตจากการเก็บเงินจากลูกคา โดยบริษั ทไดมีการ
ดําเนินการใหพนักงานที่ทุจริตมาชําระหนี้ดังกลาว ในกรณีที่ไมสามารถเรียกเก็บไดจะดําเนินการตามกฎหมาย โดยในปจจุบันบริษัท
มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยมีการออกนโยบายการแลกเปลี่ยนพื้นที่การเก็บเงินเพื่อ Counter Check ทุก 15 วัน
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พนักงานเก็บเงินจะไดรับคาคอมมิชชั่นเก็บเงินเพื่อจูงใจการทํางาน ทั้งนี้ รายงานการเก็บเงินของสาขาจะดูแลโดยผูจัดการเขต และ
ผูอํานวยการฝายขาย ตามลําดับ อยางไรก็ตามทางบริษัทไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อยอดลูกหนี้พนักงานทุจริตแลวทั้งจํานวน
สิน ค้ าคงเหลือ - สุท ธิ
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 เปนตน สวนสินคาคงเหลือบริษัทในเครือ ประกอบดวย รถจักรยานยนต และวัสดุกอสรางตางๆ
ตารางแสดงยอดสินคาคงเหลือ – สุทธิ
รายการ

หนวย : ลานบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2558

2559

2560

อุปกรณและเครื่องเครื่องใชไฟฟา

42.10

52.11

45.79

รถจักรยานยนต

0.39

0.25

0.14

วัสดุกอสราง

24.60

21.52

17.45

-

21.90

53.38

อื่นๆ

16.74

64.65

22.34

รวม

83.83

160.43

139.11

หัก: คาเผื่อสินคาลาสมัย

(2.62)

(3.62)

(3.38)

สิน ค้ าคงเหลือ – สุท ธิ

81.21

156.81

135.73

วัสดุตกแตงและอุปกรณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 135.73 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.08 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 13.44 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีสํารองสินคาเพื่อรองรับความตองการของลูกคาไว
ในชวงปลายปกอน ตามการคาดประมาณการยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามแนวโนมของยอดขาย โดยเปนผลใหในระหวางปมีการควบคุม
การสํารองสินคาเพื่อไมใหสินคามีการคางนานและรวมถึงการบริหารตนทุนของกลุมอสังหาริมทรัพยที่มีการควบคุมการสั่งซื้อสําหรับ
โครงการอยูระหวางการกอสรางเปนผลใหยอดคงเหลือนอยกวาปกอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 156.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 75.60 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 93.09 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2558 โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีการสํารองสินคาเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่
เพิ่มขึ้นตามแนวโนมของยอดขาย และในระหวางปบริษัทยอยในกลุมธุรกิจโรงแรมมีการจัดประเภทรายการสินทรัพยถาวร เปน
สินคาคงเหลือ ประกอบกับการซื้อวัสดุตกแตงและอุปกรณเพิ่มขึ้นจากการเปดใหบริการโรงแรมที่เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 2 แหง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมียอดสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 81.21 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.01 เมื่อเทียบกับสิ้น
ป 2557 เนื่องจากการบริหารงานของวัสดุกอสรางที่มีการควบคุมการสั่งใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามโครงการที่อยูระหวางการ
กอสราง รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยประเภท จานดาวเทียม สเตอริโอ และวีดีโอ เทากับ 2.62 ลานบาท
โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอย อันเนื่องมาจากแผนการบริหารและควบคุมสต็อกสินคาคงเหลือจากการสั่งซื้อแบบใหมเพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน
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สิน ทรั พ ย์ ร อการขาย – สุท ธิ
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะ ของ
บริษัท
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
ยานพาหนะ
ปายโฆษณา
หัก คาเผือ่ การลดมูลคาของยานพาหนะและปายโฆษณา
สุทธิ

32.35
42.63
(41.47)
33.50

2559
38.61
(9.52)
29.09

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทยอยมียอดสินทรัพยรอการขาย จํานวน จํานวน 29.10 ลาน
บาท และจํานวน 33.50 ลานบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 4.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.12 โดยในระหวางป
มีการจัดประเภทกลุมปายโฆษณาเปนสินทรัพยรอการขาย ที่เพิ่มขึ้น โดยในระหวางปมียอดสินทรัพยรอการขายจํานวน
74.97 ลานบาทและมีคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพย จํานวน 41.47 ลานบาท
อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่เขมงวดและระมัดระวัง ทั้งยังปลอยสินเชื่อแกลูกคา
รายเกาผานชองทาง MIDA OK นั้น จึงคาดวาสัดสวนรถยนตที่ถูกยึดตอจํานวนพอรตรถยนตที่เพิ่มขึ้นอาจจะไมเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของพอรตสินเชื่อของบริษัท และบริษัทยอยไดทําการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายในป 2558 - 2560 ไวที่ตั้งแต
25% -30%ของราคาทรัพยสินรอการขายสุทธิ(หลังหักคาดอกผลที่ยังไมไดรับรู) ซึ่งบริษัทไดมีการเก็บขอมูลเปนสถิติในแตละ
ป เพื่อวิเคราะหการตั้งสํารองทรัพยสินรอการขายดังกลาว
เงิน ลงทุน ระยาวอื่น
(หนวย : ลานบาท)

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ธุรกิจโรงแรม

ไทย

บริษัท ออราดรีม จํากัด
ธุรกิจโรงแรม
บริษัท อินเตอรเอ็กเพิรท คอน
สตรัคชั่น จํากัด
ธุรกิจกอสราง
รวม
หัก คาเผือ่ การลดมูลคาของเงินลงทุน
บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด
สุทธิ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
2560

2559

2558

ไทย

204.90
45.00

204.90
45.00

ไทย

11.58

11.58

261,474

261,474

245.90

(204.90)

(204.90)

(204.90)

56.58

56.58

97.00
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-
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ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ไดมีมติใหเงินลงทุนในบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด เปนเงินลงทุน
ทั่วไปเพื่อรอการขาย เนื่องจากขอพิพาทที่ยังไมยุติมาตั้งแตป 2550 ระหวางบริษัทกับกรรมการทานหนึ่ง ทําใหบริษัทไมสามารถใช
อํานาจควบคุมบริษัทยอย และไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบริษัทรวมอีกตอไป ฝายบริหารของบริษัทจึงเห็นวาโอกาสที่จะได
ขอยุติทั้งหมดคงใชเวลานานและอาจมีผลเสียหายกับบริษัทที่บริษัทไปลงทุน จึงมีมติใหบริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ในบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด ทั้งจํานวนแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ความคืบหนาของคดีขอพิพาทไมสามารถไดขอยุติตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 43 โดยบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูลา จํากัด มีคดีความเกี่ยวกับหนี้สินจํานวนมาก และยังมีคดีกลาวหาจากราชการเรื่องการ
บุกรุกที่สาธารณะจากเรื่องดังกลาว
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรเอ็กเพิรท คอนสตรัคชั่น จํากัด รอยละ 9 รวมเปน
จํานวนเงิน 11.58 ลานบาท จากผูถือหุนเดิม ซึ่งบริษัทไดมีการชําระเงินเต็มจํานวนแลว
สภาพคล่ อ ง
(ก)

อัต ราส่ วนสภาพคล่ อ งและหนีส้ นิ ระยะสัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.30 เทา ลดลง จาก 1.55 เทา ณ
สิ้นป 2559 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนลดลง จากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมียอดลดลงจํานวน 108.37 ลานบาท เงิน
ลงทุนในหลักทรัพยลดลงจํานวน184.44 ลานบาท ลูกหนี้การคาที่ลดลง 103.96 ลานบาท เปนตน ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน มียอด
เพิ่มขึ้น จากเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 200.33 ลานบาทและหนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจํานวน 186.24 ลานบาทจากการนําเงินมาเปน
ทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.55 เทา เพิ่มขึ้น จาก 1.48 เทา ณ
สิ้นป 2558 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียนโดยสินทรัพยหมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น 123.30 ลานบาท เงินใหกูยืมแกกิจการอื่นจํานวน 71.03 ลานบาท สินคาคงเหลือที่เพิ่มมากขึ้น 75.60 ลาน
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 1.48 เทา เพิ่มขึ้น จาก 1.36 เทา ณ
สิ้นป 2557 โดยในปนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียนโดยสินทรัพยหมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 138.13 ลานบาท

(ข)

สภาพคล่ อ ง

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา กระแสเงินสดของบริษัทสวนใหญจะถูกใชไปในรูปของการขยายธุรกิจของบริษัทและชําระคืน
เงินกู โดยมีแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในป 2560 บริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิ ลดลงจํานวน 108.37 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2559 โดยสาเหตุ
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(1)

เงินสดสุทธิจากการใชไปในกิจกรรมการดําเนินงานในป 2560 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ
152.22 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและตนทุน
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 594.13 ลานบาท , จํานวน 150.12 ลานบาทตามลําดับ และใชไปในการจายชําระดอกเบี้ย
จํานวน 232.51 บาทอยางไรก็ตามลูกหนี้การาคาลดลงจํานวน 102.17 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 64.88 ลาน
บาทและสินทรัพยรอการขายลดลงจํานวน 89.69 ลานบาทและเจาหนี้คากอสรางเพิ่มขึ้น 31.71 ลานบาท และในป
2559 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวนเทากับ 129.75 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีลูกหนี้
การคาลูกหนี้อื่นและลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น จํานวน 124.90 ลานบาท, จํานวน 234.01 ลานบาทและจํานวน
451.53ลานบาทตามลําดับ และใชไปในการจายชําระดอกเบี้ย จํานวน 174.17ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทมีตนทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่ลดลง จํานวน 203.24 ลานบาทและสินทรัพยรอการขายลดลง 151.97 ลานบาท ในขณะ
ที่ในป 2558 บริษัทมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 79.54 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักคือ บริษัทมีการ
เพิ่ มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญ ญาเชาซื้อ จํานวน 169.44 ลานบาท และ มีตนทุนการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย ที่ลดลง
จํานวน 176.35 ลานบาท

(2)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2560 , ป 2559 และ ป 2558 มีจํานวน 63.44 ลานบาท, จํานวน 695.43 ลาน
บาท, จํานวน 880.19 ลานบาทตามลําดับ ในป 2560 มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนโดยมีเงินฝากธนาคารที่มี
ขอจํากัดในการใชเพิ่มขึ้นจํานวน 40.08 ลานบาทและยังคงเปนรายจายจากเงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการอื่น เพิ่มขึ้น
จํานวน 10.77 ลานบาท รายจายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 53.73 รายจายเพื่อการซื้อสินทรัพ ย
เพิ่มขึ้นจํานวน 205.59 ลานบาทและในการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาจํานวน 248.67 ลานบาท แตอยางไรก็ตามในป
2559 บริษัทมียอดมีเงินสดที่ไดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา จํานวน 1,604.29 ลานบาท การขาย
อสังหาริมทรัยพเพื่อการลงทุน จํานวน 117.31 ลานบาท

(3)

เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2560 มีจํานวน 107.29 ,ในป 2559 มีจํานวน 976.33 ลานบาท,ในป 2558 มี
จํานวน 795.10 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯ และบริษัทยอย มีออกหุนกูและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมียอดลดลงจากปกอน โดยในป 2560 มีการออกหุนกูเพิ่มจํานวน 1,067.90 ลาบาทและ
ชําระไปในระหวางปจํานวน 1,230.00 ลานบาท และในป 2559 จํานวน 2,170 ลานบาทจายชําระในระหวางป จํานวน
800.00 ลานบาท

นอกเหนือจากรายไดดอกผลเชาซื้อที่บริษัทไดรับในแตละเดือนแลว บริษัทยังคงมีวงเงินกูระยะสั้นที่สามารถเบิกใชกับ
สถาบันการเงินไดอีก รวมทั้งยังสามารถออกหุนกูและตั๋วแลกเงินเพื่อระดมทุนไดอยางตอเนื่อง จึงจัดไดวาบริษัทมีสภาพคลอง
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แหล่ งที่ม าของเงิน ทุน
(ก) โครงสร้ างเงิน ทุน

เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนการใหเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา รายไดหลักของบริษัทจึงมาจากดอกผลเชาซื้อ
ที่บริษัทไดรับในแตละเดือน ซึ่งเปนธุรกิจหลักที่สรางรายไดใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง และรายไดรับจากการบริหารงานของกลุม
ธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทมีแหลงเงินทุนที่สําคัญจากการออกหุนกูและตั๋วแลกเงิน เพื่อใชหมุนเวียนในการดําเนินงาน
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ดวยเหตุผลดังกลาวเมื่อพิจารณางบดุลรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุนของ
บริษัทอยูในระดับ 1.19 เทา เพิ่มขึ้นจาก 1.10 เทา ในป 2559 และเพิ่มขึ้นจาก 0.90 เทา ณ สิ้นป 2558
(ข) หนีส้ นิ

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริษั ท มี ห นี้ สิน รวมทั้ งสิ้น 5,431.10 ล านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 76.90 ลานบาท จากสิ้ น ป 2559 ที่ มี
จํานวนทั้งสิ้น 5,354.20 ลานบาท ทั้งนี้ยังคงเปนสาเหตุหลักมาจากการออกหุนกูระหวางปเพื่อชําระหนี้เงินกูระยะยาว และ/ หรือใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน โดยหนี้สินสวนใหญจะอยูในรูปของหุนกูและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีนโยบายกูเงินระยะ
ยาวใหสอดคลองกับระยะเวลาการใหสินเชื่อ และลงทุนในบริษัทยอย เพี่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากการขาดสภาคลองในการ
ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกันกับปกอน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 5,354.20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,061.09 ลาน
บาท จากสิ้นป 2558 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 4,293.11 ลานบาท )
เจาหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนเจาหนี้คาสินคา ซึ่งในป 2560 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 49 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากป 2559 บริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 38 วัน เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย 31 วัน ในป 2558 และ 24 วัน ในป 2557
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดการหนี้สิน จึงใหมีการบริหารตนทุนที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนเงินกู
ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่มาจากโครงสรางหนี้ของบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคางวดที่จะครบกําหนดชําระในอนาคตของพอรตลูกหนี้ ที่ไมรวมหนี้สินคางชําระรวมทั้งสิ้น
3,728.65 ลานบาท แบงเปนคางวดที่รับชําระในแตละชวงปดังนี้
(หนวย:ลานบาท)
สวนที่รับชําระภายใน 1 ป

1,457.83

สวนที่รับชําระเกินกวา 1 ป

2,270.82

บริษัทมีหุนกูอายุ 1 ป - 3 ป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดที่ถึงกําหนดชําระในป 2562 จํานวน 1,229.54
ลานบาทและสวนที่เกินกวา 1 ป จํานวน 1,928.60 ลานบาท โดยจะเห็นไดวากระแสเงินสดในอนาคตจากคางวดที่ครบกําหนดชําระ
ของลูกหนี้เปนจํานวนเงินที่เพียงพอในการชําระหนี้ที่มี
ภาระผูก พัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาที่ดิน อาคารและคาบริการที่จะตองจาย
ตามสัญญาดังนี้จายชําระภายใน 1 ป งบการเงินรวม 20.89 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 10.87 ลานบาท จายชําระ ภายใน 2 ถึง 5 ป
งบการเงินรวม 16.34 ลานบาท งบเฉพาะบริษัท 10.90 ลานบาท
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญากอสรางระยะยาวคงเหลือ จํานวน 460 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 209 ลาน
บาท) มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้และค้ําประกันไฟฟา
และอื่นๆ ในป 2560 งบการเงินรวม 183.01 ลานบาท งบการเงินเฉพาะของบริษัท 24.34 ลานบาท
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(ค) ส่ วนของผู้ถ อื หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,565.06 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,252.05
ลานบาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,377.57 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 1,038.95 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 40.85 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2559 ที่มีจํานวน 998.10 ลานบาท การตั้งสํารองทางกฎหมาย
เพิ่มขึ้น จํานวน 4.33 ลานบาท และบริษัทมีผลกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 2560 จํานวน 129.67 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,565.06 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลวทั้งสิ้น 1,252.05
ลานบาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,377.57 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 998.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 74.04 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2558 ที่มีจํานวน 924.06 ลานบาท การจายเงินปนผลของสวนได
เสียที่ไมอยูในอํานาจควบคุมจํานวน 42.44 ลานบาท การตั้งสํารองทางกฎหมายเพิ่มขึ้น จํานวน 4.71 ลานบาท และบริษัทมีผล
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 2559 จํานวน 184.32 ลานบาท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ งสิ้ น 1,252.05 ล า นบาท โดยมี ทุ น ที่ อ อกและชํ า ระแล ว ทั้ ง สิ้ น
1,252.05 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาหุนทั้งสิ้น 1,377.57 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรทั้งสิ้นจํานวน 924.06 ลานบาท
ลดลงจํานวน 62.10 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ สิ้นป 2557 เนื่องจากการเพิ่มทุนจากการจายหุนปนผลจํานวน
113.82 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 12.66 ลานบาท การตั้งสํารองทางกฎหมายเพิ่มขึ้น จํานวน11.20 ลานบาท และบริษัท
มีผลกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป 2558 จํานวน 175.24 ลานบาท
ค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยชําระคาตอบแทนในการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
จํานวนรวมทั้งสิ้น 7,769,000บาท
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สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล
ส่ วนที่ 4
การรับ รองความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1)

งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว

(2)

บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัท
และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3)

บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให
นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางสาวรุงระวี
เอี่ยมพงษไพฑูรย กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

ตําแหนง

นายวิสูตร เอีย้ วศิวิกูล

ประธานกรรมการและกรรมการผูจดั การ

นายเอกชัย เอีย้ วศิวิกูล

กรรมการและกรรมการบริหาร

นายสรศักดิ์ เอีย้ วศิวิกูล

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

นางสาวรุงระวี เอีย่ มพงษไพฑูรย

กรรมการและผูชว ยกรรมการ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ลายมือชือ่

เอกสารแนบ 1
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนา 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บ ริห ารและผู้ม อี าํ นาจควบคุม ของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
1.นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ป)

58

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

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

(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด

2.05

ชวงเวลา

พี่ชาย
เม.ย. 2560 - ปจจุบัน
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
2558 – ปจจุบัน
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ.รักษาความปลอดภัย ไมดา
บจ.บริหารสินทรัพย ไมดา
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ.ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด)
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.ไมดา แอสเซ็ท
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.ไมดา แอด (เดิมชื่อ“บจ.เทอเทิล พาทิ”)
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
2.นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป)

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

วิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบริหารธุรกิจ
และการตลาดวิทยาลัย
เทคโนโลยีนครปฐม
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
สาขาบริหารธุรกิจ
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติ ไมมี
การ

1.99

นองชาย
เม.ย. 2560 - ปจจุบัน
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
2558 – ปจจุบัน
พี่ชาย
2558 – ปจจุบัน
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
2558 – ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กระทําผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ.รักษาความปลอดภัย ไมดา
บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ.ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด)

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

บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา ดีเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.ไมดา พร็อพเพอรตี้
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น
บจ.ไมดา แอด (เดิมชื่อ“บจ.เทอเทิล พาทิ”)
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
3.นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

อายุ (ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
สัดสวนการถือ ความสัมพันธทาง
หลักสูตรอบรม / ประวัติการกระทํา หุน ในบริษัท
ครอบครัวระหวาง
ผิด
(%)
กรรมการและผูบริหาร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาการบัญชี
พาณิชยการเชตุพน

1.59

นองชาย
นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล

2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ

บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บจ.แมกซ โฮเทล
บจ.เดอะรีทรีท หัวหิน
บจ.ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บจ.ท็อป เอลลิเม็นทส
บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

0.02

ไมมี

2558 – ปจจุบัน
2558 -ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา
บจ.ไมดา ดิเวลลอปเมนท

2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 – 2560

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (16/2004)โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
4.นส.รุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
กรรมการและเลขานุการบริษัท
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ปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต
โท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา

ปริญญา บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม
ตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บจ.ไมดา แอด(เดิมชื่อ “บจ.เทอเทิล พาทิ”)
บจ.เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย)
บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น
บมจ. อีสเทอรน พาวเวอร กรุป
บจ.เจเคอาร พลังงาน
บจ. เอ็บโก กรีนพาวเวอร พลัส

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

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

หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP)
(16/2004,143/2017) โดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ชวงเวลา
2555 – 2560
2555 – 2560
2555 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. อะควาติส เอ็นเนอรจี
บจ. ลพบุรี โซลา
บจ. ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท
บมจ. โรงพิมพตะวันออก
บจ. ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง

2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ
บจ. บริหารสินทรัพย ไมดา
บมจ.ไมดา ลิสซิ่ง
บมจ. ไมดา แอสเซ็ท

ประวัติ ไมมี
การ
กระทํา
ผิด
5.นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
กรรมการบริหาร
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มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย สีตบุตรบํารุง
หลักสูตร หลักสูตร Director
อบรม Accreditation Program
(DAP) (50/2006) โดย

0.82

ไมมี

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD )
ประวัติ ไมมี
การ
กระทํา
ผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 5

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง
6.นายมงคล สัณฐิติวิฑูร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ป)

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

64

ปริญญาโท ศ.ศ.บ. พบม.
รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาศตร ( นิดา )

ไมมี

ไมมี

ชวงเวลา
2553 – ปจจุบัน
2552 – 2556

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
รองผูวาราชการจังหวัด

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝาย
ตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บจ.หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร

จังหวัดตาก

หลักสูตร ไมมี
อบรม
ประวัติ ไมมี
การ
กระทํา
ผิด
7.นายพิสูจน สุขแสงทิพย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

49

ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี

ไมมี

2551 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

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

เอกสารแนบ 1 หนา 6

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ (ป)

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

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชือหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประวัติ ไมมี
การ
กระทําผิด
8.นางสาวนุชจรินท รูปสม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

56

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ไมมี

ไมมี

บูรพา
ปริญญาตรี วิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติ ไมมี
การ
กระทํา
ผิด

เอกสารแนบ 1 หนา 7

2560 – ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผูชวยกรรมการบริหาร

บมจ.ไมดา แอสเซ็ท
บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย)
จํากัด

เอกสารแนบ 2
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 2 หนา 1

ข้ อ มูล การดํารงตําแหน่ งของผู้บ ริห ารและผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม ในบริษัท บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ วม และบริษัท ที่เ กี่ยวข้ อ ง
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
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/

นางสาวนุชจรินทร รูปสม
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นายพิสจู น สุขแสงทิพย
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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 เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด

7 = บริษัท ไมดา (ลาว) เชาสินเชื่อ จํากัด

8 = บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด

9 = บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด

10 = บจ. ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท

11 = บจ.เอ็มดี อะดรีนาริน (ประเทศไทย)

12 = บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ

13 = บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด

14 = บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด

15 = บจ.รักษาความปลอดภัย ไมดา

16 = บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด(มหาชน)

17 = บริษัท ภูเก็ต เบียร(ไทยแลนด)

18 = บจ.ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น

19 = บริษัท เอ็บโก กรีนพาวเวอร พลัส จํากัด

20 = บริษัท อะควาติส เอ็นเนอรจี จํากัด

21= บริษัท บริษัท ลพบุรี โซลา จํากัด

22 = บริษัท เจเคอาร พลังงาน จํากัด

23 = บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป

เอกสารแนบ 2 หนา 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 หนา 1

รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คุณทิพ วรรณ ปั ญญาจิร วุฒิ
ตําแหนง:

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

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
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ รายการประเมิน ราคาทรัพ ย์ ส ิน
ไมมี

เอกสารแนบ 4 หนา 1

เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ
ไมมี

เอกสารแนบ 5 หนา 1

