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สวนที่ 1 
ขอมลูสรุป (Executive Summary) 

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ประกอบธุรกิจการขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน (Electrical 
Home Appliance) และในปลายป 2545 ไดเพ่ิมสินคาประเภท เฟอรนิเจอรสําหรับบาน (Home Furniture) และรถจักรยานยนต 
(Motorcycle) ย่ีหอช้ันนําตางๆ พรอมท้ังใหบริการกอนและหลังการขาย ผานสาขาของบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2546 รวม 135 สาขาใน 
53 จังหวัด โดยมีเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานเปนสินคาขายหลักในสัดสวนเฉล่ียรอยละ 99.75 ของยอดขายทั้งหมดในชวง 3 ปที่ผานมา 
โดยเฉพาะประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual หรือ AV) อาทิ โทรทัศน วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี กลุมลูกคาหลักในปจจุบัน คือ กลุม
บุคคลรายยอยระดับกลาง-ลางท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆท่ัวประเทศไทยซ่ึงเปนกลุมประชากรหลักของประเทศ 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจภายใตคําขวัญ “เพ่ิมความสุข ทุกครอบครัว” โดยเนนกลยุทธการบริการกอนและหลังการขายแบบ 
“ครบวงจรและถึงที่หมาย” ที่เหมาะสมกับรูปแบบการดํารงชีวิตของกลุมลูกคา ซ่ึงรวมถึงบริการในรูปแบบตางๆที่สงตรงถึงที่อยู
อาศัยของลูกคา นอกจากน้ี บริษัทฯใชกลยุทธการขายและการตลาดที่แตกตางจากผูประกอบการรายอื่น ไดแก การรับประกันสินคา
ตลอดการผอนชําระ การรับซ้ือสินคาเกาเพ่ือแลกเชาซ้ือสินคาใหม และการใหระยะเวลาการผอนชําระคางวดที่นานกวาและเหมาะสม
กับความสามารถในการชําระของผูเชาซ้ือ คือ สูงสุด 18 เดือนสําหรับเฟอรนิเจอร  24 เดือนสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน และ 36 
เดือนสําหรับรถจักรยานยนต ตามลําดับ 

บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวังโดยเนนการบริหารคุณภาพลูกหน้ีเชาซ้ือ การเก็บเงิน ระบบการติดตาม
และเรงรัดหน้ี และระบบตรวจสอบ ซ่ึงทําใหบริษัทฯสามารถเติบโตอยางตอเน่ืองแมในชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่สงผลกระทบอยางรุนแรง
ตอผูประกอบการในภาคธุรกิจการเงิน โดยมีสัดสวนหน้ีสูญตอลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ ณ ส้ินปเฉล่ียรอยละ 2.72 ในชวง 3 ปที่ผานมา 
ณ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีบัญชีลูกหนี้ที่อยูระหวางการผอนชําระจํานวนทั้งสิ้น 198,843 ราย มูลคา 2,129.63 ลานบาท โดยรอย
ละ 68.07 หรือ 889.21 ลานบาทเปนลูกหน้ีช้ันปกติ และรอยละ 24.06 หรือ 314.29 ลานบาท เปนลูกหน้ีท่ีคางชําระไมเกิน 2 เดือน 

ในป 2545 บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากการประมาณในอัตรารอยละ 2 ของยอดลูกหน้ี
คงเหลือ ณ วันส้ินปเปนการกําหนดอัตราคาเผ่ือฯตามอายุลูกหน้ีเชาซ้ือจัดช้ัน โดยจะตั้งคาเผ่ือฯเต็มจํานวนหากลูกหน้ีเชาซ้ือคางชําระ
คางวดต้ังแต 12 เดือนขึ้นไป เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเปนไปตามอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการปรับเปลี่ยนน้ีทําใหบริษัทฯมีการ
ต้ังคาเผ่ือฯในจํานวนท่ีสูงข้ึนและรับรูรายไดในสัดสวนท่ีนอยลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ในป 2545 บริษัทฯมีรายไดรวม 1,515.53 ลาน
บาทและกําไรสุทธิ 98.42 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2544 ซ่ึงมีรายไดรวม 518.06 ลานบาท และกําไรสุทธิ 31.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้นใน
อัตรารอยละ 192.54 และ 213.51 ตามลําดับ ซ่ึงผลประกอบการท่ีดีข้ึนน้ีเปนผลมาจากการเพ่ิมสาขาจํานวน 111 สาขา รวมเปนสาขา
ทั้งสิ้น 129 สาขา และสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทฯเปดดําเนินการสาขาเพ่ิม 6 สาขา รวมมีสาขาทั้งสิ้น 135 สาขา ทําใหมี
รายไดรวม 657.60 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 499.70 ลานบาท หรือ รอยละ 316.47 และมีกําไรสุทธิ 73.94 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 68.17 ลานบาท
หรือรอยละ 1,181.05 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2545 บริษัทฯมีเปาหมายการขยายสาขาในป 2546 ประมาณ 20 สาขา โดยเฉพาะ
ในภาคใต รวมทั้งการบริหารอัตราหน้ีสูญตอลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือใหต่ํากวารอยละ 2 โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารลูกหน้ี
เชาซ้ือเพ่ือเพ่ิมอัตราการเก็บเงินคางวดและลดจํานวนลูกคาเชาซ้ือท่ีมีปญหา  

ณ 6 มิถุนายน 2546 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 520 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 520 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 400 ลานบาท โดยกอนการเสนอขายหุนสามัญในคร้ังน้ี บริษัทฯไดจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานเปนจํานวนรวม 20 ลานหนวย โดยเสนอขายในราคาหนวยละศูนยบาท อัตราการใช
สิทธิที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญของบริษัทฯ 1 หุน ณ ราคาตามมูลคาที่ตราไวตอหุน (ราคาพาร) ระยะเวลาการใชสิทธิ 
5 ป โดยมีลักษณะการใชสิทธิแบบไมสะสมและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 2547 ไมเกินรอย
ละ 40 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับท้ังหมดและหลังจากน้ันผูใชสิทธิสามารถใชสิทธิไดอีกปละรอยละ 20 และที่ประชุมผูที่หุน
ไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถือหุน ณ 3 มิถุนายน 2546 รวมเปนเงินปนผล 172 
ลานบาท โดยมีกําหนดจายภายใน 20 มิถุนายน 2546 ซ่ึงภายหลังการจายเงินปนผล มูลคาตามบัญชีตอหุน (BV/Share) ณ สิ้นไตร
มาส 1 ป 2546 ลดลงจาก 1.64 บาท เปน 1.21 บาท (มูลคาที่ตราไวตอหุนที่ 1 บาท) ตามลําดับ ในการเสนอขายหุนสามัญใหแก
ประชาชนทั่วไปคร้ังน้ี บริษัทฯเสนอขายหุนสามัญรวมทั้งสิ้น 100 ลานหุน คิดเปนรอยละ 19.23 ของทุนจดทะเบียน โดยเสนอขายใน
ราคาหุนละ 10 บาท บริษัทฯคาดวาจะนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนในคร้ังน้ีเพ่ือไปชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 
800 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80 และสวนท่ีเหลือจะนําไปเพ่ือการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน 

(นักลงทุนควรศึกษาขอมลูในสวนท่ี 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสนิใจลงทุน) 


