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สวนที่ 2 
รายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) 

เฟอรนิเจอรสําหรับบาน (Home Furniture) และรถจักรยานยนต (Motorcycle) 
พรอมบริการกอนและหลังการขายถึงท่ีพักอาศัย 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
เลขทะเบียนบริษัท : 40854600005 
โฮมเพจบริษัท : www.midaassets.com 
โทรศัพท : 0-2885-5460-5, 0-2885-4152 
โทรสาร : 0-2879-7904 

 บริษัทฯมีวัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีประมาณ 1,000 ลานบาทไปใชดังน้ี 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน (ลานบาท) ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ
1. ชําระคืนเงินกูสถาบันการเงิน --- --- 
2. เงินทุนหมุนเวียน --- --- 

 
 
 

1 ปจจัยความเสี่ยง 

ปจจัยความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ 

1.1 ความเสีย่งจากการเกิดลูกหน้ีเชาซ้ือมีปญหาในอนาคตเน่ืองจากการขยายการดําเนินงานอยางรวดเร็ว 

ในป 2545 บริษัทฯเปดดําเนินงานสาขาเพ่ิมในจังหวัดตางๆทั่วประเทศรวม 111 สาขา และในไตรมาส 1 ป 2546 รวม 135 
สาขา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบริษัทฯสามารถขายเชาซ้ือสินคาไดเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ การขายเชาซ้ือแกกลุม
ลูกคาใหมในพ้ืนที่การขายใหมอาจกอใหเกิดลูกหน้ีเชาซ้ือที่มีปญหาภายหลังการผอนชําระไปแลวในระยะเวลาหน่ึงได 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดใชความระมัดระวังในการขายเชาซ้ือแกลูกคารายใหมโดยไดใหความสําคัญเร่ือง การพิจารณา
คัดเลือกลูกคาเชาซ้ือโดยระบบการพิจารณาการขายเชาซ้ือ (Credit Scoring) คุณภาพลูกคาเชาซ้ือ และการติดตามหน้ี 
รวมท้ังบริษัทฯมีฝายตรวจสอบและฝายเรงรัดหน้ีสินท่ีดูแลเร่ืองการทุจริตภายในองคกรและการติดตามหน้ีโดยเฉพาะ อีกทั้ง
มีระบบการควบคุม การตรวจสอบและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรายงานสถานะลูกหน้ีเชาซ้ือไดทุกขณะ ซ่ึง
สามารถปองกันความเส่ียงดังกลาวไดในระดับหน่ึง 

1.2 ความเสีย่งจากการพ่ึงพาเงินกูจากธนาคารพาณิชยเพียงรายเดียว  

นอกเหนือจากเงินทุนจากผูถือหุนแลว บริษัทฯมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมสถาบันการเงินเพียงแหงเดียว ซ่ึงดวยขอจํากัด
ดานการปลอยสินเช่ือของธนาคาร (Exposure Risk) ตามขอกําหนดธนาคารแหงประเทศไทยและนโยบายการปลอยสินเชื่อ
ของธนาคารเอง อาจทําใหเกิดขอจํากัดในการใหวงเงินกูแกบริษัทฯในอนาคตได ซ่ึงหากบริษัทฯไมมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพออาจทําใหแผนการขยายธุรกิจไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยงขอน้ี
จึงไดพิจารณาถึงการหาแหลงเงินทุนเพ่ิมเติม เชน การนําหุนสามัญของบริษัทฯออกเสนอขายแกประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ี 
การกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน รวมท้ังการออกหุนกูในอนาคต 
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1.3 ความเส่ียงในการพ่ึงพิงบุคลากร 

เน่ืองจากธุรกิจการขายเชาซ้ือของบริษัทฯตองอาศัยผูจัดการสาขาซ่ึงเปนบุคลากรสําคัญที่มีประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญในระบบการดําเนินงานเชาซ้ือและเขาใจกลุมลูกคาของบริษัทฯ โดยสวนใหญเปนผูผานการทํางานกับบริษัทฯใน
ตําแหนงตางๆมาเปนระยะเวลานาน หากบริษัทฯสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานได บริษัทฯ
จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงดังกลาวดวยการสรางสายการเติบโตในองคกร (Career Path) ที่ชัดเจน และกําหนดโครงสราง
ผลตอบแทนการทํางานในรูปแบบตางๆเพ่ือจูงใจใหบุคคลเหลาน้ันทํางานอยูกับบริษัทฯในระยะยาว เชน การใหพนักงาน
รวมถือหุนในบริษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานในระดับผูอํานวยการฝายขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและพนักงาน 

1.4 ความเสีย่งจากการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของลูกคาโดยไมมีเอกสารทางการเงิน 

เน่ืองจากลูกคาสวนใหญของบริษัทฯไมมีหลักฐานทางการเงินที่เปนลายลักษณอักษร ดังน้ันในการพิจารณาขายเชาซ้ือน้ัน 
บริษัทฯจึงเนนการเขาถึงตัวตนและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากลูกคา รวมถึงการเก็บขอมูลจากสถานที่จริงและจาก
บุคคลอางอิงเพ่ือเปนการสอบทานขอมูลอีกชั้นหน่ึง เชน ผูคํ้าประกัน ญาติ เพ่ือนบาน ผูนําในหมูบาน หรือลูกคาเกา ตาม
หลักเกณฑการพิจารณาของบริษัทฯเพ่ือประเมินถึงเครดิตและความสามารถในการผอนชําระของลูกคา (รายละเอียด
เพ่ิมเติมในขอ 3 การประกอบธุรกิจ) ฉะน้ันหากลูกคาผูขอเชาซ้ือรวมมือกับบุคคลอางอิงและ/หรือผูคํ้าประกันแจงขอมูลเท็จ
อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการพิจารณาลูกคาได ซ่ึงสงผลใหเกิดปญหาหน้ีสูญ การผอนชําระลาชา หรือการรับคืนสินคา 
อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดดังกลาวคอนขางต่ําเน่ืองจากผูขอเชาซ้ือตองเตรียมขอมูลลวงหนาและรวมมือกับบุคคลทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ อีกท้ังการแจงขอมูลเท็จเปนผลประโยชนของผูเชาซ้ือฝายเดียว แตเปนผลเสียกับผูเก่ียวของซ่ึงโดยปกติจะ
เกรงการรวมรับผิดชอบภาระหน้ีในฐานะผูคํ้าประกัน และการถูกขึ้นบัญชีดําทําใหไมสามารถขอเชาซ้ือกับบริษัทฯไดอีก 
ดังน้ันการสอบทานขอมูลจากบุคคลหลายฝายดังกลาวจึงเปนการลดความเสี่ยงไดในระดับหน่ึง โดยในชวง 3 ปที่ผานมา 
บริษัทฯมีหน้ีสูญในระดับต่ําเฉลี่ยเพียงรอยละ 2.84 ของรายไดรวม นอกจากน้ี บริษัทฯขายเชาซ้ือแกลูกคารายยอยโดยมี
ยอดเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาเฉลี่ย 15,000 บาทตอราย ดังน้ัน ผลกระทบจากหน้ีเสียตอรายลูกหน้ีจึงมีสัดสวนนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับยอดลูกหน้ีเชาซ้ือท้ังหมด 

1.5 ความเสีย่งในการจายคาคอมมิชชัน่การขายลวงหนา 

บริษัทฯจายคาคอมมิชชั่นการขายแกพนักงานขายตามอัตราที่กําหนด โดยจายใหเม่ือพนักงานขายสามารถขายเชาซ้ือสินคา
พรอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการขายไดครบถวนแลว ทั้งนี้ บริษัทฯอาจพิจารณาจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนาใหแก
พนักงานขายกอนการปฏิบัติตามเง่ือนไขการขายไดครบถวน โดยจํานวนเงินที่พนักงานขายจะไดรับ เทากับ คาคอมมิชชั่น
การขายลวงหนา  หักดวยหน้ีสินที่พนักงานขายตองรับผิดชอบ อาทิ หน้ีคาสินคาใชแลว/สินคาเกาที่พนักงานรับซ้ือจาก
ลูกคาแทนการรับชําระคาเงินดาวน หากพนักงานขายรายน้ันพนสภาพการเปนพนักงานและมีเจตนาหรือไมสามารถชําระ
คืนคาคอมมิชชั่นในสวนที่ไดเบิกลวงหนาไปแลว อาจทําใหบริษัทฯสูญเงินคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนาน้ี อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯไดจํากัดความเสี่ยงโดยพิจารณาการจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนาเปนจํานวนสูงสุดเทากับคาคอมมิชชั่นการ
ขายสินคาที่พนักงานขายมีสิทธิไดรับแตยังไมสามารถเบิกรับไดเน่ืองจากยังปฏิบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขการขาย และ
บริษัทฯไดจัดเก็บเงินประกันตน (Security Deposit) ที่อัตรารอยละ 2 ของจํานวนเงินคาคอมมิชชั่นการขายเพ่ือเปน
หลักประกันหากพนักงานขายไมสามารถชําระหน้ีสินที่มีตอบริษัทฯได รวมทั้ง บริษัทฯไดเก็บรักษาสินคาใชแลว/สินคาเกา
จากลูกคาแทนการชําระเงินดาวนซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของพนักงานขายไวเปนหลักประกันดวย นอกจากน้ี บริษัทฯมีนโยบาย
การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินจายลวงหนาน้ีในอัตรารอยละ 2 ของยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด และการรับรูหนี้สูญภายใน 60 
วันหลังจากพนักงานขายลาออก ทั้งนี้ การจายเงินคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนาใหแกพนักงานขายจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูจัดการสาขาเปนสําคัญ โดย ณ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีเงินจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนาใหพนักงาน-สุทธิ
จํานวน 71.21 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจัดเก็บเงินประกันตนพนักงานเพ่ือเปนหลักประกันไวแลวรวม 8.58 ลานบาท ดังน้ัน 
เงินจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนาใหพนักงาน-สุทธิหลังหักเงินประกันตนดังกลาว เทากับ 62.63 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 2.94 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ หรือ รอยละ 3.12 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้ ยอดเงินจายคาคอมมิชชั่นการขายลวงหนา
ใหแกพนักงานน้ียังไมไดหักมูลคาสินคารับซ้ือจากลูกคาซ่ึงไดมีการรับซ้ือมาในราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด 

1.6 ความเส่ียงจากการลาสมัยของสนิคาคงคลัง 
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ณ วันที่ 31  มีนาคม 2546  สินคาคงคลังของบริษัทฯมีมูลคารวม 107.55 ลานบาท โดยรอยละ 86.69 เปนเคร่ืองใชไฟฟา
ภายในบานประเภทภาพและเสียง เชน โทรทัศน วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี ซ่ึงเปนสินคาที่มีความลาสมัยจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไดงายและมีแนวโนมการลดลงของราคาสินคาท่ีรวดเร็ว หากบริษัทฯมีสินคาคงคลังลาสมัยในปริมาณมากอาจทํา
ใหรายไดจากการขายเชาซ้ือสินคาลดลงได อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทฯจะเก็บสินคาคงคลังใน
ปริมาณที่เพียงพอตอการขาย โดยบริหารสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 30.03 วัน และดําเนินนโยบายการบริหารสินคาคง
คลังใน 2 ระดับ คือ โดยสํานักงานใหญซ่ึงดูแลเร่ืองประเภทสินคาที่สั่งซ้ือและนโยบายการขายเชาซ้ือรวม และโดยสาขาซ่ึง
จะตองดูแลและรับผิดชอบสินคาที่ไดสั่งจากสํานักงานใหญเน่ืองจากมีการบริหารงานแบบ Profit Center ทําใหบริษัทฯ
สามารถควบคุมสินคาคงคลัง ท้ังประเภทและระดับสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.7 ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี กลุมผูถือหุนรายใหญ คือ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล และนาย ธเนศ ดิลก
ศักยวิทูร (ดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 8.3 ผูถือหุน) จะถือหุนในสัดสวนรวมกันมากกวารอยละ 50 จึงทําใหกลุมผูถือหุน
ใหญดังกลาวสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติท่ีสําคัญไดเกือบท้ังหมดไมวาในเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอ
มติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนในเร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหตอง
ไดคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน การแกไขขอบังคับ การเพ่ิมทุน และการลดทุน 
เปนตน ดังน้ันผูถือหุนรายอื่นที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและ
ถวงดุลการบริหารของผูถือหุนรายใหญไดนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหนาท่ีแทนผูถือหุนรายยอย     

1.8 ความเสีย่งจากการปรับลดราคาของหุนสามัญภายหลังการขายหุนของพนักงาน 

กอนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ี บริษัทฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯจํานวน 20 ลานหนวย โดยเสนอขายในราคาหนวยละศูนยบาท มีอัตราการใชสิทธิ
ท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญของบริษัทฯ 1 หุน ณ ราคาตามมูลคาที่ตราไวตอหุน (ราคาพาร) ระยะเวลาการ
ใชสิทธิ 5 ป โดยมีลักษณะการใชสิทธิแบบไมสะสมและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดคร้ังแรกในเดือนมิถุนายน 
2547 ไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับทั้งหมดและหลังจากน้ันผูใชสิทธิสามารถใชสิทธิไดอีกปละ
รอยละ 20 (รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน)  

เม่ือถึงระยะเวลาการใชสิทธิ พนักงานที่ไดรับการจัดสรรและใชสิทธิแลวอาจทําการขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงอาจมีผล
ตอราคาของการซ้ือขายหุนในตลาดรอง อยางไรก็ตาม จํานวนหุนที่ทําการจัดสรรใหกับพนักงานตามโครงการดังกลาวมี
สัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหรือคิดเปนรอยละ 3.85 ประกอบกับการใชสิทธิมีลักษณะที่ตองทยอย
การใชสิทธิเปนเวลา 5 ป ผลกระทบตอราคาหุนในการซ้ือขายในตลาดรองจึงมีนอย ซ่ึงสามารถแสดงไดดังน้ี 

 

ป ผลกระทบทางดานจํานวนหุนสามัญท่ีเพิ่มขึ้น/ทุนจดทะเบียน
2547 1.54%
2548 0.77%
2549 0.77%

หลังจากป 2549 ถึงวันที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป

รวม 3.85%

0.77%
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ปจจัยความเส่ียงจากปจจัยภายนอก 

1.9 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของขอกําหนด กฎหมาย และเกณฑการควบคุม  

1.9.1 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมในธุรกิจเชาซ้ือ: ปจจุบันธุรกิจเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาถูกกํากับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) โดยกําหนดใหเปนธุรกิจควบคุมสัญญาในเร่ืองของรูปแบบ สาระสําคัญ และเงื่อนไข
ที่ตองครบถวนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค อยางไรก็ตาม การเติบโตอยางสูงของธุรกิจการใหบริการทางการเงิน
รายยอยในชวง 2-3 ปที่ผานมาทําใหหนวยงานตางๆเขามากํากับดูแลธุรกิจน้ีมากย่ิงขึ้น โดยในป 2545 ธนาคารแหง
ประเทศไทยและ สคบ. ไดเขามากํากับธุรกิจบัตรเครดิตโดยเฉพาะเร่ืองอัตราดอกเบี้ยและคุณสมบัติขั้นต่ําของผูสมัคร 
นอกจากน้ี ยังมีแนวโนมการเขามากํากับดูแลผูใหบริการทางการเงินรายยอยอื่นๆในอนาคต ทั้งที่ ดําเนินการโดย
ผูประกอบการท่ีเปนสถาบันการเงินและที่ไมใชสถาบันการเงิน ซ่ึงหากธุรกิจเชาซ้ือถูกกํากับดูแลมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะอัตรา
ดอกเบี้ยเชาซ้ือและการกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําของผูเชาซ้ือสินคา อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯทั้งในเร่ืองขอจํากัดในการ
ดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในอนาคต อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจขายเชาซ้ือของบริษัทฯมีการกําหนดราคาเชา
ซื้อและอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล สอดคลองกับตนทุนการขายและบริการรวมท้ังความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตาง
จากผูประกอบการรายอ่ืนๆ อีกท้ังบริษัทฯมีหลักเกณฑข้ันตํ่าในการพิจารณาขายเชาซ้ือแกลูกคาท่ีชัดเจนและรัดกุมอยูแลว 

1.9.2 ความเสี่ยงในการถูกควบคุมภายใตพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง: ในปจจุบัน บริษัทฯไดย่ืนคํา
ขอตอ สคบ. เพ่ือใหพิจารณาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯภายใต พรบ. และหากบริษัทฯมีการดําเนินธุรกิจภายใตการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (พรบ.) บริษัทฯอาจอยูภายใตบทกําหนดโทษ
สําหรับผูประกอบธุรกิจขายตรงท่ีไมไดจดทะเบียน ทั้งนี้ พรบ. ไดเร่ิมมีผลบังคับใชในปลายป พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนระยะเวลาที่
ไมนาน ดังน้ันผูที่ประกอบธุรกิจขายตรงที่ยังมิไดจดทะเบียนอาจไดรับการผอนผัน นอกจากน้ี บริษัทฯอาจมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การจัดทําแผนจายผลตอบแทนและเอกสารการซ้ือขายสินคาตามหลักเกณฑของ พรบ. การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาการขายเชาซ้ือ และการถูกกํากับดูแลโดยเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือใหบริษัทฯมีการดําเนิน
ธุรกิจที่เปนไปตาม พรบ. เปนตน รวมทั้ง บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ืองการยกเลิกสัญญาการขายตามขั้นตอน
และระยะเวลาท่ีกําหนดโดยการคืนเงินใหแกลูกคา อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินคาที่บริษัทฯทําการขายเชาซ้ือเปนสินคาย่ีหอ
ช้ันนําตางๆท่ีเปนท่ียอมรับและไดรับความนิยมจากตลาดรวมทั้งไดผานการคัดเลือกทางดานคุณภาพของสินคาจากบริษัทฯ
แลว และกลุมลูกคาของบริษัทฯมีความยึดติดตอความทันสมัยและรุนของสินคาท่ีนอยกวาประชากรในเขตเทศบาล ประกอบ
กับเงื่อนไขเชาซ้ือที่เนนการจายคางวดที่นอยในระยะยาวมีความเหมาะสมตอกลุมลูกคา จึงทําใหโอกาสในการคืนสินคา
ลดลง อีกทั้งลักษณะของกลุมลูกคาที่เปนลูกคาระดับกลาง-ลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลซ่ึงมีระยะหางจากตัวเมืองและ
การติดตอสื่อสารที่มีอยูอยางจํากัดอาจทําใหลูกคาไมสามารถทําการแสดงความจํานงในการยกเลิกสัญญาเปนลายลักษณ
อักษรสงใหแกบริษัทฯภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม พรบ. ได ดังน้ันการดําเนินธุรกิจภายใต พรบ. จึงไมมีผลกระทบ
ทางดานผลประกอบการของบริษัทฯท่ีเปนนัยยะสําคัญ  

อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีผานมาน้ัน บริษัทฯไดทําการศึกษา พรบ. แลวและพบวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีลักษณะหลาย
ประการท่ีแตกตางจาก พรบ. อาท ิในการดําเนินการขายบริษัทฯไมมีตัวแทนขายตรงและไมมีผูจําหนายอิสระ แตมีพนักงาน
ขายสินคาซึ่งมีสถานะเปนลูกจางของบริษัทฯและไดรับคาตอบแทนในรูปคอมมิชชั่นการขายและสวัสดิการตางๆตามระเบียบ
ของบริษัทฯรวมทั้งประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานอีกดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงไดย่ืน
คําขอตอ สคบ. เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีไดกลาวมาแลว 
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1.10 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯมีรายไดหลักจากดอกผลเชาซ้ือซ่ึงคํานวณในอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาเชาซ้ือ โดยอัตราดอกผลเชาซ้ืออางอิงตาม
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ในขณะท่ีบริษัทฯมีแหลงเงินทุนสวนใหญเปนเงินกูจากสถาบันการเงินในอัตราคงท่ีดังน้ี 

ลบ. % ลบ. %
คงที่ (Fixed Rate) 629.16 99.96 905.09 100.00
ลอยตัว (Floating Rate) 0.26 0.04 -              0.00

รวม 629.42 100.00 905.09 100.00

เงินกู ณ 31/12/2545 เงินกู ณ 31/03/2546
ประเภทอัตราดอกเบ้ีย

 
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลงและบริษัทฯตองปรับลดอัตราดอกผลเชาซ้ือที่ใชในการคํานวณสําหรับลูกคาเชาซ้ือ
รายใหม อาจทําใหบริษัทฯมีสวนตางของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) และอัตราผลกําไรที่ลดลง เน่ืองจากมี
ตนทุนของดอกเบี้ยคงที่ในขณะที่รายไดจากดอกผลเชาซ้ือลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดหาแหลงเงินทุน
ใหมในอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวาปจจุบัน ท้ังจากการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี การออกหุนกู และการกู
เงินจากสถาบันการเงิน ซ่ึงบริษัทฯคาดวาจะทําใหมีตนทุนทางการเงินท่ีลดลง 

1.11 ความเส่ียงจากการเขามาของคูแขงขันหรือผูใหบริการรายใหม 

จากการแขงขันในธุรกิจเงินผอนประเภทตางๆ อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อรายยอย สินเชื่อสวนบุคคล และลีสซ่ิง รวมทั้งการ
ควบคุมธุรกิจบัตรเครดิตที่ผานมาน้ัน ทําใหผูประกอบการหันเขาสูธุรกิจเชาซ้ือและแขงขันกันรุนแรงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ
เร่ืองอัตราดอกเบี้ยและกลุมลูกคา ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีฐานลูกคาและกลุม
ลูกคาเปาหมาย คือ กลุมลูกคาระดับกลาง–ลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ ซ่ึงแตกตางจากกลุม
ลูกคาของผูประกอบการเชาซ้ือสินคารายใหญอื่นๆ นอกจากน้ี วิธีการเขาถึงกลุมลูกคาและระบบการทํางานของบริษัทฯยัง
แตกตางจากผูประกอบการรายอื่นทั้งเร่ือง วิธีการขาย การใหบริการแบบครบวงจรและถึงที่หมาย ระบบการพิจารณาการ
ขายเชาซ้ือ (Credit Scoring) ระบบการปองกันความเสี่ยง (Risk Management) ระบบตรวจสอบ (Check and Balance) 
และการสรางพนักงานขายใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงระบบดังกลาวตองใชระยะเวลาในการสรางและพัฒนา (Time 
Consuming) อีกทั้ง ในการลงทุนขยายสาขาน้ัน จะตองมีการลงทุนทั้งดานทรัพยสินถาวรโดยเฉพาะ ยานพาหนะ และดาน
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการปลอยเชาซ้ือ ซ่ึงคิดเปนมูลคาสูงสําหรับการดําเนินการสาขาใหครอบคลุมและเขาถึงกลุมลูกคา 
ทําใหเปนอุปสรรคตอผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาและตองการใหบริการที่ทัดเทียมกับบริษัทฯแกกลุมลูกคาระดับ
เดียวกัน อีกทั้ง การใหบริการแกลูกคาในระดับลางจะตองเขาถึงตัวตนลูกคาและมีความเขาใจในลักษณะนิสัยและวิถีชีวิต
ของลูกคาเปนสําคัญ เน่ืองจากไมมีเอกสารทางการเงินใหตรวจสอบ 

2 ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ประวัติความเปนมา การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2534 โดย นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล 
และ นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร ภายใตช่ือเดิม “บริษัท นครปฐม ไมดา 1991 จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลานบาท สํานักงาน
ใหญตั้งอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในชวงเร่ิมตนของการดําเนินกิจการ บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเคร่ืองใชไฟฟา 
ตอมาในป 2540 กลุมผูกอตั้งไดเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของความตองการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาโดยการผอนชําระเงิน บริษัทฯจึงได
เร่ิมหันมาดําเนินธุรกิจการขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา โดยมีบริการกอนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย” ซ่ึง
ครอบคลุมถึง บริการสาธิตและทดลองการใชงานสินคา บริการตรวจสอบประวัติและอนุมัติเชาซ้ือภายใน 1 วัน บริการจัดสงสินคา 
บริการรับชําระคางวดตลอดอายุสัญญา บริการสินคาทดแทนขณะสงซอม และบริการหลังการขายอื่นๆ โดยสินคาที่ใหเชาซ้ือสวนใหญ
เปนเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) ย่ีหอชั้นนําตางๆ โดยเฉพาะหมวดภาพและเสียง (Audio Vision หรือ 
AV) เชน โทรทัศน วีดีโอ วีซีดี และดีวีดี บริษัทฯเนนการขายเชาซ้ือแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลาง-ลางที่อาศัยอยูนอกเขต
เทศบาลในจังหวัดตางๆท่ัวประเทศ 


