
  บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2 หนาที่ 5 

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 
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 ในป 2545 บริษัทฯเปดดําเนินการสาขาเพ่ิม 111 สาขา รวมเปน 129 สาขา โดยสาเหตุที่ทําใหบริษัทฯสามารถขยายสาขา 
ไดอยางรวดเร็วน้ัน เปนผลจากการที่บริษัทฯขยายสาขาโดยการซ้ือทรัพยสินที่ใชในการดําเนินธุรกิจประเภท ที่ดิน อาคาร 
ยานพาหนะ และอุปกรณ มูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 112 ลานบาท จากบริษัทที่เก่ียวของรวม 18 บริษัท ซ่ึงประกอบธุรกิจการขาย
สินคาเคร่ืองใชไฟฟาระบบเงินสด โดยปจจุบันบริษัทดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการปดกิจการ (รายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 11 
รายการระหวางกัน) และบริษัทฯไดวาจางพนักงานของบริษัทดังกลาวซ่ึงมีประสบการณและทักษะทางดานการขายสินคาประเภท
เคร่ืองใชไฟฟามาทําการฝกอบรมเพ่ิมเติมเร่ืองการดําเนินธุรกิจขายเชาซ้ือ พรอมทั้งวาจางพนักงานใหมเพ่ิมเติมโดยใหพนักงานที่มี
ประสบการณแลวชวยใหคําแนะนําและดูแล ทําใหบริษัทฯสามารถลดระยะเวลาในการจัดซ้ือทรัพยสิน การจัดหาสถานที่สําหรับการ
ประกอบธุรกิจ รวมท้ังระยะเวลาในการจัดหาและฝกอบรมพนักงาน    

นอกจากน้ี บริษัทฯไดซ้ือทรัพยสินประเภท ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ มูลคาทั้งสิ้น 43.50 ลานบาท 
(รายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน) รวมท้ังวาจางพนักงานจาก บริษัท ไมดาไทย อิเลคตริค จํากัด ซ่ึงในปจจุบันอยูระหวางการ
ดําเนินการปดกิจการ ดังน้ัน ตั้งแตปลายป 2545 เปนตนไป บริษัทฯจะเปนผูดําเนินการจัดหาและจัดซ้ือสินคาจากผูผลิดและผูจําหนาย
โดยตรง รวมทั้งการจัดสงสินคาใหแกสาขาตางๆของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการจัดซ้ือทรัพยสินดังกลาว บริษัทฯอางอิงราคาซ้ือตามราคา
ตลาดโดยการซ้ือท่ีดินและอาคารอางอิงราคาประเมินจากผูประเมินอิสระ 

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทฯ ท่ีผานมามีดังตอไปน้ี 

2535 จัดต้ังแผนกคอมพิวเตอร ดูแลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2536 – 2539 จัดต้ังฝายเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบกระบวนการทํางานและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผล

งานประจําสาขา 
2540 � ยายที่ตั้งสํานักงานใหญมายังที่อยูปจจุบัน 

� จัดตั้งศูนยขอมูลกลางที่สํานักงานใหญ  
� เปดดําเนินการสาขารวม 14 สาขา ไดแก นครปฐม(2) ลพบุรี อางทอง กําแพงเพชร สิงหบุรี ขอนแกน(2) 
นนทบุรี(2) สมุทรสาคร ระยอง และกรุงเทพฯ (2) 

� เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 200 ลานบาท   
2541 เปดดําเนินการสาขาเพ่ิม 4 สาขา ไดแก นครราชสีมา สระบุรี นครสวรรค และกรุงเทพฯ รวมมีสาขา 18 สาขา 
2542 เริ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอรออนไลนผานเครือขายอินเตอรเนตเพื่อเชื่อมตอฐานขอมูลระหวางสาขากับ

สํานักงานใหญ  
2543 ลงทุนในบริษัท ไมดา ลีสซ่ิง จํากัด 
2544 เช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรออนไลนระหวางองคกรกับพันธมิตรทางการคาเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในบริหารจัดการ 
2545 มีนาคม 

 
เมษายน 
 
พฤษภาคม 
 
มิถุนายน 

เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 6 สาขา ไดแก สระบุรี พิษณุโลก นครสวรรค ฉะเชิงเทรา(2) และชลบรีุ รวมมี
สาขาทั้งสิ้น 24 สาขา 
เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 6 สาขา ไดแก สระบุรี กาญจนบุรี นครพนม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และลพบุรี 
รวมมีสาขาทั้งสิ้น 30 สาขา 
เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 9 สาขา ไดแก สมุทรสาคร(2) ชลบุรี สระแกว อุดรธานี ตราด สมทุรสงคราม 
เพชรบูรณ หนองคาย รวมมีสาขาทั้งสิ้น 39 สาขา 
� ขายเงินลงทุนในบริษัท ไมดา ลีซซ่ิง จํากัด 
� เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 20 สาขา ไดแก นครปฐม(2) กรุงเทพฯ(11) สมุทรสาคร สุโขทัย ยโสธร 
นนทบุรี(3) และราชบุรี รวมมีสาขาทั้งสิ้น 59 สาขา 
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 กรกฎาคม � เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 400 ลานบาท เพ่ือใชในการขยายธุรกิจและปรับโครงสรางทุน 

� เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 43 สาขา ไดแก ชลบุรี(2) ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา รอยเอด็ บุรีรัมย กาฬสนิธุ 
สุราษฎรธานี(2) เลย สกลนคร(2) ชุมพร มุกดาหาร มหาสารคาม อุตรดิตถ นนทบุรี(7) ชัยภูมิ 
พระนครศรีอยุธยา(2) ชัยนาท เพชรบุรี นครราชสีมา(3) สุพรรณบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 
กรุงเทพฯ นครปฐม(3) ขอนแกน(2) ประจวบคีรีขันต และหนองบัวลําพู รวมมีสาขาทั้งสิ้น 102 สาขา 

� เปดดําเนินงานสาขาขายเชาซ้ือเฟอรนิเจอรสําหรับบานสาขาแรกในจังหวัดนครปฐม 
 สิงหาคม 

 
 
กันยายน 
 
 
ตุลาคม 
 
 
พฤศจิกายน 
 
 
 
 

� เปดดําเนินการสาขาในนครพนมเพ่ิมจํานวน 1 สาขา รวมมีสาขาทั้งสิ้น 103 สาขา 
� เปดดําเนินการโกดังเก็บสินคากลาง เลขที่ 28/6 หมูที่ 11 ซ.ปฐวิกรณ ถ.นวมินทร แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

� เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 13 สาขา ไดแก ระยอง จันทบุรี นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุรินทร 
นครราชสีมา ชัยนาท อุดรธานี กาฬสินธุ อํานาจเจริญ สุราษฎรธานี และสุพรรณบุรี รวมมีสาขาทั้งสิ้น 116 
สาขา 

� เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 3 สาขา ไดแก ปราจีนบุรี นครปฐม และขอนแกน รวมมีสาขา 119 สาขา 
� เปดดําเนินงานสาขาขายเชาซ้ือรถจักรยานยนตสาขาแรกในจังหวัดนครปฐม 
� เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 5 สาขา ไดแก สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ศรีษะเกษ และกรุงเทพฯ รวมมี
สาขาทั้งสิ้น 124 สาขา 

� ไดรับอนุมัติเงินกูจํานวนประมาณ 600 ลานบาทจากธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชในการ
ขยายธุรกิจของบริษัท 

� ใชระบบการทํางานจากฐานขอมูลกลางผานเครือขายอินเตอรเน็ตครบทุกสาขา 

 
 
ธันวาคม 
 

� เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 5 สาขา ไดแก ตาก พิษณุโลก กรุงเทพฯ ชุมพร และนครศรีธรรมราช รวม
มีสาขาทั้งสิ้น 129 สาขา 

2546 มกราคม � เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 4 สาขา ไดแก ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯและสมุทรสาคร รวมมีสาขาทั้งสิ้น 
133 สาขา 

 กุมภาพันธ � เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 1 สาขาในกาฬสินธุ รวมมีสาขาทั้งสิ้น 134 สาขา 
 มีนาคม � เปดดําเนินการสาขาเพ่ิมจํานวน 1 สาขาในปทุมธานี รวมมีสาขาทั้งสิ้น 135 สาขา 

� แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวตอหุนจาก 10 บาท เปน 5 บาทและที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติใหทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 120 ลานบาท จํานวน 24 ลานหุน และใหนํา
หุนสามัญท่ีออกใหมขายแกประชาชนท่ัวไปจํานวน 20 ลานหุน โดยอีก 4 ลานหุน ใหออกเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนท่ีออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รวมท้ังมีมติใหนําหุนสามัญ
ของบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (รายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 8.2 การเสนอ
ขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน) 

 มิถุนายน � ณ วันที ่6 มิถุนายน 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่3/2546 มีมติใหเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวตอหุน 
(Par) จาก 5 บาท เปน 1 บาทตอหุน ทําใหจํานวนหุนสามัญท่ีจะเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี
เปน 100 ลานหุน และจํานวนหุนสามัญสําหรับท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนท่ีออกใหแกกรรมการ 
และ พนักงานของบริษัทฯ เปน 20 ลานหุน นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนยังมีมติใหบริษัทฯ
ดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิม (มีช่ือปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที ่ 3 มิถุนายน 2546) 
จํานวน 172 ลานบาท โดยกําหนดจายภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2546 (รายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 13 
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ) 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯประกอบธุรกิจการขายเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน (Electrical Home Appliance) เฟอรนิเจอรสําหรับบาน 
(Home Furniture) และรถจักรยานยนต (Motorcycle) พรอมใหบริการกอนและหลังการขายถึงที่พักอาศัย ซ่ึงที่ผานมาเคร่ืองใชไฟฟา
ภายในบานโดยเฉพาะประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual หรือ AV) เปนสินคาขายเชาซ้ือหลักคิดเปนสัดสวนรอยละ 89.50 
และ 86.59 ของรายไดจากการขายทั้งหมดในป 2545 และไตรมาสที่ 1 ป 2546 ตามลําดับ โดยบริษัทฯสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต/จัด
จําหนายหลากหลายย่ีหอ อาทิ โซน่ี(Sony) พานาโซนิค(Panasonic) ไดสตาร(Distar) ชารป(Sharp) ฮิตาชิ(Hitachi) เนชั่นแนล
(National) ไพโอเนียร(Pioneer) โซเกน(Soken) และ ไฮเออร(Haier) รวมทั้งผูผลิตและจําหนายรถจักรยนต ไดแก ฮอนดา(Honda) 
และ ยามาฮา(Yamaha) ในการขายเชาซ้ือน้ัน บริษัทฯใหบริการกอนและหลังการขายแกลูกคาถึงที่พักอาศัยแบบ “ครบวงจรและถึงที่
หมาย” อาท ิบริการสาธิตสินคาและทดลองการใชงาน บริการจัดสงสินคา บริการเก็บเงินคางวดผอนชําระ และบริการซอมบํารุงสินคา
ถึงท่ีพักอาศัยของลูกคา  รวมทั้งบริการรับประกันสินคาตลอดชวงระยะเวลาผอนชําระ บริษัทฯกําหนดระยะเวลาการผอนชําระคางวด
ตั้งแต 6-36 เดือน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการผอนชําระของลูกคาเชาซ้ือแตละราย 

ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯมีสํานักงานท้ังหมด 131 แหง ไดแก สํานักงานใหญ 1 แหง สํานักคลังสินคากลาง 1 แหง และ
สํานักงานสาขาที่ดําเนินการขายเชาซ้ือจํานวน 129 แหงใน 53 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยแบงเปนสํานักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 31 สาขา ภาคกลาง 34 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 สาขา ภาคตะวันออก 16 สาขา ภาคเหนือ 12 สาขา และ
ภาคใต 5 สาขา โดยเนนการขายเชาซ้ือใหแกกลุมลูกคาเปาหมายรายยอยระดับกลาง-ลางที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลในจังหวัดตางๆ
ทั่วประเทศ และในชวงไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทฯเปดดําเนินงานสาขาใหม 6 สาขา แบงเปนภาคกลาง 3 สาขา ภาคตะวันออก 2 
สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขา รวมมีสาขาทั้งสิ้น 135 แหง 

2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท 

รายไดของบริษัทฯแบงออกเปน 3 ประเภท รายละเอียดดังน้ี 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. %
1. รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายเชาซื้อ 205.92 43.66 185.01 35.71 1,081.33 71.35 431.57 65.63

รายไดจากการขายสด 15.88 3.37 36.36 7.02 41.98 2.77 15.11 2.30

รายไดจากการขายเชื่อ 6.83 1.45 7.59 1.47 3.57 0.24 1.14 0.17
รวมรายไดจากการขาย 228.63 48.47 228.96 44.20 1,126.87 74.36 447.83 68.10

2. ดอกผลเชาซื้อรับรูเปนรายได 237.55 50.37 282.61 54.55 380.84 25.13 206.54 31.41

3. รายไดอ่ืน
หนี้สูญรับคืน -         -      2.14 0.41 1.85 0.12 0.73 0.11
การขายของแถม 0.91 0.19 0.81 0.16 1.71 0.11 0.74 0.11
คาบริการและอะไหล 0.31 0.07 0.47 0.09 0.50 0.03 0.26 0.04
อื่นๆ 4.25 0.90 3.07 0.59 3.75 0.25 1.51 0.23

รวมรายไดอื่น 5.48 1.16 6.49 1.25 7.81 0.52 3.23 0.49
471.65 100.00 518.06 100.00 1,515.53 100.00 657.60 100.00

2545 2546 (Q1)

รวมรายได

ประเภทรายได
2543 2544

 
หมายเหตุ:   
 รายไดตามตาราง คือ รายไดจากการขายสุทธิ (หักดอกผลเชาซื้อและภาษีมลูคาเพิม่) 

การขายสด คือ การขายสินคาเชาซื้อที่ไดยึดคืนมาจากลกูคาเนื่องมาจากการผิดนัดชําระหนี้ หรือสนิคาเชาซื้อทีลู่กคานาํมาคืน
เนื่องจากลูกคาไมสามารถผอนชําระตามสัญญาได  
การขายเชือ่ คือ การขายสินคาโดยมีเทอมการคาใหแกลกูคาทั่วไป โดยกรรมสิทธิ์ของสินคาจะเปนของผูซื้อทันทีที่เกิดการขาย 
การขายเชาซื้อ คือ การขายเชาซื้อสินคาโดยใหผูเชาซื้อผอนชําระเปนงวดๆในจาํนวนเทากันทกุงวด โดยกรรมสิทธิ์ของสนิคาเปน
ของบริษัทฯจนกวาผูเชาซื้อจะชาํระคางวดเสร็จสิ้น  
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รายไดจากการขาย ประกอบดวยรายได 3 ประเภท คือ รายไดจากการขายเชาซ้ือที่มีการทําสัญญาเชาซ้ือในปน้ันๆ รายได
จากการขายสินคาเงินสดซ่ึงสวนใหญเปนการขายสินคายึดคืน และรายไดจากการขายเชื่อซ่ึงเปนการขายสินคาใหแกบุคคลทั่วไปโดย
มีเทอมการคา และ ดอกผลเชาซ้ือรับรูเปนรายได จะรับรูเปนรายงวดเม่ือมีการผอนชําระตามงวดสัญญา โดยรายไดจากดอกผลเชาซ้ือ
รับรูในงวดแรกจะมีสัดสวนที่มากกวาในงวดถัดไป และรายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายของแถม รายไดคาหน้ีสูญรับคืน 
คาบริการและซอม และดอกเบ้ียรับ เปนตน 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯมีเปาหมายที่จะเปนบริษัทผูนําในภาคธุรกิจการขายเชาซ้ือสินคาที่กอตั้งโดยคนไทยและเปนของคนไทย โดยมี
นโยบายการขายเชาซ้ือพรอมบริการกอนและหลังการขายแบบ “ครบวงจรและถึงที่หมาย” และมุงเนนที่จะชวยใหประชาชนทุก
ระดับช้ันในประเทศมีชีวิตความเปนอยูท่ีสุขสบายมากย่ิงข้ึน ตามคําขวัญของบริษัทฯ “เพ่ิมความสุข ทุกครอบครัว”  

ดังน้ัน บริษัทฯจึงมีเปาหมายท่ีจะขยายสาขาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคาใหทั่วถึงย่ิงข้ึน โดยในป 2546 บริษัทฯได
ตั้งเปาหมายในการเปดสาขาเพ่ิมอีกจํานวนประมาณ 20 สาขา โดยเฉพาะในภาคใต โดยดําเนินการควบคูไปกับระบบการควบคุม
ความเส่ียงท่ีรัดกุมและการบริหารงานท่ีเนนระบบตรวจสอบ (Check and Balance) ท่ีเปนสากล รวดเร็ว และตรวจสอบได 

นอกจากน้ีในระยะกลางถึงระยะยาว บริษัทฯมีเปาหมายที่จะบริหารสัดสวนหน้ีสูญตอยอดลูกหน้ีคงคางใหต่ํากวารอยละ 2 
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ (รายละเอียดในขอ 4 การวิจัยและพัฒนา) ใหเปนระบบ Real-Time ซ่ึงจะสามารถทําให
บริษัทฯมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่สูงขึ้น เน่ืองจากฝายบริหารจัดการและฝายตรวจสอบจะไดรับขอมูลเร็วย่ิงขึ้นทําใหสามารถ
สังเกตการณ ประเมิน และตรวจสอบการบริหารและการดําเนินงานไดใกลชิดและแกปญหาไดรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในระบบการ
พิจารณาการขายเชาซ้ือ (Credit Scoring) และระบบการจัดเก็บเงิน 


