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5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ลูกหน้ีการคา 

ยอดลูกหน้ีเชาซ้ือของบริษัทฯแสดงถึงจํานวนเงินคาเชาซ้ือคงคางทั้งหมดที่ลูกคาจะตองชําระตามงวดที่กําหนด โดยแบง
ยอดลูกหน้ีเชาซ้ือสุทธิ (หักดอกผลเชาซ้ือรอการตัดบัญชีและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) ตามจํานวนงวดชําระคืนคงเหลือดังน้ี 

               หนวย: ลานบาท 
31/12/2544 31/12/2545 31/03/2546

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ 501.76 1,701.47 2,129.63
หัก ดอกผลเชาซื้อรอการตัดบัญชี (202.48) (675.21) (823.23)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิจากดอกผล 299.28 1,026.26 1,306.40
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10.04) (33.95) (45.02)

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อสุทธิ 289.24 992.31 1,261.38
ลูกหน้ีการคาแบงตามจํานวนงวดชําระคืน

 0 - 6 งวด 0.84 5.39         6.34           
 7 - 12 งวด 26.26 107.02      121.57        
 13 - 18 งวด 64.07 229.24      301.97        
 19 - 24 งวด 406.32 1,356.36    1,694.60     
มากกวา 24 งวด 4.26 3.48         5.15           

501.76    1,701.47   2,129.63     

รายการ

รวม  
บริษัทฯขายเชาซ้ือสินคาโดยมีระยะเวลาการผอนชําระแยกตามประเภทสินคา คือ เฟอรนิเจอรสําหรับบาน 6-18 เดือน 

เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 6-24 เดือน และรถจักรยานยนต 6-36 เดือน 
ณ 31 ธันวาคม 2545 และ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมียอดลูกหน้ีการคาสุทธิจํานวน 992.31 และ 1,261.38 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 59.52 และ 62.81 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 

นโยบายการรับรูรายได 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรับรูรายไดจากการขายเชาซ้ือดังน้ี 
1. รายไดจากการขายเชาซ้ือและกําไรเบ้ืองตน รับรู ณ วันท่ีมีการทําสัญญาเชาซ้ือสินคาและรับชําระเงินงวดแรกแลว 
2. รายไดจากดอกผลเชาซ้ือ รับรูตามงวดที่ถึงกําหนดชําระตามเกณฑคงคางดวยวิธีผลรวมจํานวนงวด (Sum of the 

Digits Method) โดยรับรูในงวดท่ีถึงกําหนดชําระคางวดไมวาจะเก็บเงินคางวดไดหรือไม ซ่ึงบริษัทฯจะไมบันทึกรายไดดอกผลเชาซ้ือ
เม่ือตัดลูกหน้ีคางชําระเปนหน้ีสูญ 

ทั้งนี้ บริษัทฯจะหยุดรับรูรายไดเม่ือมีการตัดหน้ีสูญ 

นโยบายการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดหน้ีสูญ 

ในไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทฯมีนโยบายการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเชาซ้ือจากระยะเวลาคางชําระคางวดของ
ลูกคา โดยกําหนดอัตราการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนรอยละของลูกหน้ีเชาซ้ือหลังหักดอกผลเชาซ้ือรอการตัดบัญชีแลวดังน้ี 

ระยะเวลาคางชําระ (เดือน) รอยละของการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0 1
1 - 2 2
3 - 6 25
7 - 12 50

มากกวา 12 เดือน 100  
บริษัทฯคํานวณระยะเวลาคางชําระของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือจากจํานวนเงินคางเกินกําหนดหารดวยคางวดที่ตองจาย

ชําระตามสัญญา 
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การต้ังคาเผ่ือฯตามนโยบายดังกลาวปรับเปล่ียนจากนโยบายการตั้งสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของป 2544 ที่อัตรารอยละ 
2 ของยอดลูกหน้ีคงคาง ณ ทุกขณะ เพ่ือใหชัดเจนและเปนไปตามอุตสาหกรรมมากย่ิงข้ึน  

บริษัทฯมีนโยบายการตัดหน้ีสูญเมื่อลูกหน้ีเชาซ้ือไมสามารถชําระคางวด โดยที่พนักงานในระดับสาขาไดใชความพยายาม
ในการติดตามหน้ีจนถึงที่สุด รวมถึงการสงจดหมายลงทะเบียนตักเตือนลูกคาและจดหมายแจงยกเลิกสัญญาเชาซ้ือแลว ทั้งน้ีจะตอง
ไดรับการอนุมัติการตัดหน้ีสูญจากผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จากน้ันบัญชีของลูกคาดังกลาวจะถูกยายไปยังฝาย
เรงรัดหน้ีสินเพ่ือติดตามและดําเนินคดีทางกฎหมายตอไป  

5.2 สํานักงาน 

5.2.1 สํานักงานใหญ  

สํานักงานใหญ เลขที่ 267 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 มีรายละเอียดสินทรัพย ดังตอไปน้ี  
                 หนวย: ลานบาท 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 31/12/2545 31/03/2546 จํานองกับ วงเงินจํานอง

ที่ดิน* เจาของ 29.00 29.00
อาคารและสิ่งปลูกสราง เจาของ 33.06 32.80

รวม 62.06 61.79 46.30

รายการ
มูลคาตามบญัชีสุทธิ ภาระผูกพัน

บมจ. กสิกรไทย 46.30

 
หมายเหต:ุ * มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 392 ตารางวา 

5.2.2 สาขา 

บริษัทฯเปดดําเนินการสาขาท้ังหมด ณ 31 ธันวาคม 2545 รวม 129 สาขา และ ณ 31 มีนาคม 2546 รวม 135 สาขา โดย
เปนท้ังเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและโดยการเชาจากผูอ่ืน รายละเอียดดังน้ี 

1)   สาขาที่บริษัทฯเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน :  
ณ 31 ธันวาคม 2545 รวม 19 สาขา และ ณ 31 มีนาคม 2546 รวม 20 สาขา ดังน้ี 

                 หนวย: ลานบาท 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 31/12/2545 31/03/2546 จํานองกับ วงเงินจํานอง

ที่ดิน เจาของ 29.58 29.58
อาคารและสิ่งปลูกสราง เจาของ 39.42 39.30

รวม 68.99 68.87 140.95

รายการ
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ภาระผูกพัน

บมจ. กสิกรไทย 140.95

 

2) สาขาที่บริษัทฯเชาทรัพยสินจากผูอื่น  

บริษัทฯดําเนินการสาขาโดยการเชาที่ดินและ/หรืออาคาร โดย ณ 31 ธันวาคม 2545 รวม 110 สาขา และ ณ 31 
มีนาคม 2546 รวม 115 สาขา มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ระยะเวลานอยกวา 4 ป: ณ 31 ธันวาคม 2545 รวม 108 สาขา และ ณ 31 มีนาคม 2546 รวม 113 สาขา โดยสวน
ใหญมีระยะเวลาการเชาอยูระหวาง 1-3 ป ซ่ึงเปนสัญญาเชาระยะสั้น อยางไรก็ตามหากบริษัทฯไมไดรับการตอสัญญาเชา
จากเจาของอาคารเดิมก็จะไมกระทบตอการประกอบธุรกิจเน่ืองจากบริษัทฯไมมีการขายผานหนาราน ดังน้ันสถานที่ตั้ง
สํานักงานจึงมิไดเปนปจจัยสําคัญ 
2) ระยะเวลาต้ังแต 4 ป ข้ึนไป: รวม 2 สาขา ดังน้ี 

สาขา
กําแพงเพชร
วัดคูบอน

ผูใหเชา ระยะเวลาการเชา
นาง มยุรี ชีวะพาณิชย
นาย สุรัตน หาญเมธีคุณา

1 ต.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2549
1 ธ.ค. 2540 - 30 พ.ย. 2546  
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โดยบริษัทฯมีทรัพยสินท่ีเก่ียวของดังน้ี 
                 หนวย: ลานบาท 

31/12/2545 31/03/2546 จํานองกับ วงเงินจํานอง
6.43 7.14 - -สวนปรับปรุงอาคารเชา

รายการ
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ภาระผูกพัน

 

บริษัทฯมีคาใชจายในการเชาสาขาในป 2545 รวม 7.56 ลานบาท และในไตรมาส 1 ป 2546 รวม 3.14 ลานบาท ทั้งนี้ หาก
มีการยกเลิกสัญญาเชาดังกลาวกอนกําหนด ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯจะมีนอย เน่ืองจากบริษัทฯใชสํานักงานสาขาเพ่ือ
การเก็บสินคาคงคลังและงานธุรการเปนหลัก ดังน้ัน บริษัทฯจึงสามารถหาสํานักงานสาขาใหมไดโดยพิจารณาเร่ืองคาเชาเปนสําคัญ  

5.3 อาคารเก็บสินคา 

บริษัทฯเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่ดินและอาคารที่ใชจัดเก็บสินคา เลขที่ 28/6 หมูที่ 11 ซอยปฐวิกรณ ถนน 
นวมินทร แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เพ่ือรอการจัดสงใหกับสาขาตางๆ รายละเอียดดังน้ี 

                 หนวย: ลานบาท 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 31/12/2545 31/03/2546 จํานองกับ วงเงินจํานอง

ทีดิ่น* เจาของ 24.08 24.08
อาคารและสิ่งปลูกสราง เจาของ 12.40 12.25

รวม 36.48 36.33 36.60

รายการ
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ภาระผูกพัน

บมจ. กสิกรไทย 36.60

 
หมายเหต:ุ * มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 3-0-04 ไร 

5.4 ยานพาหนะ 

บริษัทฯมียานพาหนะประเภทตางๆเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ รายละเอียดดังน้ี 
                 หนวย: ลานบาท 

ลักษณะ ภาระ
กรรมสิทธ์ิ คัน มลูคาตามบัญชีสุทธิ คัน มลูคาตามบัญชีสุทธิ ผูกพนั

รถกระบะ เจาของ 678 189.75 796 224.29 -
รถจักรยานยนต เจาของ 683 24.86 769 28.71 -
รถตู เจาของ 78 6.28 75 5.35 -
รถบรรทุก 6 ลอ เจาของ 6 3.64 6 7.05 -
สวนควบและทรัพยสินสํารอง เจาของ - 4.65 - 4.54 -

รวม 1,445 229.18 1,646 269.93 -

รายการ
31/12/2545 31/03/2546

 

5.5 ทรัพยสินอื่น 
             หนวย: ลานบาท 

ลักษณะ ภาระ
กรรมสิทธ์ิ ผูกพัน

ระบบคอมพิวเตอร เจาของ -
ระบบปรับอากาศ เจาของ -
เคร่ืองใชสํานักงาน เจาของ -
อื่นๆ เจาของ -

รวม -

รายการ
มูลคาตามบัญชีสุทธิ

31/12/2545 31/03/2546
12.56
6.55
3.32
7.38

12.47
6.74
3.22
7.46

29.9029.81  
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5.6 สินคาคงคลัง 

บริษัทฯมีนโยบายการเก็บสินคาคงคลังประมาณ 30 - 40 วันเพ่ือใหมีสินคาเพียงพอสําหรับการขาย โดยไดรับเครดิตจาก
ผูผลิต/จําหนาย 20 - 60 วัน ในบางโอกาสบริษัทฯทําการเก็บสินคาคงคลังในระดับที่สูงกวาปกติหากไดรับเงื่อนไขการคาที่ดีจาก
ผูผลิต/จําหนาย อาทิ สวนลด และสินคาแถม เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทฯมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลังในระดับสาขาใหมี
จํานวนนอยที่สุด โดยพิจารณาระดับของสินคาคงคลังเปนปจจัยรวมในการประเมินผลการทํางานและคาตอบแทนที่จะใหแกผูจัดการ
สาขา ซ่ึงหากสาขาใดมียอดสินคาคงเหลือเฉล่ียสูงจะกระทบตอผลการประเมินดังกลาว  

                 หนวย: ลานบาท 

31/12/2543 31/12/2544 31/12/2545 31/03/2546
18.81 14.47 98.57 107.55สินคาคงเหลือ  

บริษัทฯมีนโยบายการขายสินคาท่ียึดคืนไดจากลูกคาท่ีไมสามารถผอนชําระตอได โดยนํามาปรับปรุงใหมเพ่ือขายเชาซ้ือซ่ึง
มีราคาตามสภาพของสินคา  

5.7 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในป 2545 บริษัทฯลงทุนในบริษัท ไมดา ลีสซ่ิง จํากัด จํานวนรวม 40.7 ลานบาท โดยบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
และในวันที่ 14 มิถุนายน 2545 บริษัทฯขายเงินลงทุนเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 40.4 ลานบาท ซ่ึงรับรูผลขาดทุนของบริษัทจํานวน 
272,677.85 บาท เพ่ือใหบริษัทฯมีโครงสรางการประกอบธุรกิจที่ชัดเจนมุงเนนในธุรกิจขายเชาซ้ือสินคาเคร่ืองใชไฟฟาและสินคาที่มี
ขนาดรายการเล็ก 

ณ 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯไมมีการลงทุนในบริษัทอ่ืนๆและไมมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทอ่ืนในอนาคต 

 

 


