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เอแคป เสนอบรกิารทีห่ลากหลายทัง้ในด้านธรุกจิการเงนิและที่

ปรึกษา และด้วยความเชี่ยวชาญหลักของเราในการประเมิน

ราคาและจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้ ไม่ว่าเราจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้มูลค่าหลาย  

พันล้านบาท หรือให้ค�าปรึกษาธุรกิจการเงินอื่นใด สิ่งแน่นอน

ทีเ่รามอบให้คอื คณุค่าในการท�างาน เรามปีระวตัทิีด่ทีีจ่ะแสดง

ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ที่จะดึง

เอาคุณค่าของงานและสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เคยมีใครคาดคิด

ให้เป็นไปได้ การไม่ผ่อนปรนต่อการสร้างสรรค์คุณค่าของงาน

เป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความส�าเร็จของเรา

Your Most Professional
Financial Advisor
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ฐานะทางการเงิน 2553 2554 2555

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 4,716.58 1,102.26 1,028.53

รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 4,075.46 67.21 61.76

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 641.12 1,035.05 966.78

ผลการด�าเนินงาน

รวมรายได้ (ล้านบาท) 2,192.54 937.99 233.88

รวมรายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 416.04 267.90 191.40

รวมต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท) 204.93 135.74 124.98

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 1,597.87 366.24 147.85

รวมค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 1,833.10 529.25 295.23

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (ล้านบาท) 221.63 393.13 (62.75)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.77 3.12 (0.55)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.13 8.28 7.73

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.47 23.60 29.70

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 89.28 73.37 34.70

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 10.11 41.91 (26.83)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 29.57 46.96 (6.26)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.75 13.51 (5.89)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 6.36 0.06 0.06

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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สารจากประธานกรรมการ

ในปีที่ผ่านมาแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญต่อการบริหารงานที่มีอยู่ มากกว่าการเข้า

ลงทุนซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือพอร์ตลูกหนี้ใหม่เข้ามา เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะการแข่งขันในตลาดการรับจ้างบริหาร

สนิทรพัย์ทีถ่อืเป็นธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ มคีูแ่ข่งทีเ่กดิขึน้ใหม่มากขึน้ทกุปี ท�าให้ต้นทนุการบรหิารงานมแีนวโน้มสงูขึน้ การเข้าประมลู

พอร์ตลูกหนี้ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบการลงทุน ทั้งในเรื่องของความเสี่ยง และอัตราผล

ตอบแทนการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่พบช่องทางที่คุ้มค่าในการลงทุนกับพอร์ตลูกหนี้รายใหม่ บริษัทฯ จึงหันแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจไปให้ความส�าคัญในธุรกิจการบริการด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ แทน เช่น งานด้านวาณิชธนกิจ งานบริการด้าน Outsource 

หรือ Call Center เป็นต้น ซึ่งการด�าเนินนโยบายในลักษณะนี้ ในระยะสั้นอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานบ้าง เนื่องจากสัดส่วน

รายได้จากธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์มสีดัส่วนสงูกว่ารายได้จากธรุกจิอืน่ อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาถงึสถานะทางการเงนิประจ�าปี  2555 

จะเห็นได้ว่า แม้จะมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอยู่ 

ภาพรวมของการด�าเนินงาน ณ สิ้นปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญารับจ้างบริหารพอร์ตลูกหนี้เหลืออยู่ 

5 สัญญา โดยมี 1 สัญญา เป็นการรับจ้างบริหารพอร์ตลูกหนี้ในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม สัญญาการให้บริการทั้งหมดจะหมด

อายุกลางปี 2556 ทั้งนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้มีการจ�าหน่ายพอร์ตลูกหนี้ และเงินลงทุนของบริษัทย่อยออกไปสิ้นปี 2554 ประกอบ

กับการที่ไม่มีสัญญารับจ้างบริหารพอร์ตใหม่เข้ามา ท�าให้รายได้จากงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯ ลดลง เป็นสาเหตุ

ให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ประมาณ 62.75 ล้านบาท           

ดร.วิวัฒน์  วิฑูรย์เธียร
ประธานกรรมการบริษัท
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มสีนิทรพัย์รวม 1,028.53 ล้านบาท มหีนีส้นิรวม 61.76 ล้านบาท 

มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ประมาณ 966.78 ล้านบาท   

ซึ่งแม้ผลประกอบการจะขาดทุน แต่มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต�่า

เพียง 0.06 เท่า และมีสภาพคล่องทางการเงินที่สูงขึ้นจาก    

23.60 เท่า ในปี 2554 เป็น 29.70 เท่า ในปี 2555 นอกจากนี้ 

การทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดอยูก่ว่า 700 ล้านบาท เป็น

สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงอยู่

ในฐานะตวัแทนผูบ้รหิาร ขอยนืยนัต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ 

ไม่ได้นิง่นอนใจต่อการพฒันาธรุกจิของบรษิทัฯ แต่อย่างใด ทีผ่่าน

มาบรษิทัฯ ยงัคงมองหาโอกาสและพจิารณาทางเลอืกในการลงทนุ

มาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ในการเข้าลงทุนหรือพัฒนาธุรกิจใดๆ 

ผู้บริหารจะพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นส�าคัญ     

ซึง่ผูบ้รหิารทกุคนเชือ่ว่าการรอคอยโอกาสการลงทนุทีเ่หมาะสม 

จะน�ามาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่บริษัทฯ ในอนาคตอย่าง

แน่นอน นอกจากนี ้บรษิทัฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าความร่วมมอืกนั

ของทกุๆ ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ทัง้จากผูบ้รหิารและพนกังาน 

ลูกหนี้ ลูกค้า และพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด จะเป็นแรงผลักดันให้

บริษัทฯ กลับมาสร้างผลการด�าเนินงานได้ดียิ่งขึ้นต่อจากนี้ 

อย่างไรกต็าม ถงึแม้ผลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ จะ

ไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัในปีทีผ่่านมา แต่หลกัในการบรหิารงาน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสะท้อนให้เห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับผล

ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed     

Companies ในระดับเกณฑ์ “ดีมาก” มาตั้งแต่ปี 2552-2555   

โดยเป็นการประเมนิตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั

จดทะเบียนที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors :  IOD) และถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ที่บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในเกณฑ์ที่ดีมาก ดังนั้นผู้ถือหุ้น

จึงสามารถมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และบรษิทัย่อย เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสร้างผลตอบแทนให้

แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน เพื่อตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ        

ที่ให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ เสมอมา 
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

01 ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 

กรรมการผู้จัดการ

03 นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ

02 นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต
กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู ้จัดการสายงานบริหารสินทรัพย์ด ้อย

คุณภาพ

01 02 03
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

04 นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย

06 นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

05 นายพรางกูร ไวยหงษ์
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

04 05 06
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คณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

07 นายสุรพล สินธุวณิชย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

09 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

08 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10 นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย
กรรมการ

0907 08 10
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. การจัดตั้งและประวัติความเป็นมา 

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ” หรือ “เอแคป”) เดิมชื่อบริษัท เอเชี่ยน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร์ส 

จ�ากัด ก่อตั้งและเริ่มด�าเนินการในปี 2541 โดย ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจทางการเงิน เพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจสู่การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (“NPL”) โดยบริษัทฯ 

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้

ปี 2541

n	จัดตั้งบริษัทขึ้นในชื่อ บริษัท เอเชี่ยน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จ�ากัด เพื่อให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและ

วาณิชธนกิจ รวมถึงการให้บริการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้า

ปี 2544   

n	จดัตัง้ บรษิทั เอเชยีน อนิเตอร์เนชัน่แนล แพลนเนอร์ส จ�ากดั (“AIP”) ทนุจดทะเบยีน 4 ล้านบาท บรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 

99.99 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดท�าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

ปี 2545 

n	บริษัท เอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จ�ากัด ในฐานะบริษัทย่อย ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ท�าแผน และผู้บริหาร

แผนฟื้นฟูกิจการจากส�านักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี 

ปี 2546

n	เดือนสิงหาคม แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอเชี่ยน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จ�ากัด 

เป็นบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท 



รายงานประจ�าป ี2555
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

12

ปี 2547 

n	จัดตั้งบริษัท เอแคป เซอร์วิสเซส จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อ

ลงทุนในทรัพย์สินและระบบซอฟแวร์ และให้บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ปี 2548 

n	ในวันที่ 14 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชน จ�านวน 23 ล้านหุ้น ภายหลังการเสนอขายบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

n	ตัง้บรษิทั เอแคป แอสเสท จ�ากดั ด้วยทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 1 ล้านบาท บรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 99.99  เพือ่เตรยีมพร้อม

ส�าหรับการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ปี 2549

n	บริษัท เอแคป แอสเสท จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นบริษัท

บริหารสินทรัพย์ตามพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พร้อมกันนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

เป็น 25 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด (“บบส.เอแคป”)

n	จดัตัง้บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จ�ากดั (“ACON”) ด้วยทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 1 ล้านบาท บรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 99.99  

เพื่อด�าเนินงานและให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ปี 2550

n	ตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย และถือหุ้นร้อยละ 99.99  โดยใช้ชื่อ บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี 

(“เอแคป มาเลเซีย”) ด้วยทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 500,000 มาเลเซียนริงกิต (ประมาณ 5,500,000 บาท) เพื่อด�าเนิน

กิจการเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร NPL ในประเทศมาเลเซีย 

n	บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด (“บบส.สตาร์”)  จ�านวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 60 เพื่อเป็นการลงทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อีกแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้น 

n	บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด (“CAP OK”) โดยการซื้อหุ้นสามัญในจ�านวน 38,249,997 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของหุ้นทั้งหมดใน CAP OK

n	บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement : PP) จ�านวน 25 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงท�าให้มีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 125 

ล้านหุ้น 

ปี 2551

n	บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบบส.สตาร์ จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 83.44 

n	International Finance Corporation (IFC) ซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.80 ของทุน    

จดทะเบียนช�าระแล้ว โดยถือหุ้นในนาม State Street Bank and Trust Company for London 

n	บริษัท เอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จ�ากัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

(“ACS”)

n	ACS ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ปี 2552

n	เพิม่ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วในบรษิทั เอแคป เซอร์วสิเซส เป็น 10 ล้านบาท และเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ 

เซ็นเตอร์ จ�ากัด (“GSC”) เพื่อขยายการรับจ้างด�าเนินงาน (Outsourcing Business) ในส่วนของบริการติดตามหนี้ และ

งานบริการด้าน Call Center

n	เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญของ CAP OK จากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.99 เป็นถือหุ้นร้อยละ 99.99 

โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในสัดส่วนร้อยละ 49.01 

ปี 2553

n	กุมภาพันธ์ ACS ได้รับการแต่งตั้งจากส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็นที่ปรึกษาประเภท A 

หมายเลข 3093 ใบอนุญาตนี้จะท�าให้เอซีเอสสามารถเข้าประมูลหรือรับงานที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการได้

n	เพิม่ทนุจดทะเบยีนในบรษิทัย่อยของ CAP OK คอื P COL จากทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว 20 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท  
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n	จดัตัง้บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ เอแคป (เอเชยี) จ�ากดั (“บบส.เอแคป (เอเชยี)”) มบีรษิทัย่อยเป็นผูถ้อืหุน้ และได้รบัอนญุาต

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์    

พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 25 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์เพิ่มใน

อนาคต 

ปี 2554

n	จัดตั้งบริษัท ออรั่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 63.97 เพื่อให้

บริการงานด้านวาณิชธนกิจ

n	ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย บบส.สตาร์   

 ปี 2555

n	ลดทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จาก 1,875 ล้านบาท คงเหลือ 825 

ล้านบาท เพื่อเป็นการชดเชยการขาดทุนสะสม

2. ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 9 บริษัท เป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 จ�านวน 6 บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 63.97 จ�านวน 1 บริษัท และถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย จ�านวน 2 บริษัท ซึ่งมีรายละเอียด

ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ดังต่อไปนี้ 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

1) บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด  (“บบส.เอแคป”)

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว 25 ล้านบาท ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ตามพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

2) บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“เอแคป (มาเลเซีย)”) 

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วจ�านวน 500,000 มาเลเซียนริงกิต (หรือประมาณ 5,500,000 บาท) ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในประเทศมาเลเซีย

3) บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด (“ACS”) 

เดิมชื่อ บริษัท เอเชี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 23 ล้านบาท ให้บริการเป็น

ที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บจ.บริหำรสินทรัพย์ เอแคป

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท

เซอร์วิสเซส

บ.เอแคป (มำเลเซีย) 

เอสดีเอ็น บีเอชดี

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง

บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

บจ.ออรั่ม แคปปิตอล

แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี (สิงคโปร์)

บจ.บริหำรสินทรัพย์

 เอแคป (เอเชีย)

บจ.แคปปิตอล โอเค

บจ.โปรเฟสชั่นแนล

คอลเลคชั่น

99.99%

99.99%

57.60%

99.99%

99.99%

99.99%

40.00%

63.97%

2.39

99.99%

99.99%
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการ

ของกฎหมายล้มละลาย ซึ่ง ACS ได้รับการอนุมัติจากส�านักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ให้ขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใต้กฎของกระทรวงยุติธรรม 

4)  บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด (“ACON”) 

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช�าระแล้ว 1 ล้านบาท โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานทัง้ในด้านของกฎหมายและอืน่ๆ 

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งการให้บริการงานด้านกฎหมายกับบริษัทอื่นๆ ทั่วไป

5)  บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด (“GSC”) (เดิมชื่อบริษัท เอแคป เซอร์วิสเซส จ�ากัด) 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 10 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินและระบบ เพื่อให้บริษัทฯ เช่าทรัพย์สินเพื่อ

ใช้รองรับการบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯ รวมทั้งได้ขยายธุรกิจให้บริการ การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ 

และการให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แก่สถาบันการเงินและบริษัทอื่นๆ 

6) บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด (“CAP OK”)

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วจ�านวน 825 ล้านบาท ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ด�าเนินธุรกิจใน   

การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล      

(Personal Loan) สินเชื่อเงินผ่อน (Sales Finance) สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Card) สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ (Hire      

Purchase) ภายใต้แบรนด์ “CAPITAL OK” ปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจในส่วนนี้ ได้หยุดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี 2552 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 63.97

7)  บริษัท ออรั่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี จ�ากัด (“ออรั่ม”) 

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช�าระแล้วจ�านวน 475,000 ดอลลาร์สหรฐั ด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารด้านวาณชิธนกจิในสงิคโปร์ รวมถงึ

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ถือหุ้นผ่ำนบริษัทย่อย  

8) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น จ�ากัด (“P COL”) 

CAP OK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้วจ�านวน 220 ล้านบาท ปัจจุบัน P COL 

ด�าเนนิธรุกจิในการให้บรกิารจดัเกบ็และตดิตามหนี้ให้กบัสถาบนัการเงนิของรฐัแห่งหนึง่อยู ่อย่างไรกต็าม รายได้ส่วนใหญ่

จะมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร

9) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จ�ากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)

CAP OK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57.60 เอแคป (มาเลเซีย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 2.39 โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว 25 ล้านบาท ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบ

ธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมในการเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ในอนาคต

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรแบ่งลักษณะงำนกำรให้บริกำรที่ปรึกษำกำรเงิน 

ออกดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ

บรษิทัฯ ให้บรกิารบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ด้วยการรบัจ้างจากผูท้ีเ่ป็นเจ้าของพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ได้แก่ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์และสถาบนัการเงนิทัว่ไป บรษิทัฯ จะเป็นผูต้ดิตามและเรยีกเกบ็หนีจ้ากลกูหนีข้อง

พอร์ตที่ผิดนัดช�าระหนี้ รวมถึงการด�าเนินคดี และบังคับยึดทรัพย์หลักประกัน เพื่อน�าทรัพย์สินมาบริหารจัดการ และ

ขายทอดตลาด ส�าหรับการรับจ้างบริหารหนี้ในต่างประเทศ มีบริษัทย่อย ได้แก่ เอแคป (มาเลเซีย) เป็นผู้รับจ้างบริหาร

สินทรัพย์ฯ ในประเทศมาเลเซีย 

นอกจากการด�าเนินงานในส่วนของการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ฯแล้ว บริษัทฯ สามารถให้บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ ได้แก่ บบส.เอแคป และบบส.เอแคป (เอเชีย) เป็นผู้เข้าประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบัน      

การเงนิต่างๆ ทีน่�าสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพออกมาประมลูขายได้ โดยภายหลงักจ็ะได้ว่าจ้างให้บรษิทัฯ เป็นผูร้บัจ้างบรหิาร

พอร์ตต่อไป 
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2. ธุรกิจที่ปรึกษำกำรเงินและวำณิชธนกิจ 

การให้บริการธุรกิจในส่วนนี้ ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ การเป็นผู้ท�าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมี ACS 

ที่เป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการ 

ส�าหรับการให้บริการที่ปรึกษาการเงิน งานให้บริการจะครอบคลุมถึงงานบริการหาแหล่งเงินทุน การควบรวมกิจการ  

การสอบทานกระแสเงนิสด รวมถงึการให้บรกิารทีป่รกึษาการเงนิในเรือ่งทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เช่นที่ปรึกษาการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

ทั้งที่เป็นตราสารทุน และตราสารหนี้ เป็นต้น 

บรษิทัฯ ได้ขยายงานบรกิารด้านวาณชิธนกจิออกไปตลาดต่างประเทศ โดยจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปร์ ชือ่ ออรัม่ 

เพื่อให้บริการกับลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ในแถบภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มกีารขยายธรุกจิงานบรกิารให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ และเพือ่เป็นการชดเชยรายได้จากการ

หยุดให้บริการธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค บริษัทย่อย GSC ได้ขยายงานบริการในลักษณะของ

การรับจ้างด�าเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลูกค้าในลักษณะบริการที่เป็น Call Center ในแง่ของระบบปฏิบัติ

การให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และบริษัทที่ให้บริการ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น บริการในเรื่องการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และ การให้บริการการ

อนุมัติสินเชื่อต่างๆ เป็นต้น 

ธุรกิจที่หยุดด�าเนินการชั่วคราว
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค หรือสินเชื่อรำยย่อย 

ด�าเนนิงานโดยบรษิทัย่อย CAP OK ในลกัษณะของการให้บรกิารสนิเชือ่ส่วนบคุคลต่างๆ ได้แก่ สนิเชือ่ส่วนบคุคล (Personal 

Loan) สินเชื่อเงินผ่อน (Sales Finance) บัตรเครดิต (Credit Card) สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) 

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ประกอบกบัการแข่งขนัในธรุกจิสนิเชือ่รายย่อยทีม่กีารแข่งขนัรนุแรงมากขึน้ ได้ส่งผลกระทบความเสีย่ง

ในธุรกิจด้านนี้มากขึ้นไปด้วย ประกอบกับบริษัทฯ มองเห็นว่า การปล่อยสินเชื่อในลักษณะที่ไม่มีหลักประกัน ค่อนข้างมีความเสี่ยง  

ที่สูง ดังนั้น CAP OK จึงได้พิจารณาหยุดด�าเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยก่อนเป็นการ

ชั่วคราว โดยได้ขออนุญาตกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหยุดด�าเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 แต่ทั้งนี้ CAP OK ยังมี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งหากในอนาคตจะได้ด�าเนินการในธุรกิจนี้ต่อ ก็สามารถที่จะด�าเนินการได้ต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องไป

ขออนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยนี้ใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

3. โครงสร้างรายได้
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเภทของรำยได้

2553 2554 2555

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ

ลบ. % ลบ. % ลบ. %

รายได้จากการให้บริการ 156.25 7.13 185.87 19.81 168.92 72.23

ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 228.96 10.44 82.04 8.75 22.48 9.61

ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อรายย่อย 30.83 1.40 - - - -

รายได้จากการรับคืนหนี้สูญ - - 241.80 25.78 - -

ก�าไรจากการยกหนี้ให้* 1,495.01 68.19 - - - -

รายได้อื่น** 281.48 12.84 428.28 45.66 42.47 18.16

รวมรายได้ 2,192.53 100.00 937.99 100.00 233.87 100.00

* ก�าไรจากการยกหนี้ให้จ�านวน 1,495 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทย่อย บบส.เอแคป ได้ขายพอร์ตออกไปเมื่อปลายปี 53 โดยเงินที่ได้จากการขายพอร์ตถูกน�า
ไปช�าระคืนให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่เป็นสถาบันการเงิน (ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน) ทั้งหมด แต่มีส่วนต่างของจ�านวนเงินดังกล่าวที่ยังคงค้างอยู่ ซึ่งเจ้าหนี้สถาบัน 
การเงินรายดังกล่าวยินยอมที่จะยกหนี้ให้แก่ บบส.เอแคป  

** รายได้อื่น ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจาก
1.  ลูกหนี้ทางบัญชีที่เคยตัดเป็นหนี้สูญไป แต่ต่อมาสามารถเรียกเก็บหนี้ได้
2.  ค่าความนิยมติดลบจากการที่ บริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ CAPOK ในราคาที่ต�่ากว่า มูลค่ายุติธรรม 
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โครงสร้างรายได้จากงานให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาจากการให้บริการในธุรกิจหลักๆ ดังนี้ 

1. รายได้จากการให้บรกิาร ซึง่เป็นรายได้ทีเ่กดิจากงานบรกิารของ ทีป่รกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิ รวมถงึงานรบัจ้าง

ด�าเนินงานบริการเกี่ยวกับ Call Center โดยบริษัทย่อยที่ให้บริการในส่วนนี้ได้แก่ ACS และ GSC

2. ดอกเบีย้รบัจากการบรกิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ เป็นรายได้ทีเ่กดิจากดอกเบีย้รบัของสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพทีบ่รษิทัย่อย

เป็นเจ้าของพอร์ต โดยการเข้าไปประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามา  

ทัง้นี ้รายได้ทีเ่กดิจากดอกเบีย้รบัจากสนิเชือ่รายย่อย เป็นดอกเบีย้รบัทีเ่กดิจากการปล่อยสนิเชือ่ประเภทต่างๆ ของ CAP OK 

ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้หยุดการให้บริการในธุรกิจดังกล่าวแล้ว  

 

4.  ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย แบ่งลกัษณะการให้บรกิารทีย่งัด�าเนนิงานอยูอ่อกเป็น 2 สายงาน ได้แก่ 1) ธรุกจิการบรหิาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  และ 2) ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ ซึ่งมีการบริหารงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ

ช�านาญทีม่าจากธรุกจิการเงนิ ในขณะที ่ธรุกจิสายงานสนิเชือ่เพือ่การอปุโภคและบรโิภค CAP OK ได้หยดุให้บรกิารมาตัง้แต่ปลายปี 

2552 อย่างไรก็ตาม CAP OK ยังคงมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยู่ เพื่อรักษาโอกาสต่อการ

ด�าเนินธุรกิจในอนาคตข้างหน้า ส�าหรับรายละเอียดของงานให้บริการที่ยังคงด�าเนินการอยู่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบัน      

ดังกล่าวข้างต้นมีดังต่อไปนี้ 

4.1 ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ

การที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจในทุกๆปี ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาหนี้สินของประชาชนและธุรกิจใน             

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท�าให้บริษัทฯ เห็นว่าตลาดการให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-

performing Loan / NPL) เป็นตลาดขนาดใหญ่อกีตลาดหนึง่ ซึง่สถาบนัการเงนิทีม่สีนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ หรอื NPL อยู่ในงบการเงนิ

ของตน ย่อมจะหาทางจัดการแก้ไขปัญหา แต่อาจมีข้อจ�ากัดด้านก�าลังบุคลากรและความเชี่ยวชาญ ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้

ด�าเนินงานด้านที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้จนประสบความส�าเร็จ ได้รับการยอมรับทั้งจากเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมีความเป็น

อิสระ คือ ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินใด ในระยะแรก บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อย

คณุภาพ โดยมุง่เสนอตวัเข้าเป็นผูใ้ห้บรกิารในการเจรจาและจดัเกบ็หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายของสถาบนัการเงนิและองค์กรบรหิารสนิทรพัย์

ด้อยคณุภาพต่างๆ ซึง่รวมถงึงานด้านการด�าเนนิคดฟ้ีองร้องเพือ่ตดิตามการช�าระหนี ้และการบรหิารจดัการขายสนิทรพัย์หลกัประกนั

อืน่ๆ ที่ได้รบัมาจากการโอนทรพัย์ของลกูหนีเ้พือ่การช�าระหนีห้รอืจากการยดึทรพัย์หลกัประกนั ทัง้นีข้อบเขตของงานด้านการบรหิาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยรวมพอสรุปได้ดังนี้ 
n	เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ ในการเจรจากับลูกหนี้ เพื่อหาข้อสรุปและก�าหนดแนวทางการช�าระหนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายและมาตรการที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหนี้

n	การติดตามและเรียกเก็บหนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

n	การติดตามทวงถามในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้

n	การด�าเนินคดี และบังคับยึดทรัพย์หลักประกัน รวมทั้งการขายทอดตลาดทรัพย์

n	การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย

n	การจัดท�าระบบฐานข้อมูลลูกหนี้รายตัว ข้อมูลหลักประกัน เงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตัดช�าระหนี้ รวมทั้ง

ฐานข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจ�าเป็นในการบริหารสินทรัพย์และการก�ากับดูแล รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

n	การด�าเนินงานในสายงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แบ่งออกเป็น 

ก. การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือการบริหารพอร์ตลูกหนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบซอร์ฟแวร์

คอมพิวเตอร์ควบคุมการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการตั้งแต่เริ่มให้บริการธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในปี 

2547 โดยมีการพัฒนาระบบและโปรแกรมต่างๆ เรื่อยมา เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการบริหารงานในปัจจุบันที่มีจ�านวนพอร์ตเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีประสิทธิภาพและการประเมินผลครอบคลุมทุกเนื้องานมากยิ่งขึ้น    

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจดลขิสทิธิ์โปรแกรมย่อยต่างๆ ไว้เป็นของบรษิทัฯ และให้บรษิทัย่อย คอื บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ 

จ�ากดั เป็นผูล้งทนุในทรพัย์สนิและให้เช่าแก่บรษิทัฯ รวมทัง้บรษิทัย่อยอืน่ๆ ของบรษิทัฯ ทีป่ระกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ 

การบรหิารงานส่วนนีจ้ะอยูภ่ายใต้การดแูลของรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ การจดัสรรจ�านวน

คนที่ปฏิบัติงานดังกล่าว จะมีความแตกต่างจากงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละพอร์ตนั้นจะมี
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จ�านวนลกูหนีอ้ยูห่ลายราย ดงันัน้เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน และสามารถดแูล ตดิตาม ประสานงานกบัลกูหนี้ในแต่ละ

พอร์ตได้อย่างทั่วถึง บริษัทฯ จึงต้องมีพนักงานที่ดูแลงานด้านนี้ให้เพียงพอต่อพอร์ตลูกหนี้ที่บริษัทฯ ได้รับบริหารอยู่ ซึ่งพนักงานใน

ส่วนนี้ จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้เหมาะสมกับปริมาณพอร์ตที่บริษัทฯ รับจ้างบริหาร 

บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างการให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกเป็นสองฝ่ายงานหลักคือฝ่ายงานบริหารสินทรัพย์ 

และฝ่ายปฏิบัติการ โดยทั้งสองฝ่ายงานมีการจัดแบ่งแยกเป็นหน่วยงานย่อย ได้แก่ หน่วยงานบริหารหนี้ หน่วยงานบริหารทรัพย์สิน

รอการขาย หน่วยงานบรหิารงานคด ีหน่วยงานประเมนิราคา หน่วยงานด้านบญัชแีละการเงนิ หน่วยงานด้านนติกิรรมสญัญา หน่วยงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบริหารงานบุคลากรและธุรการ และหน่วยงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารและติดตามหนี้มาเป็นทีมงานของบริษัทฯ โครงสร้างดังกล่าว        

จะท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินการเรียกเก็บหนี้ได้ตามก�าหนดระยะเวลาในสัญญาว่าจ้าง และเป็นโครงสร้างที่ท�าให้สามารถ         

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บุคลากรในส่วนนี้จะปฏิบัติงานเฉพาะงานให้        

บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเท่านั้น 

 ส�าหรบัการด�าเนนิงาน ณ สิน้ปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัฯ ย่อยเหลอืสญัญาการรบัจ้างบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพอยู ่5 

สัญญา แบ่งเป็นสัญญาการรับจ้างบริหารในประเทศ 4 สัญญา ที่ด�าเนินงานโดยบริษัทฯ และการรับจ้างบริหารในประเทศมาเลเซีย

อกี 1 สญัญา ทีด่�าเนนิงานโดยบรษิทัย่อย เอแคป (มาเลเซยี) ซึง่สญัญาการรบัจ้างบรหิารงานทัง้หมด 5 สญัญาจะหมดอายใุนกลางปี 

2556 นี้ 

ส�าหรับสัญญาการรับจ้างบริหารในประเทศทั้ง 4 สัญญานั้น ผู้ว่าจ้างได้จ�าหน่ายลูกหนี้ในพอร์ตดังกล่าวออกไปแก่ผู้รับซื้อ

รายใหม่ทั้งหมดแล้วตั้งแต่ปลายปี 2555 ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการด�าเนินการปิดบัญชีลูกหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ส่วนสัญญาการ

รับจ้างในมาเลเซีย บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ว่าจ้างถึงเรื่องการต่อสัญญาว่าจ้างต่อไป 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการหาพอร์ตลูกหนี้รายใหม่เข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจที่

สูงขึ้น ประกอบกับจ�านวนพอร์ตที่น�าออกมาประมูลมีจ�านวนไม่มากนัก ท�าให้บริษัทฯ ยังไม่มีพอร์ตลูกหนี้รายใหม่เข้ามาบริหารเพิ่ม

แต่อย่างใด 

ลักษณะรายได้จากการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การรบัจ้างบรหิารพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพจะได้ผลตอบแทนในรปูของค่าธรรมเนยีมจากการบรหิาร โดยทัว่ไปทีบ่รษิทัฯ 

ได้รับแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. Cash Collection Fee เป็นค่าธรรมเนยีมทีค่ดิจากสดัส่วนร้อยละของเงนิที่ได้รบัจากลกูหนี ้ภายหลงัการหกัค่าใช้จ่ายต่างๆ 

แล้ว โดยบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็เป็นรายไตรมาสจากผูว่้าจ้าง อย่างไรกต็าม สญัญาปัจจบุนัทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิารรบัจ้างบรหิาร

พอร์ตให้กับ บบส.สตาร์ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะคิดจากสัดส่วนร้อยละของเงินที่ได้รับจากลูกหนี้โดยตรงเท่านั้น

2. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (Base Fee) เช่น ค่าจ้างบุคคลากร ค่าใช้จ่ายส�านักงาน เป็นต้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บเป็น

รายเดือนจากผู้ว่าจ้าง 

ข. การเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจะด�าเนินงานโดยบริษัทย่อย ได้แก่ บบส.เอแคป และ บบส.เอแคป (เอเชีย) 

โดยทัง้หมดได้รบัอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธรุกจิเป็นบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ตามพระราชก�าหนดบรษิทับรหิาร

สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ให้มีคุณสมบัติสามารถเข้าประมูลซื้อพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ ซึ่งหาก

ประมูลพอร์ตมาได้แล้วนั้นบริษัทย่อยจะได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารพอร์ตต่อไป 

การประมลูพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพในแต่ละครัง้ ก่อนการเข้าประมลู จะต้องมกีารศกึษาและเกบ็ข้อมลูต่างๆ ของพอร์ต

ที่จะเข้าประมูลโดยจะต้องมีการพิจารณามูลค่าหลักประกัน พิจารณาข้อมูลทางการเงิน และประวัติของลูกหนี้ เป็นต้น เพื่อน�าข้อมูล

ดงักล่าวมาประมวลผล และก�าหนดเป็นราคาที่ใช้ส�าหรบัประมลูซือ้พอร์ตนัน้ ซึง่การเข้าประมลูในแต่ละครัง้นัน้ นอกจากจะต้องแข่งขนั

ด้านราคากับผู้ประมูลรายอื่นๆ แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเรียกเก็บหนี้จากพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นๆ ด้วย 

ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุ เมือ่น�าพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพนัน้มาบรหิาร  ทัง้นี้ในส่วนของเงินลงทนุที่ใช้ในการเข้าประมลู

ซื้อพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในแต่ละครั้ง บริษัทย่อยจะได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ 

ลักษณะรายได้จากการเป็นเจ้าของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ และเป็นเจ้าของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ประมูลได้มาจากสถาบันการเงิน      

จะมีรายได้จากดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งที่เป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ และที่โอนปรับเปลี่ยน
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เป็นเงินให้สินเชื่อ ซึ่งจะบันทึกเมื่อได้รับช�าระโดยการเรียกเก็บหนี้ ทั้งนี้อาจมาจากการว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารพอร์ต หรือ 

บริษัทย่อยเป็นผู้บริหารพอร์ตของตนเองก็ได้  

ค. งานคดี และนิติกรรมต่างๆ สนับสนุนงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

การด�าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีขั้นตอนของขบวนการในการด�าเนินการฟ้องร้อง 

การยึดทรัพย์ การท�าสัญญาการช�าระหนี้ต่างๆ และนิติกรรมทางกฎหมายอื่นๆ ดังนั้นงานในส่วนนี้ บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด 

(“ACON”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการแทนบริษัทฯ จากการบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดย ACON         

จะได้รบัผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนยีมจากการปฏบิตังิานในการท�านติกิรรมสญัญาต่างๆ นอกจากนี ้ACON ยงัให้บรกิารงานทีป่รกึษา

ทางการเงินอื่นๆ แก่ธุรกิจภายนอกด้วย เช่น การให้บริการงานด้านการจดทะเบียน คดีความ งานกฎหมายทางภาษี กฎหมายการ

ประกอบธุรกิจ กฎหมายแรงงาน เป็นต้น     

4.2 ธุรกิจที่ปรึกษำกำรเงินและวำณิชธนกิจ

การให้บรกิารงานทีป่รกึษาการเงนิและวาณชิธนกจิ รวมถงึการให้บรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิต่างๆ เช่น การปรบัโครงสร้างหนี้ 

การหาผูร่้วมทนุหรอืแหล่งเงนิทนุ การสอบทานกระแสเงนิสด การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. 

เพือ่ให้บรกิารงานทีป่รกึษาเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์  การเพกิถอนหุน้จดทะเบยีนออกจากตลาดหลกัทรพัย์ การรวม

กิจการหรือควบกิจการ งานที่ปรึกษาการเงินในการเป็นผู้ท�าแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ที่อยู่

ในกระบวนการของศาลล้มละลาย จะให้บริการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด หรือ ACS  

ACS ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินและ

วาณิชธนกิจตามขอบเขตที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก�าหนด โดยมีระยะเวลาให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 ถึง

วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินจากส�านักงาน         

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จ�านวน 4 ท่าน และมีพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าในส่วนงานนี้จ�านวน 7 ท่าน ซึ่งการให้บริการงานที่ปรึกษา

ทางการเงนินี ้ส่วนใหญ่มาจากการแนะน�าของลกูค้าต่อๆ กนัไป และมาจากความสมัพนัธ์ของผูบ้รหิารกบัผูป้ระกอบธรุกจิหลายๆ แห่ง 

รวมทั้งการแนะน�าจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนเข้าด�าเนินการให้บริการ ผู้บริหาร  จะร่วมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อ

ประเมนิปัญหาเบือ้งต้นและรบัทราบวตัถปุระสงค์ของลกูค้า หลงัจากนัน้จะมกีารมอบหมายให้กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 

เพื่อด�าเนินการเข้าศึกษาในรายละเอียดเบื้องต้นของลูกค้า ซึ่งภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และด�าเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองลกูค้าแล้วจะได้จดัท�าบนัทกึข้อตกลงการให้บรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิ เพือ่ส่งให้ลกูค้าลงนาม และภายหลงัการท�าข้อ

ตกลงแล้ว จะเริ่มด�าเนินงานในขั้นตอนของการท�า Due Diligence โดยละเอียดก่อน ให้บริการแก่ลูกค้าตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

แต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ สามารถสรุปขอบเขตการให้บริการงานที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ ได้ดังนี้

1) บริการให้ค�าปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรวมไปถึงการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง 
n	ให้บรกิารในการให้ค�าปรกึษา แนวทางการจดัโครงสร้างหนี ้รวมทัง้เป็นตวัแทนหรอืเป็นตวักลางในการเจรจา ให้ค�าแนะน�า

และร่วมก�าหนดแผนการช�าระหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ค�าสั่งศาลล้มละลายกลาง ซึ่ง 

ACS ได้รับการอนุมัติจากส�านักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าแผน

ฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รับอนุญาต ภายใต้กฎของกระทรวงยุติธรรม

n	การให้บริการในการเป็นผู้ท�าแผน คือการให้บริการให้ค�าปรึกษาและจัดท�ารายการข้อสนเทศ เอกสารแผนการปรับ

โครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ หรือเอกสารตามความเหมาะสม รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อเสนอต่อ

เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัติแผน

n	การให้บริการในการเป็นผู้บริหารแผน คือ การบริหารกิจการและทรัพย์สินของลูกค้า รวมทั้ง ซื้อ ขาย จ�าหน่าย หรือ

จัดการโดยประการอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ของลูกค้า และทั้งอาจน�าทรัพย์สินของลูกค้าไปเป็นหลักประกันต่างๆ  

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนถึงการขอยื่นค�าขอต่อศาล เพื่อให้ลูกค้าออกจากการฟื้นฟูกิจการ 

เมื่อได้ด�าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

2) บริการให้ค�าปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กิจการและโครงการต่างๆ ทั้งในรูปของเงินลงทุนและเงินให้สินเชื่อ 

n	การท�าหน้าที่ท่ีปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุน สามารถด�าเนินการได้หลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยความต้องการ

ของลูกค้า โครงสร้างทางการเงินของกิจการ แนวโน้มและทิศทางของตลาดทุนในขณะนั้น รูปแบบในการระดมทุนที่

บริษัทฯ ท�าหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษา มีดังนี้
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- ทีป่รกึษาในการยืน่ขออนญุาตเพือ่ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้และตราสารกึง่หนี้

กึ่งทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบส�าคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

- ที่ปรึกษาการน�าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ที่ปรึกษาในการเป็นตัวกลางซื้อขาย/ควบรวมกิจการ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการท�ารายการใดๆ ที่เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ที่ปรึกษาในการหาพันธมิตรร่วมทุน

- ที่ปรึกษาการจัดท�าสินเชื่อโครงการ (Project Financing) ต่างๆ เป็นต้น

3) บริการรับจ้างด�าเนินงาน (Outsourcing Business) 

n	การให้บรกิารกบัลกูค้าทัง้ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารโดยตรงและการให้บรกิารในแง่ของระบบปฏบิตักิารให้กบับรษิทั

ขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และบริษัทที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้น        

พืน้ฐาน เช่น บรกิารในเรือ่งการเรยีกเกบ็เงนิลกูหนี ้บรกิารศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ และ การให้บรกิารการอนมุตัสินิเชือ่ต่างๆ 

เป็นต้น

4) บริการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

n	การสอบทานสถานะของกิจการ และสถานะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Due Diligence Service)

n	การให้บริการจัดท�ารายงาน วิเคราะห์สถานะเงินสดของกิจการ (Cash Monitoring) 

n	การประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)

n	การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

n	บริการให้ค�าปรึกษาเรื่องโครงสร้างการจัดการ

n	บริการที่ปรึกษาในการจัดวางระบบการเงินและการบริหารเงินภายในองค์กร

n	การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ (Independent Opinion) ต่อรายการต่าง ๆ  ของบริษัทมหาชนตามข้อบังคับของ ส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลักษณะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของการให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

ส�าหรับการคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ มีการคิดค่าธรรมเนียมการบริการ 2 

รูปแบบ คือ

1.  ค่าธรรมเนียมรายเดือน (Retainer fee) ซึ่งจะประเมินจากศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดของลูกค้า และใช้เกณฑ์

การประมาณการเวลาและบคุลากรทีจ่ะต้องใช้ในการปฏบิตังิาน ซึง่ค่าธรรมเนยีมรายเดอืนอาจจะมกีารก�าหนดระยะเวลา

ที่แน่นอนที่บริษัทฯ สามารถเก็บจากลูกค้าได้ หรืออาจเป็นการจัดเก็บไปเรื่อยๆ ในทุกๆ เดือน จนกว่าจะสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน นอกจากนี้ยังก�าหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านการแข่งขันด้วย 

และ 

2. ค่าธรรมเนียมเมื่องานส�าเร็จ (Success Fee) ซึ่งบางกรณีจะก�าหนดเป็นร้อยละของมูลค่าโครงการของงานที่ด�าเนินการ 

หรือในบางกรณี ACS จะก�าหนดเป็นจ�านวนเงิน โดยพิจารณาจากมูลค่าโครงการ

ธุรกิจที่หยุดด�าเนินงานชั่วคราว
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค หรือสินเชื่อลูกค้ำรำยย่อย

นับตั้งแต่ปลายปี 2552 เป็นต้นมา ธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่ด�าเนินงานโดยบริษัท

ย่อยของบรษิทัฯ คอื บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ�ากดั (“CAP OK”) ได้หยดุให้บรกิารการปล่อยสนิเชือ่แก่ลกูค้ารายใหม่ลงแล้ว  เนือ่งจาก

สภาวะทางเศรษฐกจิทีซ่บเซาในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมา ประกอบกบัคูแ่ข่งขนัทีเ่ข้ามาสูต่ลาดในธรุกจิด้านนีม้ากขึน้ ท�าให้บรษิทัฯ พจิารณา

แล้วเห็นว่า การหยุดด�าเนินการในสายงานด้านนี้ชั่วคราว เพื่อรอดูความชัดเจนทางเศรษฐกิจและแนวโน้มทางการตลาดไปก่อนต่อ

จากนี ้จะส่งผลดต่ีอบรษิทัฯ มากกว่าการประกอบธรุกจิต่อไป อย่างไรกต็าม ในระหว่างนี ้CAP OK ได้แจ้งขอหยดุด�าเนนิธรุกจิด้านนี้

ชั่วคราวกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ CAP OK ยังมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้านนี้อยู่ ดังนั้น ในอนาคต CAP OK ก็

สามารถทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้านนีต่้อไปได้ ซึง่การให้บรกิารในสายงานนี ้ประกอบด้วยการให้บรกิารทางสนิเชือ่ในรปูแบบต่างๆ 4 ประเภท 

ดังนี้  
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1. การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 

เป็นการให้สนิเชือ่ที่ไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�้าประกนั โดยลกูค้าสามารถเลอืกจ�านวนเดอืนผ่อนช�าระได้ตัง้แต่ 12 - 60 เดอืน 

เงินผ่อนต่อเดือน เริ่มต้นที่ 400 บาท โดยแบ่งออกเป็น สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ เป็นสินเชื่อที่แบ่งช�าระเป็นงวด          

(Installment Loan) และสนิเชือ่แบบหมนุเวยีน (Revolving Credit) ซึง่ลกูค้าสามารถเบกิใช้เงนิจากวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่นมุตัิ

ให้ โดยคิดดอกเบี้ยเฉพาะเงินที่เบิกใช้เท่านั้น  ทั้งนี้สินเชื่อทั้ง 2 ประเภทนี้มีการก�าหนดการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลด

ต้น ลดดอก (Effective Rate) ซึ่งยอดหนี้จะลดลงตามเงินต้นคงเหลือที่ลดลง

2.  การให้บริการสินเชื่อเงินผ่อน (Sales Finance) 

เป็นการให้บรกิารสนิเชือ่ ส�าหรบัผูต้้องการซือ้สนิค้าและบรกิารประเภทต่างๆ ในลกัษณะการผ่อนช�าระเป็นงวดๆ ภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด โดยมีการก�าหนดดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Fee Rate) ตามประเภทของสินค้าและบริการ เช่น เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนตร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ จะอยู่ภายใต้

นโยบายการอนุมัติสินเชื่อ

3. บัตรเครดิต (Credit Card) 

โดยจะร่วมกบับรษิทัพนัธมติรอืน่ๆ เพือ่ออกบตัรเครดติร่วม (Affinity Card) ที่ให้สทิธปิระโยชน์พเิศษแก่ผูถ้อืบตัร รวมถงึ

การออกบัตรเครดิต COK Platinum เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าบัตรเครดิตให้มากขึ้นด้วย 

4. การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) 

เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในลักษณะการผ่อนช�าระเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยพิจารณา

วงเงินสินเชื่อจาก เงินดาวน์ ส่วนระยะเวลาในการผ่อนช�าระค่างวดจะขึ้นกับฐานะการเงินของลูกค้า ยี่ห้อ รุ่น และราคา

ของรถจักรยานยนต์ โดยจะก�าหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Fee Rate) ตามคุณสมบัติของผู้สมัครวงเงิน และใน

บางกรณี ลูกค้าอาจต้องมีผู้ค�้าประกันเพิ่มเติม ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นตามนโยบายการอนุมัติสินเชื่อ

ลักษณะการจัดเก็บรายได้ของธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

การรับรู้รายได้จากธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็นการรับรู้รายได้ของดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่เกิดจากการปล่อย

สินเชื่อประเภทต่างๆ ในอดีตข้างต้น 

5. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 จากการด�าเนินธุรกิจหลักในส่วนการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯ และธุรกิจที่ด�าเนินงานโดยบริษัทย่อยทั้ง    

ที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ ปัจจุบันธุรกิจในแต่ละสายงานมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดการให้บริการเพิ่มขึ้นป็น     

จ�านวนมาก ทั้งที่เป็นของภาครัฐ และของภาคเอกชนหรือบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งท�าให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวต่อการ

แข่งขันที่รุนแรงในแต่ละสายธุรกิจ เพื่อสามารถให้บริการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต 

5.1 ลักษณะลูกค้ำ

กจิการในประเทศเป็นจ�านวนมากทีต้่องประสบปัญหาทางเศรษฐกจิและการเงนิ รวมถงึผูท้ีม่คีวามต้องการแหล่งเงนิทนุเพือ่

ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ลูกค้าเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา เช่น ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

การท่องเทีย่วที่ได้รบัผลกระทบจากการชมุนมุ ผลกระทบจากการส่งออกสนิค้าทีล่ดลง อนัเนือ่งมาจากการแขง็ค่าของเงนิบาท รวมถงึ

ภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน�้าท่วม การเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้า สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ภาระหนี้สิน การขาดสภาพคล่องของเงินทุน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อได้ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมส่ง

ผลกระทบต่อปรมิาณของหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้หรอืสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพทัง้ระบบอย่างแน่นอน โดยอย่างน้อยคาดว่าในระยะเวลา 

2-3 ปีนี ้ปรมิาณของสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพจะยงัไม่ลดลงมากนกั ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถมองเหน็ช่องทางของตลาด

การบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพทีค่าดว่าจะถกูสถาบนัการเงนิต่างๆ น�าออกมาประมลูขายทอดตลาดให้กบับรษิทับรหิารสนิทรพัย์ต่างๆ 

อยูเ่ป็นระยะๆ และภายใต้ความไม่แน่นอนทางการเงนิและเศรษฐกจิในขณะนี ้ท�าให้บรษิทัย่อยทัง้ บบส.เอแคป และ บบส.เอแคป เอเชยี 

มีโอกาสอยู่เสมอในการเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ในอนาคตได้อีก ซึ่งจะไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจาก    

ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นกัน จึงเป็นโอกาสที่จะ รับงานบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
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ทางแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบอยู่แล้วจากการที่มีบริษัทย่อย เอแคป มาเลเซีย รับจ้างบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย 

5.2 กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน   

n	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ในการบรหิารจดัการงานบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ บรษิทัฯ จะให้ความส�าคญักบัการเจรจาประนอมหนีก้บัลกูหนีเ้ป็นหลกั 

ด้วยการเสนอทางออกและการแก้ไขปัญหาของลกูหนีท้ีม่คีวามหลากหลาย เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานะและความสามารถในการช�าระ

หนี้ของลูกหนี้ในแต่ละราย เช่น หากเป็นลูกหนี้รายย่อย บริษัทฯ จะพยายามด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ โดยพิจารณา

จากความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูหนีเ้ป็นหลกั ในขณะทีก่รณเีป็นลกูหนีร้ายใหญ่ จะพจิารณาจากความสามารถในการด�ารงอยู่

ของกจิการลูกหนี ้รวมไปถงึความสามารถในการช�าระหนีข้องกจิการ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้กจิการของลูกหนี ้สามารถด�าเนนิการ

ประกอบธุรกิจต่อไปได้เป็นปกติภายหลังได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดทิศทางการแข่งขัน โดยอาศัยจุดแข็ง

ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- มีบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งสามารถเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้

- ม ีPartners ทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิและพร้อมให้การสนบัสนนุด้านเงนิทนุ เพือ่ใช้ส�าหรบัการประมลูซือ้พอร์ตสนิทรพัย์

ด้อยคุณภาพเพิ่มเติม

- เป็นผูใ้ห้บรกิารทีเ่ป็นอสิระ ไม่เป็นบรษิทัในเครอืของสถาบนัการเงนิใด จงึไม่มปัีญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กับลูกค้าต่างๆ 

- มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน

- มีระบบและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

- บรษิทัฯ มรีะบบคอมพวิเตอร์ และสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และสามารถเชือ่มโยงระบบคอมพวิเตอร์กบัลกูค้า

เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีต่างๆ ได้

n	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

การให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าเป็นพิเศษ ด้วยการให้บริการค�าปรึกษาจากพนักงานที่มีประสบการณ์

ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญของการให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องจากการเข้าใจถึงปัญหาของ

ลูกค้าและการให้บริการทางการเงินที่ตรงจุด จะช่วยท�าให้ลูกค้าหลุดพ้นจากปัญหา และประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง

รวดเร็ว นอกจากนี้การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การปรับโครงสร้างหนี้ทั้งภายในหรือภายนอกกระบวนการศาลล้มละลาย ไปจนถึง

การฟ้ืนตวัของกจิการ และน�าไปสูก่ารหาแหล่งเงนิทนุ เพือ่ใช้เป็นส่วนสนบัสนนุในการขยายตวัของกจิการ ซึง่การให้บรกิารทีค่รบวงจร

เหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นของการให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินมาตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงาน 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการรับจ้างด�าเนินงานในลักษณะการให้บริการ Call Center ที่บริษัทย่อย GSC ได้เริ่มด�าเนินงาน

เมือ่ปลายปี 2552 ทีผ่่านมา โดยอาศยัความได้เปรยีบจากต้นทนุการด�าเนนิงานทีต่�า่ของ GSC เนือ่งจากมพีนกังานทีเ่คยเป็นพนกังาน

ในส่วนของธุรกิจบริหารสินเชื่อรายย่อยของ CAP OK ได้ย้ายมาให้บริการในสายงานนี้ ซึ่งพนักงานเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ

ช�านาญ และอยู่ในธรุกจิของการตามหนี ้การให้บรกิารรายละเอยีดแก่ลกูค้าผ่านทางโทรศพัท์ มาอย่างยาวนาน จงึท�าให้ GSC สามารถ

ปฏบิตังิานได้ด้วยความช�านาญและมปีระสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาให้ลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จนได้รบัความไว้วางใจจากผูว่้า

จ้างที่ใช้บริการ 

5.3 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยหรือให้บริกำร

n	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การรบัจ้างบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ บรษิทัฯ ให้บรกิารทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยของตนเอง และ และบรษิทับรหิารสนิทรยัพ์

หรือสถาบันการเงินอื่นๆ โดยจะติดตามและหาช่องทางส�าหรับการให้บริษัทย่อยเข้าประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นระยะๆ 

เมือ่มข่ีาวความเคลือ่นไหวจากการน�าสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพของสถาบนัการเงนิและธนาคารต่างๆ ออกมาประมลูขายทัง้จากในประเทศ

และต่างประเทศ 
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n	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินด้านวาณิชธนกิจ ACS จะมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้า ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน หรือ

อยูร่ะหว่างเตรยีมการทีจ่ะท�าการปรบัโครงสร้างหนี ้ตลอดรวมถงึผูท้ีก่�าลงัขยายธรุกจิ หรอืหาแหล่งเงนิลงทนุเพิม่เพือ่ใช้ในการลงทนุ

หรือเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ จะมาจากภาคธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งจากธุรกิจการเกษตร ธุรกิจสิ่งทอ ธุรกิจการท่องเที่ยว 

หรือธุรกิจการผลิตสินค้าต่างๆ โดยจะให้บริการทั้งลูกค้าระดับกลางไปจนถึงลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากการให้บริการที่หลายหลายใน

แต่ละธุรกิจ จะท�าให้สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าในภาคธุรกิจอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง 

ส�าหรับการให้บริการงานรับจ้างด�าเนินงาน ในลักษณะที่เป็นบริการด้าน Call Center โดย GSC จะเจาะตลาดในกลุ่มบริษัท

ที่ท�าธุรกิจคมนาคม สถาบันการเงิน ที่มีฐานลูกค้าอยู่เป็นจ�านวนมาก และเป็นผู้บริการรายใหญ่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดย

บริการดังกล่าวเป็นลักษณะการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และการให้บริการการอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น

5.4 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

n	ธรุกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ลกูค้าในธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ได้แก่ นกัลงทนุทีเ่ข้ามาลงทนุในพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพทีบ่รษิทัฯ บรหิาร

อยู่ รวมถึงองค์กรที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ และสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งของภาครัฐและ

เอกชนที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตน (Outsourcing) เพื่อลดต้นทุน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกเหล่านีจ้ะมคีวามพร้อมทัง้ด้านบคุลากรและระบบ ดงันัน้สถาบนัการเงนิทีก่ล่าวถงึนัน้จงึถอืเป็นเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ และ บบส.

เอแคป จะต้องคอยตดิตามความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัข่าวสารการน�าพอร์ตลกูหนีข้องตนเองออกมาประมลูขาย เพือ่ทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ 

มีพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารทดแทนพอร์ตเก่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ เหลือสัญญารับจ้างบริหารพอร์ต     

ดังต่อไปนี้ 

พอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ยังด�าเนินการอยู่  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ล�ำดับ พอร์ต ผู้ว่ำจ้ำง / เจ้ำของโครงกำร ผู้รับจ้ำงบริหำร
ระยะเวลำสิ้น

สุดสัญญำ2

มูลหนี้โครงกำร  

(ล้ำนบำท)

1. S01-02 บบส.สตาร์ จ�ากัด บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 2556  370

2. S03 บบส.สตาร์ จ�ากัด บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 2556  1,432

3. S04 บบส.สตาร์ จ�ากัด บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 2556  1,645

4. KL01 สถาบันการเงินในมาเลเซีย เอแคป (มาเลเซีย) 2556  1,259

5. K01 บบส.สตาร์ จ�ากัด บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 2556  7,712

รวม 12,418

 1) มูลหนี้ที่ปรากฏ เป็นมูลหนี้ตามมูลค่าเงินต้นที่รับมา ณ วันรับโอนพอร์ต   
 2) พอร์ต 1, 2, 3, 5 ผู้ว่าจ้าง ได้จ�าหน่ายพอร์ตลูกหนี้ออกไปหมดแล้ว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�าเนินงานจัดการด้านเอกสารในการปิดบัญชีลูกหนี้ให้กับผู้ว่าจ้าง 

  

n	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

ACS ให้ความส�าคัญด้านคุณภาพและบริการ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการให้

บริการที่ปรึกษาทางการเงินของ ACS ซึ่งท�าให้เป็นที่ยอมรับจากทั้งลูกค้าและเจ้าหนี้ โดย ACS ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่มใน

การท�าการตลาด คือ 

กลุ่มลูกค้าเดิม คือ กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการของบริษัทฯ หรือ ACS มาแล้ว ท�าให้มีความคุ้นเคยและเชื่อมั่นในคุณภาพ

บรกิาร และยงัมกีารตดิต่อลกูค้ากลุม่นีเ้ป็นระยะ โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ ีซึง่ท�าให้มโีอกาสทีจ่ะได้รบังานอืน่เพิม่

เติมจากกลุ่มลูกค้าเดิมหรือจากธุรกิจอื่นของกลุ่มลูกค้า ตลอดจนได้รับการแนะน�าลูกค้าใหม่ให้แก่ ACS  

กลุ่มลูกค้าใหม่ คือ กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ACS จะรวบรวมรายชื่อบริษัทต่างๆ ที่

มีศักยภาพจากฐานข้อมูลต่างๆ หรือจากการติดตามข่าวสารจากหลายๆ แหล่งข่าวที่แตกต่างกัน เพื่อน�าเสนอบริการของ ACS ต่อ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ผลงานบางส่วนในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ในอดีต และ ACS

ซึ่งด�าเนินการครบถ้วนตามสัญญาการให้บริการเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ ผู้ให้บริกำร
ประเภทธุรกิจ

ลูกค้ำ
งำนที่ให้บริกำร

ระยะเวลำให้บริกำร มูลหนี้ / เงินทุนที่จัดหำ * 

(ล้ำนบำท)เริ่ม สิ้นสุด

1. ACAP คอมพิวเตอร์และ
อีเลคทรอนิคส์

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
จัดหาการลงทุน

2544 2545 2,400
400

2. ACAP เฟอร์นิเจอร์ ที่ปรึกษาผู ้บริหารแผนฟื ้นฟู
กิจการจัดหาการลงทุน

2544 2545 1,040
100

3. ACS 
(AIP)

อสังหาริมทรัพย์ ผู้ท�าแผนและบริหารแผนฟื้นฟู
กิจการ

2544 2548 17,000

4. ACAP โทรคมนาคม ปรับโครงสร้างหนี้และ
ที่ปรึกษาผู ้บริหารแผนฟื ้นฟู
กิจการ

2545 2546 516

5. ACAP อสังหาริมทรัพย์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2545 2546 1,500

6. ACAP วัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2545 2546 700

7. ACAP วัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
จัดหาการลงทุน

2545 2546 700
167

8. ACAP สิ่งทอ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2545 2546 18,000

9.  ACS 
(AIP)

หม้อแปลงไฟฟ้า ปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้ ผูท้�าแผน
ฟ้ืนฟกูจิการ/ผูบ้รหิารแผนฟื้นฟู
กิจการจัดหาการลงทุน

2545 2547 1,650

400

10. ACAP อาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
จัดหาการลงทุน

2545 2547 5,586
1,430

11. ACAP เครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2546 2546 416

12. ACAP รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาผู ้บริหารแผนฟื ้นฟู
กิจการในการแก้ไขแผนฯ

2546 2547 1,100

13. ACAP อสังหาริมทรัพย์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ
ทีป่รกึษาผูท้�าแผนฟ้ืนฟกูจิการ

2547 2548 66,000

14. ACS 
(AIP)

น�าเข้าและจ�าหน่าย
เคมีภัณฑ์

ปรับโครงสร้างหนี้
จัดหาการลงทุน

2547 2548 700
300

15. ACAP น�้ายางพารา สอบทานกระแสเงินสดกิจการ 2547 2549 n.a.

16. ACAP เลนส์ และแว่นสายตา ระดมทนุก่อนการเสนอขายหลกั
ทรัพย์ (PP)
การน�าหลกัทรพัย์เข้าจดทะเบยีน 
(IPO)

2547 2549 200

200

17. ACAP หม้อแปลงไฟฟ้า จัดหาการลงทุน 2548 2549 1,350

18. ACAP สถาบันการเงิน ระดมทุนเสนอขายหุ้นกู้ 2548 2548 50,000

19. ACS 
(AIP)

ผลไม้บรรจุกระป๋อง ปรับโครงสร้างหนี้
จัดหาการลงทุน

2548 2549 1,100
400

20. ACAP หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ปรึกษาโครงการทั่วไป 2549 2550 70

21. ACS 
(AIP)

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ทีป่รกึษาผูท้�าแผนฟ้ืนฟกูจิการ 
จัดหาการลงทุน

2549 2550 2,665
400
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ล�ำดับ ผู้ให้บริกำร
ประเภทธุรกิจ

ลูกค้ำ
งำนที่ให้บริกำร

ระยะเวลำให้บริกำร มูลหนี้ / เงินทุนที่จัดหำ * 

(ล้ำนบำท)เริ่ม สิ้นสุด

22. ACS 
(AIP)

อาหาร ผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ 2549 2551 19,033

23. ACAP อิเล็คทรอนิคส์ ที่ปรึกษาผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ
จัดหาการลงทุน

2550 2550 3,221
772

24. ACAP อาหาร ปรับโครงสร้างหนี้
จัดหาการลงทุน

2550 2550 1,359
63

25. ACS ผลติชิน้ส่วนอลมูเินยีมรถ
จักรยานยนต์

ที่ปรึกษาผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ
จัดหาการลงทุน

2550 2552 2,665
400

26. ACS ผลิตจ�าหน่ายผลไม้ ที่ปรึกษาผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ 2551 2552 1,019

27. ACS อู่ซ่อมเรือ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 2551 2553 821

28. ACS อตุสาหกรรมผลไม้กระป๋อง ที่ปรึกษาในการท�าค�าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

2552 2552 80

29. ACS ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผ้า ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2552 2555 911

30. ACS สถาบันวิจัย ทีป่รกึษาในการหาความเหมาะสม
โครงสร้างเงนิทนุของรฐัวสิาหกจิ

2553 2554 n.a.

31. ACS อาหารทะเลแช่แข็ง ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ 2553 2554 n.a.

32. ACS ผลิตชิ้นส ่วนอิเลคทรอ
นคิส์ 

ที่ปรึกษาผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ 2553 2554 4,000

33. ACS โรงงานรองเท้า ที่ปรึกษาผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ 2553 2555 445

34. ACS สื่อโทรทัศน์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 2555 2555 n.a.

รวมมูลค่าโครงการของการให้บริการ 211,279

หมายเหตุ : * มูลค่าโครงการ เท่ากับ ขนาดของหนี้ที่ท�าการปรับโครงสร้าง หรือขนาดของเงินทุนที่จัดหา 

ผลงานในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจของ ACS

ที่ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญาการให้บริการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

ล�ำดับ ผู้ให้บริกำร ประเภทธุรกิจ งำนที่ให้บริกำร
ปีที่เริ่มให้
บริกำร

มูลหนี้ / เงินทุนที่จัดหำ * 
(ล้ำนบำท)

1. ACS เขื่อนพลังไฟฟ้า ที่ปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุน 2554  13,950

2. ACS อุตสาหกรรมการเกษตร ที่ปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุน 2554  30

3. ACS ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ที่ปรึกษาผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ

จัดหาการลงทุน

2555  4,000

 420
4. ACS เกษตรกรรม ที่ปรึกษาการเงินทั่วไป 2555  n.a.

5. ACS โรงแรม ที่ปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุน 2555  1,600

6. ACS ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาผู้ท�าแผนฟื้นฟูฯ 2555  1,500

รวม  21,500

หมายเหตุ : * มูลค่าโครงการ เท่ากับ ขนาดของหนี้ที่ท�าการปรับโครงสร้าง หรือขนาดของเงินทุนที่จัดหาอย่างไรก็ตาม มูลค่า

     ของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการยุติการให้บริการของที่ปรึกษาทางการเงิน

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ของงานให้บรกิารรบัจ้างด�าเนนิงาน (Outsourcing) ส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้าทีเ่ป็นผูป้ระกอบการในธรุกจิ

ให้บริการเครือโทรศัพท์ รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีบริการด้านการให้สินเชื่อ และบัตรเครดิต เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้ จะต้องมี

หน่วยงานให้บรกิารข้อมลูแก่ผูม้าใช้บรกิารในธรุกจิของตน เช่น บรกิารสอบถามโปรโมชัน่ บรกิารลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น การจดัสรรคน 
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หรือการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาด�าเนินการโดยเฉพาะ อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการใช้ผู้ให้บริการภายนอก ดังนั้น GSC ที่เป็นบริษัท

ย่อยของบรษิทัฯ จงึอาศยัข้อได้เปรยีบจากการมพีนกังานทีม่คีวามรู ้ความช�านาญงานบรกิารในส่วนนี ้เข้าเสนอรบังานจากผูป้ระกอบ

การเหล่านี้ 

5.5 นโยบำยรำคำ

โดยทั่วไปการก�าหนดราคาค่าธรรมเนียมวิชาชีพกับลูกค้าที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินจะพิจารณาจากปริมาณงาน 

ความยากง่าย และจ�านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ประกอบกับการพิจารณาราคาตลาดที่ผู้ให้บริการรายอื่นเสนอ ส�าหรับลูกค้า

ปรับโครงสร้างหนี้ โดยจะค�านึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของลูกค้าด้วย รวมทั้งพิจารณาขนาดมูลค่าโครงการด้วย 

ส�าหรบัการคดิอตัราผลตอบแทนจากการให้บรกิารรบัเป็นผูบ้รหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ จะคดิรายได้จากการให้บรกิาร และ

ค่าธรรมเนียมพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ร่วมตกลงกัน ซึ่งค�านวณจากประมาณการค่าใช้จ่าย 

6. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสำหกรรมกำรปรับโครงสร้ำงหนี้และบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ

อตุสาหกรรมนีถ้อืได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้มาจากวกิฤตเิศรษฐกจิของประเทศไทย เมือ่ปี 2540-2541 โดยนบัจากนัน้

เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบที่ส�าคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศอยู่ 2 ประการต่อเนื่องกัน คือ 1) ผู้ประกอบการ

ธุรกิจส่วนใหญ่ ตลอดจนประชาชนที่ต้องตกงาน ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ และจ�านวนมากต้อง

เข้าสู่กระบวนการล้มละลายและ/หรือ ฟื้นฟูกิจการ 2) เงินกู้ของบุคคลเหล่านั้นที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินต่างๆ กลายเป็นเงินกู้ที่

ไม่สามารถช�าระได้ หรือค้างช�าระ เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินต่างๆ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า NPL ซึ่งส่งผลให้

สถาบันการเงินต่างๆประสบปัญหาการด�าเนินงานและขาดความน่าเชื่อถือ 

รฐับาลได้พยายามออกมาตรการต่างๆ เพือ่แก้ไขปัญหา โดยมนีโยบายทีจ่ะแยกหนีเ้สยีออกจากระบบธนาคาร และสนบัสนนุ

ให้ธนาคาร จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของตน (Asset Management Company) เพื่อโอนหนี้เสียมาบริหาร รวมทั้งมีการแก้ไข  

พระราชบัญญัติล้มละลาย โดยเพิ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เข้าไปในระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการสามารถแก้ไขหนี้ได้รวดเร็วขึ้น

โดยมกีฎหมายรองรบั และสามารถฟ้ืนฟกูจิการขึน้ได้ กฎหมายส�าคญัทีภ่าครฐัออกมาในช่วงปี 2540-2544 เพือ่แก้ไขปัญหาหนี ้NPL 

ดังกล่าว (ไม่นับรวมกฎหมายจัดตั้งองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)) ท�าให้เกิดองค์กรใหม่และกระบวนการแก้ปัญหาหนี้

ขึ้นในระบบ ประกอบด้วย

- พระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 ซึ่งมีสาระส�าคัญให้จัดตั้ง บรรษัทบริหารสินทรัพย์

สถาบันการเงิน หรือเรียกชื่อย่อเป็นทางการว่า บบส. หรือ AMC เพื่อรับโอนสินทรัพย์จากบริษัทเงินทุน หรือ บริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการด�าเนินกิจการตามค�าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น หรือสินทรัพย์

จากสถาบันการเงินอื่นที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าถือหุ้นและมีอ�านาจจัดการ มาบริหาร

จัดการ 

- พระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีสาระส�าคัญให้บริษัทสามารถจดทะเบียนเป็น “บริษัทบริหาร

สินทรัพย์” เพื่อซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาเพื่อบริหารหรือจ�าหน่ายจ่ายโอนต่อไป โดย 

พ.ร.ก. นี้ จะให้ความคุ้มครองบริษัทบริหารสินทรัพย์ ในการรับโอนสิทธิเรียกร้องและหลักประกันจากสถาบันการเงิน 

- พระราชบัญญัติล้มละลาย ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2542 มีสาระส�าคัญคือ เพิ่มเติมกระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยก�าหนดให้

มีผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ มาจัดการธุรกิจและทรัพย์สินของลูกหนี้ภายใต้กระบวนการตาม 

พ.ร.บ. นี้

- พระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ. 2544 รฐับาลออกพ.ร.ก. ฉบบันี ้เพือ่เร่งให้ธนาคารและสถาบนัการเงนิ

ด�าเนินการโอนหนี้เสียออกจากระบบสถาบันการเงิน โดยมีสาระส�าคัญคือให้จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขึ้น มี    

ชือ่ย่อเป็นทางการว่า บสท. หรอื TAMC เพือ่ท�าหน้าทีบ่รหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพทีร่บัโอนมา รวมทัง้ปรบัโครงสร้างหนี้ 

โครงสร้างการจดัการของลกูหนี ้  พ.ร.ก. นีก้�าหนดให้สถาบนัการเงนิหรอืบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ทีร่ฐัถอืหุน้อยูเ่กนิ 50% 

โอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพตามทีก่�าหนดมายงั บสท.  ภายในสิน้ปี 2543 และสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทับรหิารสนิทรพัย์อืน่ 

ก็สามารถโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บสท. ได้ ซึ่ง พ.ร.ก. นี้ ได้ก�าหนดราคาโอนไว้ชัดเจน รวมทั้งก�าหนดวิธีการ

ในการแบ่งปันผลก�าไรและรับผิดชอบในผลขาดทุน ที่จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ในอนาคต

ภาวะการณ์และกฎหมายดงักล่าว ได้ท�าให้เกดิธรุกจิประเภทใหม่ขึน้ คอื การให้บรกิารทีป่รกึษาแก่ลกูหนี้ในการปรบัโครงสร้างหนี้ 

การจัดท�าแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และการเข้ารับเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
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โครงสร้ำงของอุตสำหกรรม

ผลของกฎหมายดังกล่าว ท�าเกิดองค์กรและผู้ประกอบการขึ้นใหม่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมนี้ มีผู้ที่

เกี่ยวข้องอยู่ 3 ระดับ

ระดับที่หนึ่งคือ ลูกหนี้ ซึ่งกลายเป็น NPL ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้เหล่านี้มีความจ�าเป็นที่จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อ

ท�าการปรับโครงสร้างหนี้ บางรายสามารถท�าเองได้ บางรายมีความยุ่งยากซับซ้อนจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�าปรึกษา หลายราย

เข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟกูจิการของศาลล้มละลายเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้โดยมกีฎหมายรองรบั ซึง่ต้องมกีารแต่งตัง้ผูท้�าแผนและ

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นในส่วนนี้ ท�าให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวิชาชีพ ซึ่งแต่ละ

รายอาจมีขอบเขตการให้บริการต่างกัน 

ส�าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (AIP) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในส่วนนี้โดยมีบริการครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงิน

ทุนและอื่นๆ

ระดับที่สอง คือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ซึ่งส่วนใหญ่คือธนาคารทั้งของเอกชนและของรัฐ ลูกหนี้ของธนาคารเหล่านี้

ได้กลายเป็น NPL ธนาคารบางรายได้โอน NPL บางส่วนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ตนจัดตั้งขึ้น หรือให้แก่ บบส. และ บสท.  

บางรายยังไม่ได้โอน บางรายมีส่วนที่ยังไม่ได้โอนเหลืออยู่มาก บางรายมี NPL เกิดขึ้นใหม่ หรือมี NPL ที่บรรลุข้อตกลงไปแล้วกลับ

มาเป็น NPL อีก (Re-entry NPL) เจ้าหนี้เหล่านี้ ส่วนมากมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นใหม่เพื่อบริหารจัดการ NPL ที่ไม่ได้โอน

ออก แต่การบริหารติดตาม NPL ที่เป็นลูกหนี้รายย่อยให้มีประสิทธิภาพจะมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งต้องใช้บุคลากรจ�านวนมาก การ

บริหารติดตามหนี้รายย่อยเหล่านี้ จึงมีแนวโน้มที่จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมากขึ้น 

 ระดับที่สาม คือ บริษัท/องค์กรบริหารสินทรัพย์ ที่รับโอน NPL มาจากธนาคาร ในระดับนี้บางรายได้รับโอน NPL มาจ�านวน

มากและมีบุคลากรไม่เพียงพอ ประกอบกับ NPL ที่รับมาส่วนมากจะเป็นลูกหนี้รายย่อยซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ การบริหารติดตาม 

ตลอดจนการฟ้องร้องบังคับคดี จึงมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทบริหารสินทรัพย์บางแห่ง จึงว่าจ้างบุคคลภายนอกบริหาร ดังนั้นในระดับที่

สองและที่สามนี้ จึงมีผู้ประกอบการรับจ้างบริหาร NPL เกิดขึ้นและให้บริการ เช่นเดียวกับบริษัทฯ    

   

แผนภำพแสดงโครงสร้ำงอุตสำหกรรม

ขนำดของตลำด และกำรแข่งขัน

ขนาดของตลาดการแข่งขนัให้บรกิารปรบัโครงสร้างหนีแ้ละธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพนี ้จะมคีวามสมัพนัธ์กบัสภาวะ

ทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ ภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยก็จะส่งผลท�าให้งานด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และงานด้านบริหาร

สินทรัพย์มีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ภาคธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการใช้จ่ายของภาคประชาชนที่ลดลง

อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน และน�าไปสู่การเติบโตของ NPL ที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน 

ผู้ลงทุน / บริษัท /

องค์กรบริหำรสินทรัพย์

ว่ำจ้ำงบริหำร

ผู้ให้บริกำร

บริหำรสินทรัพย์

ผู้ให้บริกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

/ ผู้ท�ำแผน / ผู้บริหำรแผน

ฟื้นฟูกิจกำร

ปรับโครงสร้ำงหนี้

ผู้กู้
NPL

ช�ำระคืนเงินกู้ปกติ
(PL)

ไม่ช�ำระคืนเงินกู้
(NPL)

ว่ำจ้ำงบริหำร NPL

โอนขำย NPL

ธนำคำร / สถำบันกำรเงิน      

             ผู้ให้กู้                               หน่วยงาน
แก้ไข NPL

เงินกู้

Re-entry
ผู้กู้
PL
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หากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่ดีต่อเนื่อง และภาครัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างได้ผล ก็จะท�าให้ปริมาณ 

NPL ในระบบจะมีแนวโน้มที่ลดลงได้  ดังเช่น ในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของภาครัฐและสถาบันการเงินต่างๆ ได้มีความ

เข้มงวดและมาตรการต่างๆ ออกมาเพือ่ควบคมุปรมิาณหนีเ้สยีจากการปล่อยสนิเชือ่ ท�าให้ NPL ในระบบมแีนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก และปัญหาอุทกภัยที่ประเทศไทยได้รับในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ของปีที่ผ่านมา ก็เป็นปัจจจัยหนึ่งที่อาจท�าให้ NPL ในภาคธุรกิจกลับมาสูงขึ้นได้อีกในอนาคต    

จากข้อมูลเบื้องต้นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ยังคงมียอด Gross NPL  

หมายถึง ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย      

คงค้างในระบบสถาบนัการเงนิทัง้สิน้ ซึง่ประกอบไปด้วย ธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ ณ สิน้สดุ

ไตรมาส 4/2554 เป็นจ�านวน 254,215 ล้านบาท คิดเป็น 2.25% ของยอดสินเชื่อรวมของระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีจ�านวนลดลง

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณ 11,147 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการรับช�าระหนี้ และการขายหนี้ไปยังบริษัท

บรหิารสนิทรพัย์ (เอเอม็ซ)ี โดยยอดคงค้าง NPL ดงักล่าวมาจากกลุม่ธรุกจิประเภทอตุสาหกรรมมากสดุ คอืมจี�านวนประมาณ 89,428    

ล้านบาท รองลงมาได้แก่ การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งมีจ�านวนอยู่ประมาณ 56,583 ล้านบาท  ในจ�านวนนี้มีทั้งลูกหนี้รายบุคคล

และลูกหนี้ธุรกิจ อย่างไรก็ตามมีหนี้ NPL ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2555 เป็นจ�านวน 41,974 ล้านบาท ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2555 จากยอด NPL ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจ�านวนดังกล่าว ภาคธุรกิจที่มียอด NPL เพิ่มขึ้นมากที่สุด

ได้แก่ภาคการอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคลมีจ�านวน 16,654 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.68 ของยอด NPL ใหม่ที่เพิ่มขึ้น       

โดยเป็น NPL ที่ Re-Entry จ�านวน 2,775 ล้านบาท เป็น NPL รายใหม่จ�านวน 13,543 ล้านบาท รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม มี

จ�านวนประมาณ 12,417 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 29.58 ของยอด NPL ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ โดยพจิารณาได้จากรายละเอยีดการเพิม่

ขึน้ของ NPLs ดังต่อไปนี้

ประเภทธรุกจิ
สิน้สดุไตรมำส 4 ปี 2555 (ล้ำนบำท)

จ�ำนวนใหม่ Re-Entry อืน่ๆ รวมยอดเพิม่ขึน้

1.   การเกษตร ประมง และป่าไม้ 444 201 14 659

2.   การเหมืองแร่และย่อยหิน 5 17 0 22

3.   การอุตสาหกรรม 7,003 2,844 2,570 12,417

4.   การก่อสร้าง 779 124 285 1,188

5.   การพาณิชย์ 3,660 1,354 1,519 6,533

6.   การธนาคารและธุรกิจการเงิน 5 1 0 6

7.   ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 395 720 271 1,386

8.   การสาธารณูปโภค 335 68 39 442

9.   การบริการ 1,097 1,278 290 2,665

10. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 13,543 2,775 336 16,654

11. อื่นๆ 2 0 0 2

รวม 27,268 9,382 5,324 41,974

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ธุรกิจปรับโครงสร้างหนี้ จัดท�าแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ  

ปริมาณของหนี้ในส่วนที่ยังปรับหนี้ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นตลาดส�าหรับธุรกิจการปรับโครงสร้างหนี้ จัดท�าแผนและ

บรหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการ ซึง่ในการจดัท�าแผนและบรหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการตามกระบวนการของศาลล้มละลายนัน้ ศาลมอี�านาจแต่งตัง้

ผู้ใดเป็นผู้ท�าแผนในคดีนั้นๆ ก็ได้ ซึ่งบางส่วนลูกหนี้เดิมหรือเจ้าหนี้จะขอเป็นผู้ท�าแผนและผู้บริหารแผน บางส่วนผู้ให้บริการวิชาชีพ

จะเป็นผูท้�าแผนและบรหิารแผน  ผูท้�าแผนและผูบ้รหิารแผนทีด่�าเนนิการเป็นธรุกจิวชิาชพี จะสามารถเป็นผูท้�าแผนและผูบ้รหิารแผน

ได้ในทุกคดี โดยจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตจากส�านักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 มผีูท้ี่ได้รบัอนญุาตทัง้ทีเ่ป็นนติบิคุคลและบคุคล ให้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูท้�าแผนจ�านวน 13 ราย และได้รบัอนญุาตให้เป็นผูบ้รหิาร

แผนจ�านวน 17 ราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งผู้ท�าแผนและผู้บริหารแผนไปพร้อมกัน เช่นเดียวกับบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ คือ ACS  
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ACS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดว่าเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่รายหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ให้บริการอีกหลายรายในตลาด

ธรุกจินีท้ี่ได้รบัใบอนญุาต อาท ิบรษิทั ซ.ีเจ. มอร์แกน จ�ากดั บรษิทั เชอร์ชลิล์ ไพรซ์  แพลนเนอร์ จ�ากดั บรษิทั สลีม แพลนเนอร์ 

จ�ากัด เป็นต้น ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้นอกกระบวนการของศาลล้มละลายนั้น ไม่มีข้อก�าหนดคุณสมบัติของผู้ท�าหน้าที่ที่ปรึกษา

การปรบัโครงสร้างหนี ้ทีป่รกึษารายใหญ่ทีน่่าจะเป็นคูแ่ข่งของบรษิทัฯ ในปัจจบุนัพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้จากต่างประเทศ 

ในขณะที่บริษัทที่บริหารงานโดยคนไทยมีอยู่น้อยราย ซึ่งในด้านของการแข่งขันนั้น ปัจจุบันถือว่า ยังไม่รุนแรง  แต่การแข่งขันจะมี

มากขึน้ส�าหรบัลกูค้าทีม่ขีนาดใหญ่ มหีนีส้นิจ�านวนมาก เนือ่งจากผูใ้ห้บรกิารมโีอกาสได้ค่าธรรมเนยีมมากขึน้และได้รบัความน่าเชือ่ถอื

เพิม่มากขึน้จากการมลีกูค้ารายใหญ่ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มข้ีอได้เปรยีบคอื มบีรกิารครบวงจร มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัจากทัง้เจ้าหนี้

และลูกหนี้ และมีความสัมพันธ์กับธุรกิจหลายกลุ่มในการแนะน�าลูกค้าให้บริษัทฯ 

ธุรกิจให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ขนาดของตลาดของลูกค้าในส่วนนี้ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอาจจะอิงกับปริมาณหนี้ที่อยู่ในสถานะฟ้องร้องด�าเนินคดี หรือ

ค้างช�าระเป็นเวลานาน  ซึง่การให้บรกิารจะครอบคลมุถงึการจดัการด้านการตลาดกบัหลกัประกนัทีย่ดึมาด้วย จากข้อมลูเบือ้งต้นของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�าหรับ NPL ที่ยังคงมีอยู่ในระบบจ�านวนประมาณ 254,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.25 ต่อสินเชื่อรวม

ทั้งระบบของกลุ่มสถาบันการเงิน โดย NPL ที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 41,974 ล้านบาท เป็น NPL รายใหม่จ�านวน 27,268 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นเกือบร้อยละ 64.96 ของยอด NPL ที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวมี NPL ที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปแล้วจ�านวน 9,382 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 22.35 ของ NPL ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าถึงแม้การเพิ่มขึ้นของ NPL มีจ�านวนการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปีก่อนหน้า 

ที่มี NPL เพิ่มขึ้น 47,556 ในขณะที่สิ้นปี 2555 มี NPL เพิ่มขึ้น 41,974 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2555 มี NPL รายใหม่

เพิม่ขึน้มากกว่าปีก่อนหน้า คอืเพิม่ขึน้จาก 22,195 ล้านบาท เป็น 27,268 ล้านบาท ซึง่แสดงให้เหน็ว่า ประเทศไทยนัน้ยงัคงมปีรมิาณ 

NPL อยู่ในระบบอกีเป็นจ�านวนไม่น้อย รวมทัง้ NPL ทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ และสะท้อนให้เหน็ว่าธรุกจิในด้านการบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ 

ยังคงเป็นธุรกิจที่มีงานรองรับส�าหรับผู้รับจ้างบริหาร 

ส�าหรับในปัจจุบัน บริษัทที่เป็นผู้รับจ้าง รับโอน หรือประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารนั้นมีอยู่หลายแห่ง มีทั้ง

ธนาคาร ที่ส่วนใหญ่จะจัดตั้งบริษัทย่อยของตนเองขึ้นมาบริหาร NPLs โดยเฉพาะ รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ และบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ของรัฐ ที่จะใช้วิธีว่าจ้างองค์กรภายนอกเป็นผู้บริหารให้กับตนเอง ซึ่งในตลาดปัจจุบันมีองค์กรบริหารสินทรัพย์ต่างๆ พอ

สรุปได้ดังนี้

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ อนิเตอร์ แคปปิตอล อลอินัซ์ จ�ากดั 

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอน็ เอฟ เอส จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ แมก็ซ์ จ�ากดั

- บรษิทั อลัฟาแคปปิตอล จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ รชัโยธนิ จ�ากดั

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ สโุขทยั จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ ทว ีจ�ากดั

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ จตจุกัร จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ พาลาภ จ�ากดั

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรงุศรอียธุยา จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ สาทร จ�ากดั

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ สขุมุวทิ จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เพทาย จ�ากดั

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป (เอเชยี) จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ พญาไท จ�ากดั

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ สตาร์ จ�ากดั

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ ลนิน์ ฟิลลปิส์ จ�ากดั - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากดั

โดยทีบ่รษิทัทีถ่กูจดัตัง้ขึน้มาเพือ่รบัจ้างบรหิาร หรอืบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.ก.บรหิารสนิทรพัย์ ส่วนใหญ่

เกอืบทัง้หมดเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้โดยสถาบนัการเงนิเพือ่รบับรหิารหนีข้องสถาบนัการเงนิตนเองหรอืผูอ้ืน่ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์อสิระ

ที่ไม่ขึ้นกับสถาบันการเงินใดๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทที่มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกับของบริษัทฯ มีอยู่จ�านวนไม่กี่รายเท่านั้น 

เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ พาลาภ จ�ากัด เป็นต้น 

ในด้านการแข่งขัน ปัจจุบันมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ในการ

เสนอตัวเพื่อรับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ดังนั้นบริษัทฯ ต้องท�าการคัดเลือกแข่งขันกับผู้เสนอบริการอีกหลายราย 

ซึ่งบางรายก็เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ อีกทั้งในปัจจุบัน พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้ก�าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ

รบัจ้างบรหิารสนิทรพัย์ได้ด้วย จากเดมิซึง่มข้ีอจ�ากดัให้ต้องรบัโอนหรอืซือ้สนิทรพัย์ไปเท่านัน้ ท�าให้บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ในปัจจบุนั

มีความได้เปรียบกว่าบริษัทที่รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั่วไป เนื่องจากมีทางเลือกในการที่จะเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพในพอร์ตของตนด้วยตัวเอง หรือจะจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารเองก็ได้ ซึ่งก็จะท�าให้โอกาสที่ผู้รับจ้างบริหารจะไป
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รบัจ้างบรหิารจากบรษิทับรหิารสนิทรพัย์มโีอกาสน้อยลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยทีเ่ป็นบรษิทับรหิารสนิทรพัย์อยูแ่ล้วคอื บบส.

เอแคป บบส.สตาร์ และ บบส.เอแคป เอเชยี ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมศีกัยภาพในการแข่งขนัที่ไม่น้อยกว่าบรษิทับรหิารสนิทรพัย์รายอืน่ๆ 

ที่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากบริษัทย่อยได้ 

ส�าหรบัปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนัในธรุกจิการบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพนัน้ประกอบ

ด้วย

1. บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการแก้ปัญหาหนี้สินด้อยคุณภาพ โดยจะต้องสามารถพิจารณา

และตัดสินใจถึงการรักษาสมดุลระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ลูกหนี้อย่างยั่งยืน ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา และการลด

ความสญูเสยีให้แก่สถาบนัการเงนิ บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ของบรษิทัฯ สามารถอบรมและสร้างทมีงานใหม่ทีม่คีณุภาพ

เพื่อรองรับงานใหม่ได้ ตลอดจนสามารถท�างานทดแทนกันและจัดสรรบุคลากรให้เป็นหัวหน้าของทีมงานใหม่ หากมี

งานเพิ่มเติมในอนาคตได้

2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน

เดียวกันกับสถาบันการเงินโดยทั่วไป

3. ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้บริหารสินทรัพย์มืออาชีพที่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งความสามารถ

และประสิทธิภาพในการบริหารงาน ความมั่นคงในอนาคตระยะยาวของธุรกิจของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ เสนออัตราค่าบริการที่เป็นธรรม และสามารถลดต้นทุนในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ว่าจ้างได้

5. บริษัทฯ มีทางเลือกในการรับงานด้านบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากขึ้น เพราะสามารถด�าเนินงานได้ทั้งในด้านการ

รับจ้างบริหาร ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารภายใต้

บบส. เอแคป และ บบส.สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

การด�าเนินงานภายใต้การบริหาร NPLs จากหน่วยงานของรัฐ

ปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ NPL โดยเฉพาะ เช่น บริษัท

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จ�ากัด (บสก. หรือ BAM) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เพชรบุรี จ�ากัด (PAMC) บริษัท บริหารสินทรัพย์

รตันสนิ จ�ากดั (RAM) บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ สขุมุวทิ จ�ากดั (บสส. หรอื SAM) บรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย (บสท. หรอื TAMC) และ 

บรรษทับรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิ (บบส. หรอื AMC) โดยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์เหล่านีจ้ะรบัซือ้หรอืรบัโอนหนีเ้สยีมาจากธนาคาร

และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อมาบริหารจัดการโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็น        

ผูด้�าเนนิงานเอง เนือ่งจากธนาคารและสถาบนัการเงนิเหล่านัน้มธีรุกรรมด้านอืน่ๆ ทีต้่องคอยดแูลอยู ่ท�าให้การตดิตามและบรหิารหนี้

อาจไม่มปีระสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ โดยทีบ่รษิทับรหิารสนิทรพัย์เหล่านีส้ามารถทีจ่ะด�าเนนิงานด้วยตวัเอง หรอืว่าจ้างให้ผูบ้รหิารเอกชน

ภายนอกมารับจ้างบริหารก็ได้ ปัจจุบันปริมาณ NPL ที่อยู่ในระบบนั้นคาดว่ายังมีอยู่ประมาณ 3-4% ของยอดสินเชื่อทั้งระบบของ

สถาบันการเงิน ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆ 3 ประการที่กดดันให้ NPL ยังไม่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ คือ ภาวะเศรษฐกิจโดย

รวมที่ชะลอตัว เกณฑ์การจัดชั้นของ ธปท. ที่เข้มงวดขึ้น และความผันผวนในตลาดการเงินโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเชื่อว่า NPL 

เป็นสิ่งที่จะต้องมีเกิดขึ้นในระบบ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง หรือกลุ่ม Emerging countries 

เช่นประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง อินเดีย จีน เกาหลี เป็นต้น ปริมาณของ NPL ในประเทศไทยมีจ�านวนมากพอและอาจจะมี 

NPL เพิ่มขึ้นจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และน�าไปสู่ผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง 

ปัญหาจาก ภยัธรรมชาต ิปัญหาค่าเงนิบาท เป็นต้น ซึง่ NPL ทีย่งัเหลอือยู่ในระบบเศรษฐกจิแต่ละปียงัมปีรมิาณเพยีงพอทีจ่ะน�ารายได้

และการเติบโตมาสู่บริษัทฯ รวมทั้งมีธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารหนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัทฯ เช่นกัน  

อุตสาหกรรมธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ปีที่ผ่านมาแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการด�าเนินงานของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ที่มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้เป็นที่สนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ       

ดังเห็นได้จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่เติบโตขึ้นในปีที่ผ่านมา ธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการ

ระดมทุน การออกตราสารทุน จึงกลับมาเติบโตขึ้นตามไปด้วย 

ปัจจุบันนี้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งหันมามุ่งเน้นธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือวาณิชธนกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

เป็นการเพิม่รายได้ และสนบัสนนุธรุกจิหลกัทรพัย์ของตนเอง รวมถงึการเพิม่ขึน้ของบรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่  โดย

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. และไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกระงับการให้บริการ ณ 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งสิ้น 74 ราย ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนนี้ จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ของบคุลากร ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในการให้ค�าปรกึษาเป็นหลกั บรษิทัฯ มข้ีอเสยีเปรยีบเนือ่งจาก บรษิทัฯ ไม่ได้เป็นบรษิทั
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หลกัทรพัย์ซึง่มฐีานลกูค้าและมีใบอนญุาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ประเภทการจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์เพือ่เสนอบรกิารรบัประกนัการ

จ�าหน่ายหุ้นให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการรับประกันการจ�าหน่ายหุ้น      

ก็จะท�าให้บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของกิจการในการเสนอขายหลักทรัพย์ของตนได้   

อย่างไรกต็าม ถงึแม้การประกอบธรุกจิในส่วนของทีป่รกึษาทางการเงนิในการออกตราสารทนุจะมกีารแข่งขนัทีม่ากขึน้จาก

การเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ และส่งผลต่อปริมาณงานที่มีสัดส่วนน้อยลง แต่บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริษัทย่อย คือ ACS เป็นผู้ให้

บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ ก็ยังสามารถให้บริการกับลูกค้าในด้านอื่นๆ ได้ เช่น ที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้ 

และที่ปรึกษาในการหาผู้ร่วมทุนต่างๆ รวมถึงการเป็นผู้ท�าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ACS สามารถให้

บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลาย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนของธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น  ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ธุรกิจใด

ธรุกจิหนึง่ ทัง้นีห้ากบรษิทัฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า การเข้าลงทนุในธรุกจิใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิใหม่ สามารถสร้างผลตอบแทน และมคีวามเสีย่งต�า่ 

บรษิทัฯ กพ็ร้อมทีจ่ะพจิารณาเข้าลงทนุเช่นกนั เช่นในปลายปี 2555 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ให้บรษิทัย่อย คอื บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ 

จ�ากัด ได้เริ่มต้นการประกอบธุรกิจการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อการเสริมสวย ได้แก่ เครื่องส�าอาง อาหารเสริมสุขภาพ สมุนไพร เป็นต้น 

โดยใช้งบในการลงทุนขั้นต้นไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งหากในอนาคตมีการพัฒนาการเติบโตของธุรกิจได้ดี บริษัทฯ ก็จะพิจารณาถึง

โอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มต่อไป 

7. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผู้บริหารและทีมงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ ที่ล้วนแล้วแต่เป็น    

ผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจวาณิชธนกิจและการเงินมาเป็นเวลากว่า 10 ปี รวมทั้งยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยมีผู้ได้รับวุฒิบัตร

จากชมรมวาณิชธนกิจ ส�าหรับการเป็นผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน และสามารถปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ

งานจ�านวนรวม 3 ท่าน 

งานธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน และการให้บริการงานบริหารสินทรัพย์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของ

ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารในเชิงธุรกิจตลอดเวลา เพื่อเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งมีเวลาในการเตรียมความพร้อม

เพื่อเสนอทางเลือกหรือทางแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอนหลักๆ ในการด�าเนินงาน จะเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาของลูกค้า รวมถึงศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อ

หาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าตลอดจนให้ค�าแนะน�า สอบทานฐานะของกิจการ (Due Diligence) โดยการสอบถามผู้บริหาร

และสอบทานเอกสาร จดัเตรยีมประมาณการทางการเงนิหรอืเอกสารทีเ่กีย่วข้อง โดยการด�าเนนิงานจะรบัผดิชอบเป็นทมี  และประสาน

งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรบับคุลากรด้านการบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพนัน้ บรษิทัฯ มทีมีงานซึง่มปีระสบการณ์มาจากการท�างานในองค์กรที่

เคยบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาก่อน นอกจากนี้ผู้บริหารและทีมงานแต่ละท่านต่างก็ท�างานคลุกคลีอยู่ในธุรกิจด้านการเงิน

การธนาคารมาอย่างยาวนาน จึงมีความพร้อมและประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้ค่อนข้างดี   

ในขณะเดยีวกนัประสบการณ์ด้านการตดิตามหนีส้นิจากการบรหิารสนิทรพัย์ ท�าให้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถบรหิารงาน

ในธรุกจิสนิเชือ่เพือ่การอปุโภคและบรโิภค รวมถงึงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งและใช้ความรู ้ประสบการณ์และความช�านาญคล้ายๆ กนั เช่น 

การให้บรกิารในลกัษณะ Outsourcing Business ทัง้การบรกิารเกีย่วกบัการตดิตามหนีส้นิ หรอืการรบัจ้างด�าเนนิงานบรกิารแบบ Call 

Center เป็นต้น  นอกจากนีก้ารทีบ่รษิทั International Finance Corporation : IFC ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่สมาชกิธนาคารโลก เป็นผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ จะมีส่วนส�าคัญต่อการให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในการหาช่องทางการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจาก IFC มี

ประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้มาแล้วทั่วโลก  

8. งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
เนื่องจากลักษณะของงาน ทั้งงานด้านการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจจะ

เป็นงานต่อเนื่องที่จะต้องติดตามประสานงานไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึ่งงานในปัจจุบันในส่วนธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

มีงานตามสัญญาการรับจ้างบริหารอยู่ 5 สัญญา โดย 4 สัญญา อยู่ในระหว่างงานการปิดบัญชีลูกหนี้ให้กับผู้ว่าจ้างในประเทศ ส่วน

อีก 1 สัญญา อยู่ในระหว่างรับจ้างและบริหารหนี้จากพอร์ตลูกหนี้ในประเทศมาเลเซีย ด�าเนินงานโดยบริษัทย่อย เอแคป (มาเลเซีย) 

ซึ่งสัญญาทั้งหมดจะหมดอายุการให้บริการในกลางปี 2556 นี้ 

ในขณะทีง่านด้านทีป่รกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิ ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้บรกิาร ถอืเป็นงานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบของ 

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีลูกค้าอยู่จ�านวนประมาณ 6 ราย มูลค่าหนี้ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆ เช่น 

การปรับโครงสร้างหนี้หรือหาเงินทุนประมาณ 21,500 ล้านบาท 
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีพอร์ตบริหารสินทรัพย์ใหม่ มาทดแทนพอร์ตเก่าที่หมดอายุไป  
การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (“NPL”) ถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญของบริษัทฯ เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้        

ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นอัตราส่วนของเงินสดที่เรียกเก็บได้จากการช�าระหนี้ หรือ ปิดบัญชีของลูกหนี้ หรือการ

ขายหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั โดยรายได้ในส่วนนีบ้รษิทัฯ จะได้รบัไปตลอดระยะเวลาของการให้บรกิารในสญัญาบรหิารสนิทรพัย์ ณ สิน้ปี 

2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คงเหลอืสญัญารบัจ้างบรหิารสนิทรพัย์ฯ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จ�านวนทัง้สิน้ 5 สญัญา คดิเป็น

มลูหนีต้ามมลูค่าเงนิต้น ณ ตอนทีร่บัโอนพอร์ตเข้ามารวมประมาณ 12,418 ล้านบาท ทัง้นี ้สญัญาในการรบัจ้างบรหิารพอร์ตทัง้หมด 

ภายหลงัจากได้มกีารต่อสญัญาในการให้บรกิารบรหิารสนิทรพัย์ล่าสดุ จะหมดอายสุญัญาบรกิารในเดอืนมถินุายน 2556 ซึง่หากในอนาคต 

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไม่สามารถรบัจ้างบรหิารหรอืประมลูพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพหรอืพอร์ตลกูหนีพ้อร์ตใหม่มาเพิม่ได้ กจ็ะมี

ผลต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในส่วนของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ ได้

กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อปัญหาดังกล่าวอยู่เสมอ หากในอนาคตไม่สามารถหาพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ใหม่มาทดแทนพอร์ตเก่าทีห่มดอายหุรอืจ�าหน่ายออกไปได้ทนั เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งของรายได้จากการบรหิารสนิทรพัย์ด้อย

คณุภาพทีอ่าจลดลงในอนาคต บรษิทัฯ ได้วางแผนทางธรุกจิด้วยการให้ความส�าคญัต่องานบรกิารด้านอืน่ๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ให้มากขึ้น  โดยการขยายบริการงานที่ปรึกษาทางการเงินไปสู่ต่างประเทศ เช่น การก่อตั้งบริษัทย่อย ออรั่ม ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อ

ให้บรกิารทีป่รกึษาด้านวาณชิธนกจิ นอกจากนี ้หากบรษิทัฯ พบช่องทางการด�าเนนิธรุกจิทีบ่รษิทัฯ มคีวามเชีย่วชาญในการเข้าไปลงทนุ 

และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ก็มีความพร้อมในการเข้าไปด�าเนินการเช่นกัน 

บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จากการที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยสามารถเข้าประมูลพอร์ตบริหาร

สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ได้ 2 บรษิทั ได้แก่ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ เอแคป จ�ากดั (“บบส.เอแคป”) และบรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป 

(เอเชีย) จ�ากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) ซึ่งทั้งหมดมีคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก�าหนด
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการเข้าประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบัน      

การเงินต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีโอกาส

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
เนือ่งจากรายได้ส่วนใหญ่ มาจากงานธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ลกูค้ารายใหญ่ของบรษิทัฯ จงึได้แก่ ผูว่้าจ้างทีเ่ป็น

บริษัทบริหารสินทรัพย์หรือสถาบันการเงิน  ที่ว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ ดังนั้น หากบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ หรือสถาบันการเงินที่เป็นผู้ว่าจ้าง ยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาการว่าจ้างกับทางบริษัทฯ อาจท�าให้บริษัทฯ ต้องประสบ

กับปัญหาการลดลงของรายได้ที่มีนัยส�าคัญของบริษัทฯ ได้  

กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยง

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้าในส่วนธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง หรือสถาบันการเงินที่

เป็นเจ้าของพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ บรษิทัฯ ได้ป้องกนัความเสีย่ง ในงานธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ฯ โดยนอกจากบรษิทัฯ จะรบัจ้าง

บรหิารสนิทรพัย์จากผูว่้าจ้างรายอืน่ๆ ที่ไม่ได้เกีย่วข้องกบับรษิทัฯ อยูแ่ล้ว บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยทีเ่ป็นบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ทีจ่ะสร้าง

โอกาสในการเป็นเจ้าของพอร์ตบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพเอง ซึง่จะท�าให้บรษิทัฯ มข้ีอได้เปรยีบในสญัญารบัจ้างบรหิารกว่าการท�า

สัญญารับจ้างบริหารกับผู้ว่าจ้างรายอื่น ทั้งนี้ การได้รับสัญญาการบริหารงานจากบริษัทย่อย ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการ

ยกเลิกสัญญา หรือการเสียเปรียบจากสัญญาว่าจ้างต่างๆ ได้ นอกจากนี้แล้ว ก่อนเข้าประมูลพอร์ตในแต่ละครั้ง บริษัทย่อยจะท�าการ

ศกึษาข้อมลูหลกัประกนั รวมถงึรายละเอยีดของพอร์ตนัน้ๆ อย่างรอบคอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่ามลูค่าของพอร์ตทีป่ระมลูจะสร้างความคุม้

ค่าให้แก่บริษัทฯ มากที่สุด  นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ส�าหรับการน�าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบัน

การเงินต่างๆ ออกมาประมูลอย่างสม�่าเสมอ และจะพิจารณาให้บริษัทย่อยทั้ง บบส.เอแคป และ บบส.เอแคป (เอเชีย) เข้าประมูล

พอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงนิต่างๆ ปีละประมาณ 1-2 แห่ง และเมือ่พจิารณาจากปรมิาณของสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ

ที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเชื่อว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลก�าไรและเติบโตในธุรกิจนี้ได้ต่อไป 

ส�าหรบัธรุกจิทีป่รกึษาการเงนิและวาณชิธนกจิลกูค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ได้แก่ลกูค้าทีม่กีารปรบัโครงสร้างหนีห้รอืหาเงนิลงทนุ

เพื่อโครงการใหญ่ๆ แต่เนื่องจากในปัจจุบันรายได้ในส่วนนี้จะมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรายได้ที่มาจากงานบริหารสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ แต่บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการรับงานแต่ละงาน โดยได้จัดท�าสัญญาจ้างให้รัดกุมเพื่อให้ลูกค้าช�าระค่าธรรมเนียม      

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานส�าเร็จ นอกจากนี้บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินนโยบายการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ เช่น การขยายงานบริการ

ด้านวาณชิธนกจิในประเทศสงิคโปร์เพิม่ขึน้ เพือ่ให้มกีารกระจายรายได้ให้มาจากหลายๆ ส่วนของธรุกจิบรษิทัฯ จงึถอืเป็นการป้องก้น

ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นธรุกจิทีต้่องพึง่พาความสามารถและความช�านาญของผูบ้รหิารและ

บุคลากรเป็นหลัก ทั้งในด้านสายสัมพันธ์กับธุรกิจต่างๆ ในการหาลูกค้าและในด้านการบริหารงาน ดังนั้นการสูญเสียบุคลากรโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหารของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของธุรกิจบริษัทฯ ในอนาคต 

กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยง

ผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ในระดับกรรมการของบริษัทฯ นั้น ถือได้ว่า เป็นเสมือนผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่

เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อบุกเบิกธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก และได้รับโอกาสให้ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โอกาสที่ผู้บริหารหลักจะ

ลาออกจากบริษัทฯ จึงมีน้อย โดยเฉพาะ ดร.วิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ส�าหรับการหาลูกค้าในปัจจุบัน     

ผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วมในการหาลูกค้าให้แก่บริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง ท�าให้บริษัทฯ ไม่ได้พึงพิงการหา

ลูกค้าจากกรรมการคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เผชิญกับการลาออกของกรรมการบริหาร บริษัทฯ ก็จะ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการบริหารงาน และพร้อมที่จะสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และความช�านาญใน

ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการในระดับบริหารอยู่ 6 ท่าน 

ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมต่อปริมาณงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว 

แม้ว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างจ�านวนพนักงานลงจาก 114 คน ในปลายปี 2554 เป็นเหลือจ�านวน 72 คน 

ณ สิ้นปี 2555 แต่ทั้งนี้เป็นการลดลงของพนักงานในระดับปฏิบัติการที่เป็นพนักงานในสายงานบริหารสินทรัพย์ฯ เป็นส่วนใหญ่  
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อย่างไรก็ตาม พนักงานส่วนที่เหลือของบริษัทฯ สามารถรับผิดชอบงานที่มีอยู่ได้อย่างเพียงพอ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่การท�างาน

ในทุกๆฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปในอนาคต 

บริษัทฯ มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็สามารถที่จะคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ 

ต่อไปได้  

ส�าหรบัการดูแลพนกังานทีม่อียู ่บรษิทัฯ ได้สร้างหลักประกนัและความมัน่คงในการท�างานของผูบ้รหิารและพนักงาน ซึง่จะ

เป็นการลดความเสีย่งในการสญูเสยีบคุลากรทีม่คีณุภาพ บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งทรพัยากรบคุคล โดยจดัให้มกีารอบรมและ

เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ มีการจัดท�าสัญญาจ้างงานกับผู้บริหารและพนักงานทุกคน และก�าหนดผลประโยชน์ตอบแทน

จากการท�างานที่สัมพันธ์กับผลงานและความสามารถในระดับที่จูงใจและแข่งขันกันได้ในอุตสาหกรรม 

4. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระคืนหนี้ หรือค่าบริการล่าช้า 
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ฯ ติดตามหนี้ เป็นหลัก        

ท�าให้บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกเกบ็หนี้ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด รวมถงึการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม

จากลูกค้าที่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินด้านอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระค่าบริการ หรือช�าระล่าช้าได้ ทั้งนี้

เนื่องจากลูกค้าบางรายที่อยู่ในธุรกิจ จะมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินอยู่แล้ว หรือจะมาจากธุรกิจที่ก�าลังจะเข้าสู่การปรับ

โครงสร้างหนี้ หรือก�าลังประสบปัญหาด้านการเงินหรือแหล่งเงินทุนมาก่อน

กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการไม่ได้รับช�าระหนี้ของลูกค้า ดังนั้นการเข้าประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ในแต่ละ

ครั้งของบริษัทย่อย จะต้องมีการศึกษาข้อมูลในพอร์ตต่างๆ อย่างละเอียดก่อนเสมอ เช่น การศึกษาหลักประกัน และคุณภาพของลูก

หนี้ เป็นต้น เพื่อดูความเป็นไปได้ของการได้รับช�าระคืนหนี้ภายหลังการเข้าบริหารพอร์ตลูกหนี้นั้นๆ นอกจากนี้แล้วราคาในการยื่น

ประมูลพอร์ตแต่ละครั้ง จะถูกก�าหนดให้มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าหลักประกันของพอร์ตนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ไม่

สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ก็ยังสามารถน�าหลักประกันออกบังคับขายได้ไม่ต�่ากว่าราคาที่ซื้อมา ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงจากการ

ขาดทุนจากการลงทุนในการซื้อพอร์ตมาบริหารมีน้อยมาก 

ในขณะทีก่ารลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระค่าธรรมเนียมจากการให้บริการทีป่รึกษาทางการเงินอื่นๆ บริษทัฯ ป้องกัน

ด้วยการท�าการประเมนิศกัยภาพของลกูค้าก่อนถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะประสบผลส�าเรจ็ในการให้บรกิาร โดยพจิารณาถงึความสามารถ

ในการสร้างกระแสเงินสด ความสามารถในการคงอยู่ของธุรกิจ เป็นต้น ก่อนที่บริษัทฯ จะพิจารณารับเป็นลูกค้า โดยค่าธรรมเนียม

ประเภทรายเดือนที่บริษัทฯ จะคิดกับลูกค้าจะขึ้นอยู่กับการประมาณการกระแสเงินสดเป็นหลัก และเป็นค่าธรรมเนียมที่คลอบคลุม

ต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการคิดแบบรายเดือน (Retainer Fee) เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี และ

จะคดิค่าธรรมเนยีมจากผลส�าเรจ็ของงานอกีส่วนหนึง่ ดงันัน้หากบรษิทัฯ ไม่ได้รบัช�าระค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารจากลกูค้า บรษิทัฯ 

ก็จะหยุดให้บริการ โดยที่ยังมีรายได้ที่คลอบคลุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อยู่

   
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาใบอนุญาตต่างๆ 

 การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ นบัตัง้แต่ปีทีผ่่านมาจะมุง่ให้บรกิารงานด้านบรหิารสนิทรพัย์เป็นหลกั ในขณะทีก่ารด�าเนนิงาน

ที่จะต้องใช้ใบอนุญาตต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ทั้งการด�าเนินธุรกิจเพื่อเข้าประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบัน 

การเงนิต่างๆ หรอืการด�าเนนิธรุกจิเป็นทีป่รกึษาการเงนิและวาณชิธนกจิ การให้บรกิารธรุกจิทีก่ล่าวมาจะต้องได้รบัความเหน็ชอบและ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยส�าหรับธุรกิจประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ หรือจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงานก.ล.ต.”) ส�าหรับธุรกิจที่ปรึกษาทาง    

การเงินที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานก.ล.ต. รวมทั้งจากส�านักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กรมบังคับคดี ส�าหรับธุรกิจที่ด�าเนิน

การเกีย่วกบัการเป็นผูท้�าแผนและผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการ ซึง่ทีผ่่านมาการประกอบธรุกจิในสายงานต่างๆ ทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มีใบอนญุาตการประกอบธรุกจิอย่างครบถ้วน แต่อย่างไรกต็ามใบอนญุาตการประกอบธรุกจิการให้บรกิารทีป่รกึษาการเงนิทีก่�ากบัดแูล

โดยส�านักงาน ก.ล.ต. และใบอนุญาตการเป็นผู้ท�าแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ได้ก�าหนดให้มีระยะเวลาไว้ โดยต้องได้รับการ

ต่อใบอนญุาตเมือ่ครบก�าหนดการอนญุาตเดมิ ท�าให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิหากใบอนญุาตหมดอายุ 

และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในครั้งต่อไป
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 กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยง

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด�าเนนิการป้องกนัความเสีย่งด้วยการตรวจเชค็วนัหมดอายขุองใบอนญุาตประกอบธรุกจิแต่ละประเภท

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อมิให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหาในการขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาต

ประกอบธรุกจิ โดยปัจจบุนัใบอนญุาตการประกอบธรุกจิทีป่รกึษาการเงนิด้านวาณชิธนกจิทีก่�ากบัดแูลโดยส�านกังาน ก.ล.ต. บรษิทัย่อย

ได้แก่ บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด (“ACS”) ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจได้

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 โดยมีก�าหนดระยะเวลา 5 ปี และจะหมดอายุการอนุญาตวันที่ 2 ธันวาคม 2556  ซึ่งหากใบอนุญาต       

ดังกล่าวหมดอายุบริษัทย่อยก็สามารถด�าเนินการขอต่ออายุได้ทันที เนื่องจากบริษัทย่อยมีคุณสมบัติที่พร้อมครบถ้วนทุกประการ     

อีกทั้งไม่เคยมีประวัติเสียในระหว่างการท�าหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินที่เคยด�าเนินการโดยบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทย่อย 

ACS ยงัได้รบั  ใบอนญุาตจากส�านกัฟ้ืนฟกูจิการของลกูหนีก้รมบงัคบัคดีให้เป็นผูท้�าแผนและผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการ โดยใบอนญุาต

ในการเป็น ผูท้�าแผนฯจะหมดอายใุนปี 2557 และผูบ้รหิารแผนฯจะหมดอายใุนปี 2560 ซึง่เมือ่ถงึระยะเวลาดงักลา่วกส็ามารถยืน่เรือ่ง

ขอต่ออายุได้เนื่องจากที่ผ่านมา ACS มีคุณสมบัติครบถ้วนมาตลอด ดังนั้นความเสี่ยงในการสูญเสียใบอนุญาตต่างๆ ส�าหรับการ

ประกอบธุรกิจในแต่ละประเภทจึงต�่า

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรของธุรกิจ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจในแต่ละปี ทั้งในขณะที่ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว หรือมีการ    

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ฯ ได้ อันเนื่องมาจากปริมาณของ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่จะมีสัดส่วนลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อการหาพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพใหม่ที่จะมาบริหารเพิ่ม ท�าให้อาจ

กระทบต่อรายได้หลกัของบรษิทัฯ รวมทัง้กระทบต่อการให้บรกิารธรุกจิสายงานอืน่ๆ ทีด่�าเนนิงานโดยบรษิทัย่อย เช่น การให้ค�าปรกึษา

ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่จะลดลง ในขณะเดียวกันกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะที่ซบเซา อาจส่งผลต่อรายได้ใน

ส่วนของการให้บริการที่ปรึกษาในการระดมทุนของลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจ เป็นต้น

กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยง

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึวงจรของภาวะทางเศรษฐกจิทีจ่ะมทีัง้ช่วงขาขึน้และขาลง อย่างไรกต็ามการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถที่จะรองรับลูกค้าได้ในทุกวงจรทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการให้บริการที่ปรึกษาการเงินที่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารสนิทรพัย์ฯ การให้บรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิในการปรบัโครงสร้างหนี ้หาแหล่งเงนิทนุ การควบรวม

กิจการ เป็นต้น โดยในสายงานการบริหารสินทรัพย์ฯ ถือเป็นแหล่งรายได้หลักในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นหากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่

ขยายตัว อาจส่งผลต่อโครงสร้างรายได้ในส่วนของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจทางด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมีรายได้จากการให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจอื่นๆ ของบริษัทย่อย 

ไม่ว่าจะเป็น การหาทนุ การควบรวมกจิการ และการให้บรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิอืน่ๆ โดยเฉพาะงานทีป่รกึษาในการหาทนุ สามารถ

ท�ารายได้ไม่น้อยกว่างานการปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้ในขณะทีก่ารขยายตวัของธรุกจิทีเ่ตบิโตขึน้ กจ็ะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่อง

ประชาชนที่ดีขึ้น ก็จะท�าให้ลูกหนี้ในส่วนของธุรกิจงานด้านบริหารสินทรัพย์ฯ มีความสามารถที่จะช�าระหนี้ของตนเองได้ดีขึ้น ก็จะ

ท�าให้รายได้ในส่วนนี้เติบโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากสภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงหดตัว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกเก็บหนี้ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความสามารถในการช�าระหนี้ที่ลดลงของลูกค้า แต่ในทางกลับกัน ก็จะท�าให้บริษัทฯ สามารถหาพอร์ตสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพมาบรหิารได้ง่ายและมากขึน้เช่นกนั นอกจากนี ้รายได้ในส่วนของธรุกจิการปรบัโครงสร้างหนีจ้ะมสีดัส่วนทีเ่ตบิโตขึน้มา

ทดแทนรายได้ในส่วนอื่นที่ขาดหายไปจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการท�าธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย สามารถปรบัเปลีย่นการให้บรกิารของงานทีป่รกึษาทางการเงนิได้ตามภาวะเศรษฐกจิตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีบ่รษิทัฯ 

มีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมในทุกด้านของธุรกิจจะท�าให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับงานธุรกิจที่

ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวงจรเศรษฐกิจได้ตลอดเวลา

7. ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นหากผู้ถือรายใหญ่ที่เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน
    การเงินขายหุ้นออกไป

 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ได้แก่ กลุ่มวิฑูรย์เธียร   

ที่มีนายวิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เท่านั้น ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มวิฑูรย์เธียร มีสัดส่วน
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การถอืหุน้คดิเป็นร้อยละ 49.19 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว  ซึง่กรรมการและสถาบนัการเงนิรายอืน่ทีถ่อืหุน้สงูสดุอยู่ใน 10 รายแรก

ของบริษัทฯ เมื่อน�ามารวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอีกประมาณร้อยละ 31.28 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นนักลงทุนอาจ มี

ความเสี่ยงเรื่องการลดลงของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ กรณีที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหล่านี้

ขายหุ้นของตนเองออกไป 

กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยง

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัฯ เกือบทัง้หมดจะเป็นผูท้ีร่่วมท�างานกบับรษิทัฯ มาตัง้แต่แรกเริม่ โดยต่างมวีตัถุประสงค์

ร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจที่ตนเอง

มีส่วนในการเป็นเจ้าของด้วย ดังนั้นผลตอบแทนจากความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในแต่ละปี ในฐานะที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

จากการถือหุ้น จะเป็นสิ่งจูงใจกว่าการขายหุ้นเพื่อท�าก�าไร 

ส�าหรับสถาบันการเงินจากต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่างก็เป็นสถาบันการเงินที่

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของวงการธุรกิจด้านการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายในการลงทุนระยะสั้น หรือหา

ก�าไรจากส่วนต่างของมูลค่าหุ้นแต่อย่างใด แต่จะลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยการขยายธุรกิจในประเทศต่างๆ เพื่อเป็น

รากฐานของธุรกิจตนเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงเทคโนโลยีหรือบุคลากรใดๆ ที่ส�าคัญของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้น   

ดังกล่าว ยกเว้นการขอสนับสนุนวงเงินกู้ยืมในบางครั้ง เพื่อน�ามาใช้ส�าหรับการประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งหากใน

อนาคตมกีารขายหุน้ของผูถ้อืหุน้กลุม่สถาบนัการเงนิดงักล่าวออกไป กจ็ะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อการด�าเนนิการของบรษิทัฯ เนือ่งจาก

ว่าบริษัทฯ มีความช�านาญในด้านการหาแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนและสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว

8. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทย่อยท�าสัญญาขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ จะต้องใช้เงินจ�านวนมากในการประมูลพอร์ตแต่ละครั้ง  บริษัท

ย่อยจ�าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ ดังนั้น อาจเกิดความเสี่ยงได้ ทั้งจาก

การไม่ได้รับเงินกู้ยืม ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการเข้าประมูลพอร์ต หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถช�าระคืนเงินกู้ยืมได้ใน

อนาคต อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายหลังจากที่บริษัทย่อยได้ขายพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ประมูลได้มาออก

ไปจนหมดแล้ว จงึได้ด�าเนนิการจ่ายคนืเงนิกูเ้ป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไม่มภีาระผกูพนัในสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนั

การเงินแต่อย่างใด 

 กำรป้องกันและกำรลดควำมเสี่ยง

 ในการขอรบัการสนบัสนนุเงนิกูย้มืเพือ่ใช้ในการประมลูพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ สถาบนัการเงนิที่ให้วงเงนิกูย้มื ส่วนใหญ่

มาจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้น การพิจารณาให้เงินกู้ยืมนอกจากจะเป็น        

การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของสถาบันการเงินที่ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แล้ว ยังถือเป็นการสนับสนุน          

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทางหนึ่ง โดยที่สถาบันการเงินนั้นๆ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้มีมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงด้วยการพิจารณาการท�าสัญญาเงินกู้ต่างๆ ให้มีความรัดกุมและมีความเหมาะสม และก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทั้ง

สองฝ่ายมากที่สุด ทั้งนี้ การช�าระเงินกู้ยืมในแต่ละสัญญาที่เหลือดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับจ�านวนเงินที่เรียกเก็บได้จากพอร์ตบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพในแต่ละพอร์ตที่รับซื้อมา โดยพอร์ตที่รับซื้อมานั้น ได้ผ่านการศึกษาหลักประกันทั้งหมดของมูลหนี้ในแต่ละ

พอร์ตดงักล่าวอย่างละเอยีด ซึง่พบว่าหลกัประกนัในแต่ละพอร์ต จะมมีลูค่าทีส่งูกว่าเมือ่เทยีบกบัวงเงนิทีเ่ข้าประมลูซือ้และขอรบัการ

สนับสนุนจากสถาบันการเงินดังกล่าว ดังนั้น การช�าระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยทั้งสอง จึงมั่นใจว่าจะสามารถ

ช�าระคืนวงเงินกู้ยืมดังกล่าวได้แน่นอน 
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โครงสร้างการถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนเรยีกช�าระแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จ�านวน 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้

สามญัจ�านวน 125 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท

2. ผู้ถือหุ้น 
รายชือ่และสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สรปุได้ดงันี้

ล�ำดับ รำยชื่อ
31 ธันวำคม 2555

จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ร้อยละ

1. กลุ่มดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร 1 61,490,030 49.19

2. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล 11,180,010 8.94

3. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต 7,981,500 6.39

4. International Finance Corporation2 6,000,000 4.80

5. กลุ่มเตชะนาวากุล3 5,546,000 4.44

6. Citibank Nominees Singapore Pte.Ltd. (Standard Bank Plc. 

Holding)4
5,000,000 4.00

7. กลุ่มพุ่มไพศาลชัย5 3,111,100 2.49

8. JAIC Asia Holdings Pte, Ltd. (Singapore) 3,000,000 2.40

9. Daiwa Securities Capital Markets Co.,Ltd.-Clients Account 2,723,600 2.18

10. กลุ่มก�าเหนิดงาม 6 1,975,000 1.58

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 16,992,760 13.59

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 125,000,000 100.00
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หมายเหต ุ: 1. กลุม่ดร.ววิฒัน์ วฑิรูย์เธยีร ประกอบด้วย

จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ร้อยละ

1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร  43,384,166 34.71

2. ด.ช.จอนาทาน วิฑูรย์เธียร 9,052,932 7.24

3. ด.ญ.แคลร์ วิฑูรย์เธียร 9,052,932 7.24
รวม 61,490,030 49.19

2. บรรษทัเงนิทนุระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ซึง่ IFC เป็นหนึง่ในกลุม่สมาชกิ

ธนาคารโลก ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 1956 (2499) เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมของภาคเอกชนในประเทศก�าลงัพฒันา โดย

มกีารด�าเนนิงานหลกั 3 ด้าน ได้แก่ ให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่โครงการของภาคเอกชน ให้ความช่วย

เหลอืธรุกจิในประเทศก�าลงัพฒันา ในการระดมเงนิทนุในตลาดการเงนิระหว่างประเทศ และให้ค�าปรกึษา 

รวมทัง้ความช่วยเหลอืทางด้านเทคนคิแก่กจิการ และรฐับาลของประเทศต่างๆ

3. กลุม่เตชะนาวากลุ ประกอบด้วย

จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ร้อยละ

1. นางสาวสุจริตรา เตชะนาวากุล 4,665,700 3.73

2. นายทวิช เตชะนาวากุล 880,300 0.71
รวม 5,546,000 4.44

4. Citibank Nominees Singapore Pte.Ltd. เป็นผูแ้ทนถอืหุน้ให้กบั ธนาคารสแตนดาร์ด แบงค์ 

5. กลุม่พุม่ไพศาลชยั ประกอบด้วย

จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ร้อยละ

1. นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย 2,730,000 2.18

2. นางสาวนรรัตน์ พุ่มไพศาลชัย 189,100 0.15

3. นางสาวพิชญาภรณ์ พุ่มไพศาลชัย 100,000 0.08

4. นางสาวดวงทิพย์ พุ่มไพศาลชัย 92,000 0.07
รวม 3,111,100 2.49

6. กลุม่ก�าเหนดิงาม ประกอบด้วย

จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว ร้อยละ

1. นายมานัส ก�าเหนิดงาม  1,375,000 1.10

2. นางสุรภี ก�าเหนิดงาม 600,000 0.48
รวม 1,975,000 1.58



รายงานประจ�าป ี2555
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

38

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้และ     

หกัส�ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้เป็นครัง้คราว ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ�าเป็น

และความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแต่ละครัง้จะต้องผ่านการอนมุตัจิากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัิให้จ่ายเงนิ       

ปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

อย่างไรกต็าม ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2556 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

มมีตขิออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ในการงดจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2555 เนือ่งจากงบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทัฯ มผีลขาดทนุสะสมอยู่

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี 2555 เทยีบกบัปีทีผ่่านมา

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล 2553 2554 2555

1.  ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 325.91 (110.23) (220.09)

2.  จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 125 125 125

3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

3.2 เงินปันผลประจ�าปี (บาท/หุ้น)

3.50

-

-

-

-

-

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 437.50 - -
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โครงสร้างการจัดการ

การจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายก�ากับดูแล

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายโครงการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายวางแผน

กลยุทธ์

ฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ล้มละลาย

ผู้จัดการใหญ่

สายบริหารทั่วไป

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และบริการ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

และปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร

งานขายทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักเลขานุการที่ปรึกษา

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานวาณิชธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานกฎหมาย

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานธุรกิจสินเชื่อ

รายย่อยๆ



รายงานประจ�าป ี2555
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

40

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความพร้อมทั้งคุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบัน              

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน 

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือ

เป็นพนักงานประจ�าของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีอ�านาจลงนามผูกพันใดๆ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือน

ประจ�า และมีอ�านาจลงนามผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ/กรรมการบริหาร

3. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต กรรมการ/กรรมการบริหาร

4. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

5. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

6. นายพรางกูร ไวยหงษ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

7. นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย กรรมการ

8. นายสุรพล สินธุวณิชย์ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

10. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ/กรรการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ที่ปรึกษา

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ 

 บริษัทฯได้ก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนของบริษัทฯ คือ ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อ

ร่วมกับ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ หรือนายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ หรือนายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล หรือนายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต               

หรือนางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย หรือนายพรางกูร ไวยหงษ์ และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์          

นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ นายพรางกูร ไวยหงษ์ คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล นายศฤงคาร 

สุทัศน์ชูโต นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้และประทับตราส�าคัญของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบรษิทัฯ ประกอบไปด้วยบคุคล ทีเ่ป่ียมไปด้วยประสบการณ์ ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถในธรุกจิ

ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการเพยีงพอ เพือ่ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ ได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี ้คณะกรรมการของบรษิทัฯ ต้องมคีวาม

ทุม่เท รบัผดิชอบ และให้เวลาต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างเตม็ที ่รวมถงึมคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเองเป็นอย่างดี 

ทัง้นี ้เพือ่ให้บรษิทัฯ มคีณะกรรมการทีเ่หมาะสมต่อโครงสร้างการบรหิารงานของบรษิทัฯ จงึได้มกีารก�าหนดคณุสมบตั ิและ

การแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้ 
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1. ประกอบด้วยกรรมการในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารงาน ซึ่งก�าหนดให้กรรมการของ 

บริษัทฯ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร      

โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการจะต้องมาจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้น เป็นการแต่งตัง้กรรมการเพือ่เข้ามาแทนทีก่รรมการ

ที่ลาออก ซึ่งจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีจ�านวน

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการ และ

อย่างน้อยต้องมี 1 คน ในคณะกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน 

3. กรรมการของบรษิทัฯ แต่ละท่านจะต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมคีณุวฒุิในสาขาต่างๆ เพือ่ให้เหน็โอกาสและ

ความเสี่ยงของธุรกิจในด้านที่แตกต่างกัน โดยในจ�านวนของคณะกรรมการทั้งหมด จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้    

ในสายงานหลักๆ ดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้แก่ ผู้มีความรู้ในด้านการเงิน หรือการธนาคาร ด้านการบัญชี ด้าน

กฎหมาย 

4. ไม่มีปัญหาหรือข้อพิพาทด้านกฎหมาย อันเป็นผลจากการท�าหน้าที่คณะกรรมการของบริษัทอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน

5. กรรมการของบริษัทฯ จะไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งหากกรรมการท่านใด

มคีวามจ�าเป็นทีต้่องด�ารงต�าแหน่งเกนิกว่าทีก่�าหนด กรรมการท่านดงักล่าวจะต้องชีแ้จงเหตผุล ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

6. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้

บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

7. ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการ บรษิทัฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซท์ของบรษิทัฯ นอกจาก

นัน้จะด�าเนนิการเปลีย่นแปลงข้อมลูกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ผ่านระบบออนไลท์ของส�านกังาน ก.ล.ต. ในทนัที

ที่มีการแต่งตั้ง

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมอี�านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบั

ของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบด้วยกฎหมายด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญได้ ดังนี้

1. จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ

แล้วและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทน      

คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ      

ตามที่กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรืออ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ       

อาจมอบอ�านาจให้ คณะผูบ้รหิาร มอี�านาจหน้าที่ในการปฏบิตังิานต่างๆ โดยมรีายละเอยีดการมอบอ�านาจตามขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอ�านาจดังกล่าวมิใช่เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะผู้บริหาร สามารถ

พิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด

ทีท่�ากบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 

พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ ควบคุมก�ากับดูแลการบริหาร และการจัดการ

ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับ

อนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด�าเนนิการ  อนัได้แก่ เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่

บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

เป็นต้น
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขาย

ทรัพย์สินที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น     

หุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน 

หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�าเพื่อ

ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาทีบ่รษิทัฯ ท�าขึน้ 

หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

ทัง้นี ้อ�านาจของคณะกรรมการบรษิทัจะไม่รวมถงึการอนมุตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการ

บรษิทั หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดขดัแย้งกบั บรษิทัฯ

หรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอ

ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตัริายการดงักล่าวตามทีข้่อบงัคบัของบรษิทัฯ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

บรษิทัฯ ก�าหนดให้การประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ กรรมการของบรษิทัฯ จ�านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�าแหน่ง 

โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ซึ่งหากมีมากกว่าจ�านวนที่ต้องให้ออกให้ใช้วิธีจับสลาก โดย

กรรมการที่ถูกเลือกให้ออก สามารถกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งได้ใหม่ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้ถือหุ้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีทีผ่่านมา กรรมการบรษิทัทกุท่านรวม 10 ท่าน ได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวมของคณะกรรมการบรษิทั

ทัง้คณะ แบบประเมนิที่ใช้จะครอบคลมุทัง้ในเรือ่ง การด�าเนนิงานตามเป้าหมายของบรษิทัฯ ความเข้าใจในธรุกจิของกรรมการ ความ

เหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่าย

จดัการ การแสดงออกอย่างเสรทีางความคดิของกรรมการ การให้ความส�าคญัต่อกรรมการใหม่ เป็นต้น ซึง่ผลการประเมนิในปีทีผ่่านมา

โดยรวม อยู่ในระดับที่พอใจค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านจะแสดงความคิดเห็นในแบบประเมินได้อย่างเสรี เนื่องจากจะไม่มีการระบุชื่อของกรรมการที่ตอบ

แบบสอบถาม โดยจะน�าส่งกลับโดยตรงให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อประเมินภาพรวมและน�าเสนอผลการประเมินให้ที่ประชุม           

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันปรับปรุงและน�าไป

แก้ไขต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

2. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 6 ท่าน ประกอบด้วย

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

2. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

3. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

4. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย

5. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน 

6. นายพรางกูร ไวยหงษ์ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ : นางสาวสวุมิล พุม่ไพศาลชยั ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรหิารในวนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2555 แต่ยงัคงด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูม้อี�านาจ
ของบริษัทฯ
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ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ในการบรหิารงาน

ในเรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกตธิรุะและงานบรหิารของบรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย แผนธรุกจิ งบประมาณ โครงสร้างการบรหิารงาน

และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม       

คณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตัแิละ/หรอืให้ความเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ ตามนโยบายที่ก�าหนด โดยสรุปอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในระหว่าง

ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราว

ต่อไป

2. อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ยกเว้นการน�าเงินลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL        

Portfolio) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าไปด�าเนินการ มีอ�านาจอนุมัติวงเงินดังกล่าวไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อการเข้า

ลงทุนในแต่ละพอร์ต 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน ส�าหรับการลงทุน และขยายธุรกิจ ให้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจที่ได้ถูกก�าหนดไว้ใน    

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่จัดท�าขึ้น (อนุมัติเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่  28 

กุมภาพันธ์  2555)

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก     

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. เป็นคณะทีป่รกึษาฝ่ายจดัการในเรือ่งเกีย่วกบันโยบายด้านการเงนิ การลงทนุ การตลาด การบรหิารงานบคุคล และด้าน

การปฏิบัติการอื่นๆ

7. จดัสรรเงนิบ�าเหนจ็รางวลัซึง่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้วแก่พนกังานหรอืลกูจ้างของบรษิทัฯ หรอืบคุคลใดๆ 

ที่กระท�ากิจการให้บริษัทฯ

8. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ

9. กระท�าการแทนบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามเงื่อนไขที่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

ทัง้นี ้อ�านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนมุตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการ

บรหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดขดัแย้งกบั บรษิทัฯ

หรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอ

ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตัริายการดงักล่าวตามทีข้่อบงัคบัของ 

บรษิทัฯ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)/กรรมการผู้จัดการ (Managing Director : MD)

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้ดร.ววิฒัน์ วฑิรูย์เธยีร เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO) ซึง่เป็นต�าแหน่ง

เดยีวกบัต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ (MD) เพือ่ด�าเนนิการควบคมุ การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบาย

การด�าเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

1. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. ก�าหนดกลยทุธ์ และแผนการทางธรุกจิ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามกลยทุธ์

และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. ด�าเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย

5. อนมุตั ิและ/หรอืมอบอ�านาจการท�านติกิรรมเพือ่ผกูพนับรษิทัฯ ส�าหรบัธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ ทัง้นี้ให้รวมถงึ  ธรุกรรมใดๆ 

ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
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6. ประสานงาน ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

7. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านวาณิชธนกิจ หลักทรัพย์ การลงทุน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินและการบัญชี 

และที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

8. พิจารณาการน�าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ

น�าเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท 

11. อนมุตักิารใช้จ่ายเงนิลงทนุทีส่�าคญัในการขยายธรุกจิ ตลอดจนการร่วมทนุกบัผูป้ระกอบกจิการอืน่ๆ ในวงเงนิไม่เกนิ 25 

ล้านบาท

12. ดูแลการท�างานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล         

ในการท�าธุรกิจ

13. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

14. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ รวมถึงมีอ�านาจในการแต่งตั้งทนายความ เพื่อ

ฟ้องร้องด�าเนินคดี หรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

15. การพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการค้า เช่น ซือ้ขายสนิค้าด้วยราคาตลาด การคดิ

ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น

16. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร

17. อนมุตักิารแต่งตัง้ผูม้อี�านาจลงนามในเชค็ หรอืเอกสารสัง่จ่ายเงนิของบรษิทัฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วกบั

หุน้ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิหน่วยลงทนุเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัทรพัย์ รวมทัง้สญัญาต่างๆ เอกสาร

ทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป

18. ด�าเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป

19. มอบอ�านาจให้บุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินการแทนในเรื่องที่จ�าเป็นและสมควร และภายใต้อ�านาจ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

20. มอบหมายงานภารกิจเรื่องใดๆ ให้แก่รองกรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 

กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจ สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้เสยี หรอื 

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด (ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด) ท�ากบั

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้
พจิารณาอนมุตัไิว้ รวมทัง้ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรือ่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัททุกท่านยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารจ�านวน 9 ท่าน ได้ร่วมกันตอบแบบสอบถามการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประเมินจากคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ การให้เวลาอย่างเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การติดตามดูแลระบบควบคุมภายใน การพิจารณาการท�ารายการที่มีความขัดยังทางผลประโยชน์ การติดตาม

การปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการ การศกึษาข้อมลูและเตรยีมการอภปิรายปัญหาต่างๆ ในทีป่ระชมุคณะกรรมการ การรบัฟังความคดิเหน็

จากฝ่ายจัดการ การทบทวนนโยบายบรหิารความเสีย่ง ความเป็นกลางในการตดัสินใจลงมต ิการเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี ้ในแบบประเมนิจะไม่มกีารระบชุือ่กรรมการทีเ่ป็นผูป้ระเมนิแต่อย่างใด เพือ่ให้การแสดงความคดิเหน็เป็นไปอย่างอสิระ ซึง่ภายหลงั

การตอบแบบประเมนิ กรรมการทกุท่านจะส่งแบบประเมนิให้เลขานกุารบรษิทั เพือ่จดัท�าสรปุผลการประเมนิ และรายงานในทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

โดยในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการมคีวามเหน็โดยรวมว่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร อยู่ในระดบั พอใจมาก 

อย่างไรกต็ามประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมรบัฟังข้อเสนอแนะ และค�าแนะน�าจากกรรมการท่านอืน่ๆ อยูเ่สมอถงึข้อดข้ีอเสยีในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อน�าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการท�างานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคน  
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กรรมการอิสระ (Independent Director)

บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสรุพล สนิธวุณชิย์ นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ นายชชัวาล เตรยีมวจิารณ์กลุ 

ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีความเข้มกว่าเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน โดยมีนิยามและคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นกรรมการบรษิทัที่ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน และไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2. เป็นกรรมการที่ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานในบรษิทั 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่

ถอืโดยผูท้ีเ่กีย่วข้องด้วย (หมายความรวมถงึบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรส และโดยการจดทะเบยีน

ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)

6. สามารถปฏบิตัหิน้าที ่และแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง (หมายความรวมถงึ 

ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่าอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ 

ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค�านึงถึง   

ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึง

ไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะท�าให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้มีความรู้

ความสามารถทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสาขาวชิาชพี ทัง้ วศิวกร เศรษฐศาสตร์ และบญัชกีารเงนิ เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาสอบทานงบการเงนิ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบัญชี พิจารณารายการเกี่ยวโยงต่างๆ เป็นต้น โดยกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย 

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายสุรพล  สินธุวณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการตรวจสอบ

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ

 โดยมนีายกมล รตันไชย ทีม่ตี�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจากบรษิทัหลกัทรพัย์เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์ จ�ากดั 

เป็นที่ปรึกษาส�าหรับการตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการวางระบบการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งการให้

ค�าปรึกษาในการก�าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทที่ก�าหนดไว้ดังนี้

1. เป็นกรรมการบรษิทัที่ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน และไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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2. เป็นกรรมการที่ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานในบรษิทั 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่

ถอืโดยผูท้ีเ่กีย่วข้องด้วย (หมายความรวมถงึบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรส และโดยการจดทะเบยีน

ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง (หมายความรวมถงึ 

ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ 

ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค�านึงถึง    

ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึง

ไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะท�าให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

8. สามารถอทุศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบั

การด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประเมินผลการปฏิบัติ

งานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการด�ารงความอิสระให้ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน

5. สอบทานเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6. พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายก�ากับดูแล รวมถึงอนุมัติแผนการ    

ตรวจสอบ แผนงาน อัตราก�าลัง และงบประมาณประจ�าปี

8. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ มอบหมายงาน

และรวมถึงการด�ารงไว้ซึ่งความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายก�ากับดูแล

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 

- ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อก�าหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

- ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร

- ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

10. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดและคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
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อนึง่ ในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั

โดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้และบคุคลภายนอก

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และจะได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลประเมินไปใช้

ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (กฎบัตร) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบทุกท่านมี

ความพร้อมทีจ่ะอทุศิเวลาในการด�าเนนิงานอย่างเพยีงพอ สมาชกิเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์โดยสมาชกิอย่างน้อย 

1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 

2. การฝึกอบรมและทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับการฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอ

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม

ร่วมกัน 12 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�าหนดวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดย     

ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละหัวข้อไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ มีการเชิญผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีร่วมประชุม

ด้วยในกรณจี�าเป็น รวมทัง้มกีารประชมุร่วมกบัฝ่ายกฎหมายของบรษิทั เพือ่สอบถาม และรบัทราบหากมปีระเดน็ปัญหา

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่

คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังได้รายงานกิจกรรมที่ท�าในระหว่างปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ        

ผู้ลงทุนทั่วไปรับทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

5. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากได้ปฏิบัติตามแนวทางกฎบัตรที่ก�าหนด 

อันประกอบด้วย

5.1  ร่วมกับผู้บริหาร ในการสอบทานขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในงบการเงินที่เกี่ยวกับความผิดพลาดที่มีสาระ

ส�าคัญที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ

5.2  สอบถามและได้รับค�าชี้แจงจากผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากมาตรฐานการบัญชีหรือ      

กฎระเบียบต่างๆ ผลกระทบที่มีต่องบการเงินและปัญหาการรายงานระหว่างงวด รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงในงบการเงินระหว่างปีที่มีสาระส�าคัญ ความมีอยู่จริงและความเพียงพอของการตั้งส�ารอง         

ค้างรับ/ค้างจ่าย การประมาณการของผู้บริหารที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

5.3 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง        

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5.4 ก�ากบัดแูลให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามข้อก�าหนดอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

5.5  มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

6. ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากมีส่วนในการ 

คัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบทานและมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งและมอบหมายงานให้แก่ผู้จัดการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  สอบทานและอนุมตัิแผนงานการตรวจสอบภายใน  การเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ การจา้งงาน

และงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. ความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัการฝ่ายก�ากบัดแูล  ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ทีด่ ี เนือ่งจากได้มกีารมอบหมายงานให้แก่ผูจ้ดัการฝ่าย

ก�ากบัดแูล สอบทานและอนมุตัแิผนการปฏบิตังิานของฝ่ายก�ากบัดแูล การเปลีย่นแปลงแผนการปฏบิตังิาน การจ้างงาน

และงบประมาณของฝ่ายก�ากับดูแล
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4. คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน จ�านวน 3 ท่าน  ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯด้วย ต่อมาตามมติ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2552 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2552 บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ให้คณะกรรมการชดุเดยีวกนันีท้�าหน้าที่

ในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯด้วย จงึได้เปลีย่นชือ่จากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยบุคคล 

ดังต่อไปนี้  

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสุรพล สินธุวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่เป็นบคุคลต้องห้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทที่ก�าหนดไว้ดังนี้

1. เป็นกรรมการบรษิทัที่ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน และไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2. เป็นกรรมการที่ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานในบรษิทั 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่

ถอืโดยผูท้ีเ่กีย่วข้องด้วย (หมายความรวมถงึบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรส และโดยการจดทะเบยีน

ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง (หมายความรวมถงึ 

ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ 

ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค�านึงถึง    

ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึง

ไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะท�าให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

8. สามารถอทุศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพือ่เพิม่ประสทิธผิล

ในการท�างาน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัดังนี้

1.  หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท

1.2   ก�าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งหลักเกณฑ์

ในการสรรหาเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
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ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ครบก�าหนดวาระ 

1.3 ก�าหนดวธิกีารและกระบวนการในการเตรยีมบคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการ

ผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.1 ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล ส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.2 ก�าหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3 ประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมถงึพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ ส�าหรบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

2.4 คณะกรรมการบรษิทั อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนด�าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัค่าตอบแทน

และผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเรื่องดังนี้

2.4.1 เพื่อก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคลส�าหรับผู้บริหารระดับสูงให้เป็น

ไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

2.4.2  เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าค่าตอบแทนรวมถงึผลประโยชน์ต่างๆ ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูอยู่ในระดบัทีส่ามารถ

แข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

2.4.3  เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัท  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self-            

Assessment) ทุกปี ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2555 ที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ทีด่มีาก เนือ่งจากเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (กฎบตัร) ที่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ 

2. การฝึกอบรมและทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับการฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอ

3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยในปี 2555 คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง เพื่อสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตาม

วาระ พร้อมก้บการพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญ 

ประจ�าปี การประชุมแต่ละครั้งได้มีการก�าหนดวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ โดยผู้เข้าร่วม

ประชุมในแต่ละหัวข้อไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ 

4. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากมีการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังได้รายงานกิจกรรมที่ท�าในระหว่างปี

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปรับทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

5. กจิกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีผ่่านมาอยู่ในเกณฑ์ทีด่มีาก เนือ่งจากได้ปฏบิตัติามแนวทาง

กฎบัตรที่ก�าหนด อันประกอบด้วย

5.1 ร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทั ในการพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลที่ได้รบัการเสนอชือ่ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการของ

บริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อให้มีจ�านวนของ

กรรมการอิสระที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ กลต. และร่วมพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ

และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

5.2 สอบทานนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม 

และจูงใจในการรักษาบุคลากรของบริษัท
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ในการเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัฯ ทกุๆ ปี บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสผ่านทางเวบ็ไซท์ให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสม

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความช�าชาญในธุรกิจของ 

บรษิทัฯ เป็นหลกั  ในขณะเดยีวกนักจ็ะมกีารพจิารณาถงึความเหมาะสมของกรรมการทีจ่ะครบก�าหนดออกตามวาระให้กลบัเข้าด�ารง

ต�าแหน่งต่อไป การพจิารณาทัง้หมดนี ้จะมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้ลัน่กรองในขัน้ต้นถงึความเหมาะสม 

แล้วจะน�าเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์

ดังนี้ต่อไป  

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่เป็นรายบคุคล 

หรอืหลายคนในคราวเดยีวกนั แล้วแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีติใดๆ ผูถ้อืหุน้

แต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่มีต�าแหน่งกรรมการว่างลง นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ เช่น การตายหรือลาออก คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งแทนกรรมการคนที่ตายหรือลาออกในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้เลย โดยไม่ต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

ลงมตเิลอืกตัง้กรรมการใหม่แต่อย่างใด ส่วนการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูกจ็ะผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเช่นกัน ก่อนที่จะน�าเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป 

เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 

เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 89/15 เรือ่ง

การก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 

13 สิงหาคม 2551 จึงได้มอบหมายให้นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบด�าเนิน

การดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงานเพื่อจัดหาสถานที่ประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.  ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อก�าหนดวาระการประชุม และจัดท�าหนังสือเชิญประชุมต่างๆ

3.  จัดท�าและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

3.1 ทะเบียนกรรมการ

3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนที่ต้องปฎิบัติตามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

 ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

3.1 กรรมการบริษัท
ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้  

1. กรรมการแต่ละท่าน  (ได้รบัค่าเบีย้ประชมุกรรมการในอตัราท่านละ  20,000 บาท ในแต่ละครัง้ทีไ่ด้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 

โดยกรรมการท่านใดที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบี้ยประชุมจ�านวนนี้ด้วย นอกเหนือไปจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่แล้ว 
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ปี 2554 (บำทต่อครั้ง) ปี 2555 (บำทต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 20,000 20,000

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รบัเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในอตัราท่านละ  20,000 บาท ในแต่ละครัง้ที่ได้เข้า

ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2554 (บำทต่อครั้ง) ปี 2555 (บำทต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000

3. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รบัเบีย้ประชมุในอตัราท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครัง้ที่ได้เข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ปี 2554 (บำทต่อครั้ง) ปี 2555 (บำทต่อครั้ง)

ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 20,000 20,000

4. บรษิทัฯ จะจ่ายบ�าเหนจ็พเิศษให้แก่คณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะโดยรวม ในอตัราเดยีวกนักบัปีทีผ่่านมา คอื ร้อยละ 1 ของ

ก�าไรสทุธปิระจ�าปีของบรษิทัฯ นอกเหนอืไปจากการจ่ายค่าเบีย้ประชมุให้แก่กรรมการบรษิทัแต่ละท่านข้างต้นแล้ว โดยก�าหนด

จ่ายหลงัจากทีง่บการเงนิประจ�าปีของบรษิทัฯ ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในปีถดัไปเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

3.2  ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2555 ผลตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีดังต่อไปนี้

ชื่อ

ค่ำตอบแทน ปี 2554 (บำท) ค่ำตอบแทน ปี 2555 (บำท)

ค่ำเบี้ย

ประชุม

กรรมกำร

บริษัท

ค่ำเบี้ยประชุม

กรรมกำร

ตรวจสอบ

ค่ำเบี้ยประชุม

กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำ

ตอบแทน

ค่ำ

ตอบแทน

พิเศษ

ค่ำเบี้ย

ประชุม

กรรมกำร

บริษัท

ค่ำเบี้ย

ประชุม

กรรมกำร

ตรวจสอบ

ค่ำเบี้ยประชุม

กรรมกำร

สรรหำและ

พิจำรณำค่ำ

ตอบแทน

ค่ำ

ตอบแทน

พิเศษ

กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร

1.นางสาวสวุมิล พุม่ไพศาลชยั

กรรมการอสิระ และกรรมการ

ตรวจสอบ

1.นายสรุพล สนิธวุณชิย์

2.นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 

3.นายชชัวาล เตรยีมวจิารณ์กลุ 

80,000

80,000

60,000

80,000

-

220,000

220,000

220,000

-

40,000

40,000

40,000

321,423

321,423

321,423

321,423

120,000

80,000

120,000

120,000

-

240,000

240,000

240,000

-

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

รวม 300,000 660,000 120,000 1,285,692 440,000 720,000 60,000 -

หมายเหต ุ: นางสาวสวุมิล พุม่ไพศาลชยั ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรหิารเมือ่วนัที ่29 ก.พ. 2555 แต่ยงัด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูม้อี�านาจของบรษิทัฯ
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3.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการบริหาร)  
บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 6 ท่านท�าหน้าที่ผู้บริหาร ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้  

ประเภทค่ำตอบแทน
2554 2555

จ�ำนวน (รำย) จ�ำนวนเงิน (บำท) จ�ำนวน (รำย) จ�ำนวนเงิน (บำท)

เงินเดือน 7 19,392,000 6 17,680,320

ค่าตอบแทนพิเศษ 7 4,269,959 6 1,403,200

ค่าเบี้ยประชุม 7 540,000 6 700,000

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7 969,600 6 884,016
รวม 7 25,171,559 6 20,667,536

หมายเหตุ : ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น เช่น คอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนในรูปอื่นใด นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยไว้ นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลไชย 
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ท�าให้เหลือกรรมการบริหาร  6 ท่าน

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ�านวน 6 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการในสายงานต่างๆ 

ได้แก่ สายงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ สายงานวาณิชธนกิจ สายงานกฎหมาย สายงานบัญชีและการเงิน สายงานปฏิบัติการ 

ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารต�าแหน่งอื่น 

4. การก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate          

Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้ โดยได้จัดท�าเป็นคู่มือปฏิบัติของบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซท์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ 

ทีม่รีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์ และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีารถ่วงดลุอ�านาจ ตลอดจน

การบริหารงานที่โปร่งใส รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพาไปสู่การเพิ่มมูลค่า และผล

ตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว ดังที่ปรากฎจากการที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies 2555 ในระดับเกณฑ์ “ดีมาก” โดยเป็นการประเมินตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จดทะเบียนในระหว่างปี 2553-2555 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

นอกจากนี้ การด�าเนินการอย่างเคร่งครัดในสิทธิของผู้ถือหุ้น และความถูกต้องของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น      

ประจ�าปี 2555 ทีผ่่านมา ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัการพจิารณาจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ต่อโครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ได้รับคะแนนจากการประเมินเต็ม 100 คะแนน 2 ปีติดต่อกัน คือปี 2554-2555 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรายงานเรียงตามล�าดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบ และให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือ

หุ้น ด้วยการปฏบิตั ิดงันีส้ทิธิในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ปกตจิะจดัให้มอีย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2555 ทีผ่่าน

มา บรษิทัฯ จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้วนัที ่26 เมษายน 2555 โดยมกีารจดัประชมุในสถานทีท่ีส่ะดวกในการเดนิทาง ซึง่

ก่อนการประชมุ บรษิทัฯ ได้มอบหมายให้บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้ขอ

งบรษิทัฯ จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุในวาระต่างๆ พร้อมรายละเอยีดทีพ่อเพยีง ให้

กบัผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 21 วัน 

2) วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย

การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดให้มีอากรสแตมป์ไว้บริการใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่ได้น�ามาด้วย 

3) บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าเข้าร่วม

ประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงในวาระถัดไปที่ยังมิได้เริ่มพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุม 

4) บริษัทฯ ได้น�าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือแบบ 

ก. แบบ ข. และแบบ ค. ลงในเว็บไซท์ของบริษัทฯ คือ www.acap.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือ 
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มอบฉนัทะแบบใดกไ็ด้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้เสนอชือ่กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้

ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง รวมทัง้แสดงข้อเทจ็จรงิ และเหตผุลความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 

กรณทีีม่คีวามเหน็แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบข้อมลูในการพจิารณาอย่างเพยีงพอและเท่าเทยีม 

โดยการลงข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้

5) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2555 บริษัทฯ มีกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน 

จาก 10 ท่าน โดยขาดนายพรางกูร ไวยหงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตามการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะมี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุมครบทุกท่าน หรืออย่างน้อยจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

จากทั้งหมด 3 ท่าน นอกจากนี้จะมีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กรณีเป็นการ

ประชุมเพื่อให้ความเห็นในการเข้าท�ารายการใดๆ ของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงเสมอ 

6) เพื่อให้การนับคะแนนของการลงมติในวาระต่างๆ มีความถูกต้อง โปร่งใส บริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้ตรวจสอบ

บัญชีท่านอื่น นอกเหนือจากบุคคลที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาท�าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของ

การนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

7) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงถึงกติกา รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละ

วาระตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และระหว่างการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้สทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการสอบถาม 

และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างไม่จ�ากัด โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างตรง

ประเด็นในแต่ละวาระ และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับ

คะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในวันเดียวกันได้สรุปผลการประชุมและมติการลงคะแนนผ่านช่องทางในระบบ ELCID 

ของตลาดหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้น�าส่งส�าเนารายงานการ

ประชุมดังกล่าวฉบับเต็มให้ตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 

14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซท์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญและต้องใช้เวลา

ในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และได้ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทกุราย โดยไม่เอือ้ประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

ตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทฯ ได้เสนอ

ชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้ 

2) ก่อนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิ รวมทัง้

ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อที่ฝ่าย

บรหิารจะได้มกีารกลัน่กรองวาระทีม่กีารน�าเสนอจากผูถ้อืหุน้รายย่อยเข้าพจิารณาก่อนมกีารน�าเสนอในทีป่ระชมุกรรมการ

บริษัทต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในปี 2555 ที่ผ่านมาไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่อย่างใด 

3) ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ หากประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะกระท�าได้ โดย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทฯ ได้เป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 30 วัน เพื่อที่คณะ

กรรมการบริษัทจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ส�าหรับบรรจุลงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

4) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาข้อมูลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบ รวมถึงการน�าขึ้นเว็บไซท์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน 

5) ในวาระการเลือกตั้งของกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6) ในระหว่างการประชมุ บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้มกีารแสดงความเหน็และซกัถามในทีป่ระชมุ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้  

ทุกรายสามารถสอบถามในประเด็นต่างๆ ได้ตามความต้องการ ด้วยการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ

7) บรษิทัฯ ได้ให้ความระมดัระวงัอย่างมาก ต่อการเกบ็รกัษา และป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ จากกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ เพือ่ไม่ให้มกีารน�าข้อมลูไปใช้ในประโยชน์ส่วนตวั หรอืท�าธรุกจิแข่งขนักบับรษิทัฯ หรอื

ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นไปเพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอืเพือ่การใดๆ ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้ โดย

ได้มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดในจรรยาบรรณพนักงาน



รายงานประจ�าป ี2555
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

54

8) เมื่อมีกรรมการ และผู้บริหารคนใดท�าการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ น�า

เสนอและเปิดเผยต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตามคณะ

กรรมการบริษัท จะยึดหลักจรรยาบรรณร่วมกันว่าจะไม่ท�าการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงิน

ของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมถึงอาทิตย์แรกภายหลังงบการเงินเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว โดยในอดีตที่

ผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน คูค้่าและเจ้าหนี ้ลกูค้า คูแ่ข่ง 

ชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และได้รับความ

ร่วมมือจากบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด�าเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีเลิศ อย่าง

สม�่าเสมอและยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะด�าเนินการอย่างโปร่งใส 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริหารจัดการให้บริษัทฯ สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สมกับที่ผู้ถือหุ้น

ให้ความไว้วางใจ

2. บริษัทฯ มีการบริหารภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลักความระมัดระวัง 

(Duty of Care) เยี่ยงผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความช�านาญ

3. ไม่ด�าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย     

ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้        

เปิดเผยต่อสาธารณะ 

5. เปิดเผยรายงานสถานะและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั สม�่าเสมอ 

ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์ 

6. ไม่เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่มีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น เพื่อน�า

มาปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯ

7. ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ตามทีค่วรจะได้รบั ทัง้สทิธิในการประชมุ สทิธิในการเสนอวาระ สทิธิในการเสนอ
รายชือ่กรรมการ สทิธิในการรบัทราบข้อมลู การแสดงความคดิเหน็ สทิธิในการรบัทราบข้อมลูล่วงหน้า

อย่างพอเพียงต่อการตัดสินใจ สิทธิในการร้องเรียน เป็นต้น
     

พนักงาน บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อพนกังานเป็นส�าคญั เนือ่งจากพนกังานคอืส่วนส�าคญัต่อความคงอยู ่และความ

เจรญิเตบิโตขององค์กรมาตลอด จงึมุง่มัน่ในการพฒันาเสรมิสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท�างาน

ที่ดี ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้พนักงาน จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกๆ เรื่อง ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง

เนือ่งจากความแตกต่างในเรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาต ิเพศ อาย ุพืน้ฐานการศกึษา หรอืความชอบ 

พอใจส่วนตัว

2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือ เงินโบนัส

3. ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวามสะอาด ปลอดภยัทัง้ต่อชวีติ และทรพัย์สนิของ

พนักงาน

4. ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถของพนกังาน ด้วยการให้การสนบัสนนุการอบรม ถ่ายทอดความรู้

แก่พนักงานอย่างทั่วถึง และสม�่าเสมอ

6. เปิดโอกาสในการรบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 

7. ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

8. ให้เกียรติและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และความเคารพต่อศักดิ์ศรีของพนักงาน
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9. เปิดโอกาส และช่องทางที่สะดวกให้แก่พนักงานสามารถร้องเรียนและแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิด

ระเบียบหรือกฏหมายได้

คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า ด้วยการไม่เอาเปรียบ ภายใต้กติกาดังนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และซื่อสัตย์ ภายใต้ เงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์และ

กฎหมายที่ก�าหนดภายใต้ เงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก�าหนด

2. ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยความออมชอม กรณีเกิดปัญหาทางการค้า หรือปัญหาใด

3. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

บรษิทัฯ พงึยดึถอืปฎบิตัติามกฏหมายและกตกิาต่างๆ อย่างเคร่งครดัต่อเจ้าหนีก้ารค้า ด้วยการด�าเนนิ

การต่อไปนี้

1. ยึดมั่นในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช�าระคืน และเงื่อนไขอื่นๆ 

2. ไม่ปกปิดฐานะทางการเงินเพื่อหวังหลบเลี่ยงหรือเลื่อนการช�าระแก่เจ้าหนี้เมื่อครบก�าหนด โดยไม่

ได้รับความยินยอม

3. ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแก้ไขเอกสารใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และก่อความเสียหาย

ให้แก่เจ้าหนี้

4. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทาง

แก้ไขดังกล่าว

ลูกค้า ผลส�าเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�าคัญ บริษัทฯ จึงต้อง

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ด้วยความเอาใจใส่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรม 

และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ทราบดีถึงความแตกต่างด้านความต้องการและความคาดหวัง

ของลกูค้า บรษิทัฯ จงึต้องสนองความต้องการของลกูค้าทีห่ลากหลาย ด้วยความทุม่เทและมุง่มัน่ เพือ่

พัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและ   

ความคาดหวงัของลกูค้าให้ได้มากทีส่ดุ และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั และก่อให้เกดิการเอือ้ประโยชน์

ร่วมกันในระยะยาว ด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้ 

1. จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลูกค้าในสิ่งที่บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น

2. ไม่มุ่งหวังก�าไรเกินควร เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่บริษัทฯ มีให้

3. การให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา เงื่อนไข สิทธิ ผลประโยชน์ และข้อผูกพันในการให้

บริการแก่ลูกค้า เราจะน�าเสนอข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน และ

โปร่งใสยุติธรรม

4. การเชือ้เชญิลกูค้าให้มาใช้บรกิารของบรษิทัฯ จะต้องไม่ระบเุงือ่นไขที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ที่

แสดงเจตนาให้เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ 

5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ รวมถึงไม่น�าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง บรษิทัฯ ให้ความเคารพต่อคูแ่ข่งทางการค้า และกตกิาการแข่งขนัในธรุกจิอย่างซือ่ตรง ด้วยการปฏบิตัิ

ต่อคู่แข่งขันทางการค้า ดังนี้

1. ไม่ให้ร้ายต่อคูแ่ข่งทางการค้า หรอืใช้วธิกีารใดๆ ทีเ่ป็นการบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิต่อคูแ่ข่งขนัทางการค้า

2. ไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของคู่แข่งขัน แล้วน�ามากล่าวอ้างในชื่อของตนเอง

3. ไม่แย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการที่มิชอบ

4. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกา และหลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจที่ดี



รายงานประจ�าป ี2555
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

56

 ชุมชนและสังคม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอืและร่วมพฒันาสงัคม 

ในโอกาสทีเ่อือ้อ�านวยอย่างสม�่าเสมอ และจากการทีบ่รษิทัฯ ถกูก่อตัง้ขึน้โดยคนไทย จงึมคีวามรูส้กึรกั

ในชุมชนและสังคมของประเทศที่เป็นแผ่นดินเกิดอยู่มากกว่าบริษัทฯ จากต่างชาติ ดังนั้นการปกป้อง

รักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของบริษัทฯ จึงถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะด�าเนินการไปพร้อมๆ กับการ

ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึได้จดัท�านโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณทีด่ต่ีอความรบัผดิชอบ

ของสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ขึ้นมาปฏิบัติ ซึ่งได้

เปิดเผยในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซท์บริษัทฯ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย CSR ข้างต้น บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือ

สังคมอยู่เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการมอบอุปกรณ์

การศึกษาและสนามวอลเลย์บอลให้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2555 และมอบวัสดุและสื่อการเรียนการสอน จัดสร้างห้องน�้าให้แก่ โรงเรียนวัดนาคู อ.ผักไห่ 

จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้บริษัทฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สังคมอยู่

ตลอดเวลา กรณเีกดิเหตกุารณ์ไม่คาดฝันทีส่่งผลกระทบต่อความเป็นอยูท่ัง้ของคนไทยหรอืคนต่างชาติ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ วางนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศ ให้มีความโปร่งใส ทันเวลา ครบถ้วน และถูกต้อง ตามมาตรฐานการมี

ประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเรื่องการ

เปิดเผย โดยให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนเวบ็ไซท์ของบรษิทัฯ ที ่www.acap.co.th 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทฯ ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

1) บริษัทฯ ได้เปิดเผย บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ในแบบ

แสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี 

2) ในการแต่งตัง้กรรมการเพิม่เติม บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายชือ่ และประวตัิของกรรมการ วาระการด�ารงต�าแหนง่ให้ผูถ้ือหุน้

ทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุม 

3) คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

ในรายงานประจ�าปี โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงิน ควบคู่กันไปในรายงานประจ�าปี

4) กรณบีรษิทัฯ มรีายการเกีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะเปิดเผยไว้ในงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่

สอบทาน และติดตามการท�าธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวโยงกันต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง 

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จะต้องเข้าที่ประชุม    

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แล้วแต่ขนาดของรายการ บรษิทัฯ จะด�าเนนิการเปิดเผยมลูค่ารายการ คูส่ญัญา

และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลและความจ�าเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ โดยเผยแพร่ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

5) บรษิทัฯ มหีน่วยงานส�านกัเลขานกุารบรษิทั โดยมอบหมายให้นายอทิธเิดช เชือ้รงัสรรค์ เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ เพือ่จดั

เตรียมและประสานงานเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลงานด้าน   

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

โดยมีช่องทางการติดต่อได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้ 
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ส�านักเลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-694-4915 

โทรสาร 02-670-1152

Email ithidej_c@acap.co.th

อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในแต่ละสายงานกส็ามารถเป็นผูร้บัเรือ่งหรอืชีแ้จงผ่านนกัลงทนุด้วยตนเองได้ นอกจากนี้

บรษิทัฯ ยงัมช่ีองทางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ อกีช่องทางหนึง่ โดยบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความครบถ้วน โปร่งใส ถกูต้อง และความรวดเรว็ของข้อมลู เป็นส�าคญั

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร ทีม่ภีาวะเป็นผูน้�า มวีสิยัทศัน์ และประสบการณ์ เคยผ่านงานทางด้าน

การบรหิารธรุกจิการเงนิทัง้ภาคราชการและภาคเอกชน มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป็นไป

ตามกลยทุธ์และเป้าหมายของบรษิทัฯ โดยการปฏบิตังิานดงักล่าวอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทีม่ส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบาย และทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามแผนธรุกจิ และงบประมาณที่ได้

ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดส่องดูแลให้เกิดความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร

ความเสีย่ง การรายงานทางการเงนิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯ ดูแลให้มีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายและขัน้ตอน

การอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูลไม่ให้ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้องน�าข้อมลู

ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

n	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- เมื่อบริษัทฯ มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่บุคคลที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มีส่วนได้ส่วนเสีย รายการดังกล่าวทั้งหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเหน็เบือ้งต้นต่อรายการนัน้ ทัง้นีก้ารอนมุตักิารเข้าท�ารายการ

ระหว่างกันค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตาม

ราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันดังกลา่ว จะไม่

สามารถมส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการระหว่างกนัในลกัษณะดงักล่าวได้เพือ่ความเป็นธรรม และเพือ่ผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง ข้อก�าหนด หรือกฎของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

n	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดัในการจดัการข้อมลูภายใน โดยจดัให้รบัทราบเฉพาะผูท้ีเ่กีย่วข้องเท่ากนั การรายงาน

หรือแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของข้อมูลภายใน ไม่น�ามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้ง

เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย์และบรษิทัฯ ก�าหนดให้ผูบ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังาน    

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล

ภายนอก หรอืบคุคลที่ไม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ 

ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

n	จริยธรรมธุรกิจ

- บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 

Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถงึบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ 

และมจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ ต้องปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 
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ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเป็นส�าคัญ นอกจาก

นี้ยังได้หลักจริยธรรมทางธุรกิจส�าหรับพนักงานอื่น ๆ เพื่อให้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชนและสังคม เช่นเดียวกัน โดย

บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง

n	การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- ณ สิ้นปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด จ�านวน 10 ท่าน เป็นกรรมการ

บริหาร 6 ท่าน มกีรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 4 ท่าน ในจ�านวนนีเ้ป็นกรรมการอสิระ 3 ท่าน โดยทัง้ 3 ท่าน เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ คอยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตาม

ระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่ได้วางไว้ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะท�างานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือ่

ตดิตามการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบริหารว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใสหรือไม่ 

n	การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

- เนือ่งจากโครงสร้างของบรษิทัฯ เป็นองค์กรในลกัษณะทีม่รีะดบัชัน้การบรหิารน้อยชัน้ (Flat Organization) และในปัจจบุนั

ยงัเป็นองค์กรขนาดเลก็ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจงึเป็นบคุคลเดยีวกนั รวมทัง้บรษิทัฯ มกีรรมการ

อสิระชดุเดยีวกนัท�าหน้าที่ในคณะกรรมการชดุย่อย 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มกีารแยกบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในแต่ละชดุ 

ทัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามาก�ากบัดแูลอย่างเป็นอสิระ ท�าให้

กรรมการทกุท่านหรอืผูบ้รหิารไม่มอี�านาจเบด็เสรจ็ และมกีารถ่วงดลุในมตทิีส่�าคญั ซึง่จะต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะ

กรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้อ�านาจทีม่อบให้กรรมการผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ จะไม่สามารถ

อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง       

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

n	การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

- บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึความส�าคญัของการอทุศิเวลาการท�างานให้แก่บรษิทัฯ ของกรรมการ ซึง่การด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการบรษิทัฯ ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่อย่างไม่จ�ากดั อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท�างานของกรรมการได้ 

จึงได้ก�าหนดนโยบายในเรื่องของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ดังนี้ 

ü	กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ได้ไม่เกนิ 4 บรษิทั เนือ่งจาก

ว่ากรรมการบริหารควรจะให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการท�าหน้าที่บริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหารให้แก่บริษัทฯ 

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด 

ü	กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคลต่างชาติ ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

ในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

อย่างไรกต็าม หากมกีรรมการรายใดของบรษิทัจ�าเป็นต้องด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่มากกว่า

ที่ก�าหนด กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องแจ้ง และชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงเหตุผล และ

ความจ�าเป็นนัน้ ซึง่หากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่เกนิกว่าทีบ่รษิทัฯ ได้

ก�าหนดไว้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกรรมการท่านดังกล่าวอย่างเป็นนัยส�าคัญก็สามารถอนุโลมได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะได้ชี้แจงผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการดังกล่าวในรายงานการปฏิบัติตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ีในแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ�าปีของบรษิทัเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้      

ได้รับทราบต่อไป

n	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บรษิทัฯ มนีโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร โดยได้พจิารณาแล้วว่ามคีวามเหมาะสม

และสงูเพยีงพอต่อการรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพไว้ เมือ่ค�านงึถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากกรรมการบรหิาร และ

ผูบ้รหิาร โดยทัง้นีค่้าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงได้อตุสาหกรรมเดยีวกนั
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- ส�าหรบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารนัน้ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูก้�าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารทัง้เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ 

ตวัเงนิ โดยเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และผลการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน

n	การประชุมกรรมการ

การประชมุคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการก�าหนดการประชุมอย่างสม�่าเสมอทุกๆ 3 เดือน หรือ 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุม

พเิศษเพิม่เตมิในกรณทีีม่วีาระเร่งด่วน ในการประชมุทกุครัง้ส�านกัเลขานกุารบรษิทัจะก�าหนดวาระการประชมุล่วงหน้าไว้อย่างชดัเจน 

มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณาวาระต่างๆ 

กรรมการทกุคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ โดยค�านงึถงึ

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม และจดัให้มกีารจดบนัทกึและจดัท�ารายงานการประชมุทีม่คีวามชดัเจน 

ตลอดจนมีกระบวนการสื่อสารมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติภายในก�าหนดเวลาได้ทันที ซึ่งในปี 2555 มีการประชุมคณะ

กรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

ชื่อคณะกรรมกำรบริษัท จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม ในปี 2555 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต

นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์

นายพรางกูร ไวยหงษ์

นายสุรพล สินธุวณิชย์

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

 6/6

 5/6

 6/6

 6/6

 6/6

 6/6

 5/6

 4/6

 6/6

 6/6

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�านวน 6 ท่าน ตามที่ระบุในหัวข้อคณะกรรมการบริหาร 

โดยทั้ง 6 ท่านมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกๆ เดือนๆ ละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังได้มีการปรึกษาหารือนอกรอบการประชุมทุกๆ 

ต้นสัปดาห์ๆ ละ 1 วัน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการท�างาน อย่างไรก็ตาม หากเดือนใดมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องประชุมเพิ่มกว่า

การประชุมปกติ คณะกรรมการบริหารก็จะจัดประชุมเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เช่น ในปีที่ผ่านมามีการประชุมมากกว่าเดือนละ     

1 ครั้ง มีรายละเอียดของ การเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้ 

ชื่อ จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม ในปี 2555 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ 

นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์

นายพรางกูร ไวยหงษ์

13/13

13/13

12/13

11/13

13/13

8/13
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายก�ากบัดแูล และผูบ้รหิารฝ่ายบญัชี

และการเงิน เป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งบางครั้งจะมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน การประชุมในปีที่ผ่านมากรรมการ 

ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้งโดยพร้อมเพียงกัน มีรายละเอียด ดังนี้
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ชื่อ จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม ในปี 2555 

1. นายสุรพล สินธุวณิชย์

2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

12/12

12/12

12/12

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จดัให้มกีารประชมุเพือ่พจิารณาผลการปฏบิตังิานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที ่โดยไม่ได้ก�าหนดจ�านวนครัง้ในการประชมุ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจ�าเป็นหรือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ    

ในการด�าเนนิงานและอืน่ๆ ตามแต่เหน็สมควร โดยในปีทีผ่่านมามกีารประชมุ 1 ครัง้ ซึง่กรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพยีงกนั 

ดังต่อไปนี้

ชื่อ จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม ในปี 2555 

1. นายสุรพล สินธุวณิชย์

2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

1/1

1/1

1/1

n	 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน 

โดยคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ มจี�านวน 6 ท่าน ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ท�าหน้าทีบ่รหิาร

จัดการกิจการของบริษัทฯ ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ�านวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงาน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด และได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับ         

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีผู่ด้�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ 

ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยให้        

ผู้ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้เรียกชื่อว่า คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา      

ค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) โดยก�าหนดให้เรียกชื่อนี้แทนชื่อเดิมของคณะกรรมการพิจารณา        

ค่าตอบแทนด้วย 

ส�าหรบัคณะกรรมการการลงทนุทีม่สีมาชกิจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วยบคุคลดงันี ้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธาน    

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ ตวัแทนจากคณะกรรมการบรหิาร และบคุคลทีม่คีวามรูด้้านการลงทนุ ซึง่ทัง้หมดจะเป็นผูพ้จิารณาถงึแนวทางการจดัการ

ทรพัย์สนิ ส�าหรับการน�าไปใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในกรอบและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้

n	 การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

- ภายหลงัการคดัเลอืกผูท้ีจ่ะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูแ้นะน�า

ให้กรรมการใหม่รูจ้กักบัฝ่ายบรหิาร และกรรมการท่านอืน่ๆ พร้อมกบัน�าเสนอข้อมลูของบรษิทัฯ ตลอดจนข้อมลูต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เพือ่ให้ทราบถงึบทบาทและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

บริษัท จรรยาบรรณ การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ หากกรรมการใหม่ยังมิได้มีการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (กรณีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรการอบรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ก็จะด�าเนินการจัดให้เข้าร่วมการอบรมต่อไป

n  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

- บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร จงึได้มกีารก�าหนดภาระหน้าที่

และอ�านาจของผูบ้รหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้แล้ว นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้จดัท�าแบบประเมนิระบบการควบคมุภายใน 

เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ ซึง่จะท�าให้บรษิทัฯ สามารถค้นพบข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ภายในระยะ
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เวลาทีเ่หมาะสมและรวดเรว็ รวมทัง้เป็นการลดความเสีย่งทางธรุกจิ และความเสีย่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร

และพนักงานของบริษัทฯ โดยแบบประเมินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย แบบประเมนิของบรษิทัฯ มกีารประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 5 ส่วน คอื

ส่วนที ่1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

ส่วนที ่2 การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Measure)

ส่วนที ่3 การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities)

ส่วนที ่4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information and Communication Measure)

ส่วนที ่5 ระบบการตดิตาม (Monitoring)

n	 การจัดท�านโยบายบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลติดตามการบริหาร   

ความเสีย่งโดยตรง เช่น ความเสีย่งทางการเงนิ  (Financial Risks) ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน (Operation Risks) 

ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) ความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้จัดท�า

นโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดท�ารายงานของการประเมินความเสี่ยง 

เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิาร พร้อมทัง้ประสานงานกบัฝ่ายก�ากบัดแูล และฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินสถานการณ์ในความเสี่ยงนั้นๆ ในการหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขให้ทัน

ก่อนเกิดความเสยีหาย ซึง่ภายหลงัคณะกรรมการบรหิารได้รบัทราบข้อมลูแล้ว จะพจิารณากลัน่กรองและน�าเสนอต่อ  

คณะกรรมการ บริษัทฯ ต่อไป  

n	 การจัดท�านโยบายการลงทุน

- ภายใต้การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั ได้ให้ความส�าคญัต่อการลงทนุของบรษิทัฯ เนือ่งจากตระหนกัดว่ีา 

การลงทนุใดๆ ทีก่่อให้เกดิผลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ จะต้องด�าเนนิการภายใต้หลกัของความระมดัระวงั 

และมีการกลั่นกรองอย่างดีจากหลายๆ ด้าน การจัดท�านโยบายดังกล่าวก็เพื่อเป็นการก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อ

การลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซท์ของบริษัทฯ 

n รายงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการด�าเนนิธรุกจิทีส่�าคญั และการก�ากบัดแูลกจิการงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีและรายงาน

ประจ�าปี โดยการจดัท�างบการเงนิดงักล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืก

นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด

ในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี

เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อ

ให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ 

- ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ

n แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

- การแต่งตั้งบุคคลเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะในระดับต�าแหน่งผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่

ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ในการน�าเสนอรายชือ่ผูท้ีเ่หมาะสม ซึง่การพจิารณาจะให้โอกาส

ทัง้จากบคุคลภายในและบคุคลภายนอกทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมต่อการบรหิารงานของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ได้ก�าหนด

ให้ผูท้ีจ่ะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าให้บรษิทัฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั เพือ่ทีจ่ะให้บรษิทัฯ มเีวลาเพยีงพอต่อการหา

บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาท�าหน้าที่แทน โดยทั่วไปแผนการสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา    

ค่าตอบแทนจะพิจารณาการเสนอรายชื่อแก่คณะกรรมการบริษัทฯ จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีวุฒิภาวะ

รองลงไปในหน่วยงานเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ปิดโอกาสแก่บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยว

กับธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งการคัดสรรจะมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสในทุกต�าแหน่งของงาน
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5. การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร      

ของบริษัทฯ (Chinese wall) เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานธุรกิจ ดังนี้

1. ก�าหนดให้มกีารแยกพืน้ทีข่องสายงานอย่างชดัเจน โดยเฉพาะสายงานทีม่ข้ีอมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัทีย่งัมไิด้เปิดเผย

แก่สาธารณชนทั่วไป (Non-Public Information) แยกออกจากหน่วยงานอื่น เพื่อปิดกั้นมิให้ล่วงรู้และน�าข้อมูลเหล่านั้น

ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

2. ก�าหนดให้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามบริษัทฯ พนักงาน และผู้บริหาร ท�าการซื้อขายเพื่อบัญชีตนเอง       

(Restricted List) ได้แก่ หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่สายงานที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ระหว่างการเป็นที่ปรึกษา    

โดยจะห้ามพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้พนักงานที่        

ท�าหน้าที่ใช้ข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตนในทางที่มิชอบ

3. การรักษาความลับของข้อมูลในหน่วยงาน

- ก�าหนดให้มีการใช้รหัส Password ในการเข้าระบบงานต่างๆ

- มีการใช้ชื่อรหัส (Code Name) ส�าหรับลูกค้า 

- ห้ามพนักงานน�าข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ให้พนักงานในหน่วยงานเท่านั้นที่สามารถใช้ข้อมูลได้ หากหน่วยงานอื่นมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจะต้องได้รับ

ความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทั้งสองก่อน

- ในกรณทีีม่กีารให้บรกิารทีป่รกึษาทางการเงนิแก่ลกูค้าหลายรายทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั หรอือาจมคีวามขดัแย้งกนั 

ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ท�าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินของลูกค้ารายหนึ่ง ไม่มาท�าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินของ

ลูกค้าอีกราย และเจ้าหน้าที่แต่ละรายต้องแยกเก็บเอกสารข้อมูลที่ของตนท�าอย่างรัดกุม

4. การเก็บรักษาเอกสารของหน่วยงาน

- การเก็บควบคุมข้อมูลและเอกสาร โดยเฉพาะข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า

ให้มกีารแยกเกบ็ต่างหากให้อยู่ในทีป่ลอดภยั และมกีารควบคมุอย่างรดักมุเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากการน�าเอกสารส�าคัญไปใช้ในทางมิชอบ

- การเกบ็รกัษาข้อมลูทีเ่ป็นเอกสาร จะจดัเกบ็เอกสารข้อมลูทกุประเภทไว้ในตูเ้อกสารของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแยก

เป็นสัดส่วน

- การจัดเก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะจัดให้มีรหัสควบคุม (Password) เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องเท่านั้น และเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette Tape เป็นต้น เช่นเดียวกับการเก็บรักษาข้อมูลที่

เป็นเอกสาร

- ก�าหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเท่านัน้ทีส่ามารถเบกิเอกสารมาใช้ได้ หากหน่วยงานอืน่ต้องการเบกิเอกสาร

เพื่อขอใช้ข้อมูล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอเบิกเอกสารและผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

ดังกล่าวก่อน

- การเกบ็และการท�าลายเอกสารทีเ่ป็นข้อมลูลบั หากจะมกีารท�าลายเอกสารดงักล่าวจะต้องได้รบัอนญุาตจากผูบ้งัคบั

บัญชาก่อน และในกรณีที่จะฝากเก็บที่ศูนย์จัดเก็บเอกสาร ต้องบรรจุใส่เอกสารและปิดผนึกให้เรียบร้อย

5. การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

- การขอหรอืให้ข้อมลูกบัหน่วยงานอืน่ ต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานก่อน โดยขอหรอืสอบถาม

ข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่ต้องน�ามาใช้เท่านั้น

- กรณทีีห่น่วยงานมข้ีอมลูภายในเป็นข้อมลูไม่ควรเปิดเผย หรอืเป็นข้อมลูลบัของลกูค้า ห้ามพนกังานน�าข้อมลูดงักล่าว

มาใช้ประโยชน์หรือน�าออกเผยแพร่ หากมีความจ�าเป็นต้องขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงาน และรายงานให้        

Compliance Unit ทราบ โดยพิจารณาเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็นให้ระดับหนึ่งเท่านั้น (Need to Know Basis)

6. ห้ามพนักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ตัง้แต่วนัทีท่ราบข้อมลูจนกระทัง่ข้อมลูไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชนเรยีบร้อยแลว้ และห้ามน�าข้อมลูภายในที่ไม่ควรเปิดเผย

ไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์
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นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ท�าการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์

ของบรษิทัฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนการายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์

ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  และบทก�าหนดลงโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ทั้งนี้บริษัทฯ ก�าหนดกรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งส�าเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงาน

ส�านักงาน ก.ล.ต. ด้วย 

6. บุคลากร

6.1 จ�านวนพนักงาน
ในปลายเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างพนักงาน โดยการลดจ�านวนพนักงานลงจ�านวนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่

เป็นพนกังานในส่วนของฝ่ายบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ เนือ่งจากบรษิทัย่อยได้จ�าหน่ายพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพออกไปหมด

แล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ไม่ได้รับจ้างบริหารพอร์ตใหม่ ท�าให้งานในส่วนนี้มีปริมาณน้อยลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มี

พนักงานทั้งสิ้น 72 คน ไม่ได้รวมพนักงานของบริษัทย่อย ในการจัดสรรก�าลังคน บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงาน

และการบรกิารของบรษิทัฯ ทีส่อดคล้องกบัแผนการขยายการด�าเนนิงานและการลงทนุต่างๆ ซึง่บรษิทัฯ มจี�านวนพนกังานในต�าแหน่ง

งานต่างๆ  ดังนี้

ล�ำดับ ต�ำแหน่ง จ�ำนวน (คน)

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1

2. กรรมการ 5

3. ผู้จัดการทั่วไป 1

4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1

5. ผู้อ�านวยการอาวุโส 2

6. ผู้อ�านวยการ 2

7. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย 7

8. ผู้จัดการ 20

9. ผู้ช่วยผู้จัดการ 4

10. หัวหน้าส่วน 12

11. พนักงานสนับสนุนอื่นๆ 17

รวมจ�านวนพนักงานทั้งหมด 72

ในส่วนของพนักงานในบริษัทย่อย อื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�านวนพนักงานดังต่อไปนี้

บริษัท สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยบริษัทฯ (%) จ�ำนวนพนักงำน (คน)

เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส (ACS) 99.99 6

บริหารสินทรัพย์ เอแคป (ACAP AMC) 99.99 5

เอแคป (มาเลเซีย) (ACAP MALAYSIA) 99.99 15

โกลบอลเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด (GSC) (ชื่อเดิม เอแคป 

เซอร์วิสเซส)

99.99 94

เอแคป คอนซัลติ้ง (ACON) 99.99 8

แคปปิตอล โอเค (CAP OK) 99.99 23

โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น (P COL) CAP OK ถือ 99.99 3

บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย)   (ACAP ASIA) CAP OK ถือ 57.60 ACAP MALAYSIA 

ถือ 40.00  ACAP ถือ 2.39

-

ออรั่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี (สิงคโปร์) 63.97 3
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 6.2 ลักษณะผลตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนของพนักงานที่เป็นตัวเงิน (ไม่รวมผู้บริหารและบริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555           (หน่วย : บาท) 
ลักษณะผลตอบแทน ปี 2554 ปี 2555

เงินเดือน 55,049,043 38,793,988

ค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่า

พาหนะ ค่าน�้ามัน เงินชดเชย)

26,791,189 16,319,738

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2,378,809 1,830,991

รวม 84,219,041 56,944,717

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

บรษิทัฯ มไิดม้กีารจ่ายคา่ตอบแทนอืน่ใดแก่พนักงานของบรษิัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ตามทีเ่ปิดเผยใน

ตารางข้างต้น รวมทั้งไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้แก่พนักงานแต่อย่างใด 
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การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการจัดการและดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       

มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัท ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการอิสระคอยท�าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประสานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้นจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายสุรพล    

สินธุวณิชย์ นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับ

ข้อมลู ข่าวสาร ตลอดจนได้รบัความร่วมมอือย่างด ีทัง้จากผูบ้รหิาร และพนกังานทีเ่กีย่วข้อง โดยหน้าทีด่งักล่าวรวมถงึการสอบทาน 

งบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้อง ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่าย

ก�ากบัดแูล ซึง่ตัง้เป็นหน่วยงานอสิระ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและร่วมประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

ทุกเดือน โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่รายงานความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ สอบทานคุณภาพการ

ปฏบิตังิานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ ว่าได้ปฏบิตัติามแผนงานสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบรษิทัฯ หรอืไม่ รวมถงึหน้าที่

ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการด�าเนินงานโดยตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะท�างานตรวจสอบควบคมุและตดิตามการท�างานของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ ซึง่บรษิทัฯ ได้มกีารว่าจ้าง

ทีป่รกึษาอสิระจากภายนอกมาเป็นทีป่รกึษาการตรวจสอบภายในของบรษิทั เพือ่ให้ค�าปรกึษาแก่บรษิทัฯ ในการวางระบบการตรวจสอบ

ภายใน พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาในการก�าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายก�ากับดูแล มีหน้าที่ในการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งควบคุมก�ากับดูแลระบบการท�างานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ

ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Chinese Wall) โดยมีการจัดแยกพื้นที่ของสาย

งานที่มีข้อมูลที่เป็นความลับชัดเจน มีการก�าหนดชื่อรหัส (Code name) ส�าหรับลูกค้ารายต่างๆ มีการก�าหนดและจ�ากัดทีมบุคลากร

ส�าหรับแต่ละงานที่อาจมีความขัดแย้ง ตลอดจนมีข้อก�าหนดการปฏิบัติในเรื่องการรักษาความลับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามดังที่

เปิดเผยไว้ในหวัข้อ การก�ากบัดแูลกจิการ และบรษิทัฯ มรีะบบการจดัเกบ็เอกสารส�าคญัทีท่�าให้กรรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูม้อี�านาจ

ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการก�าหนดการบริหารความเสี่ยง ประสานงาน และให้ค�าแนะน�ากับหน่วยงานต่างๆ ใน

การประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการจัดท�าแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงขึ้นมาปฏิบัติ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2555 ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และได้น�าเสนอต่อที่ประชุม        

คณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่2/2556 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2556 เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่1/2556 วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยการประเมนิดงักล่าวได้ประเมนิด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คอื องค์กรและสภาพแวดล้อม 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ และสามารถจะท�าให้การด�าเนนิกจิการ

ของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) มคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมกีารเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิในงบการเงนิของบรษิทัฯ อย่างครบถ้วน และเพยีงพอ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รายงานการสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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1. รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท)
ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุ

สมผลของรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2554 2555

บจ.โกลบอล เซอร์วิส 

เซ็นเตอร์ (GSC) 

(ชื่อเดิม บจ.เอแคป    

เซอร์วิสเซส

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

GSC จ่ายค่าบริการให้บริษัทฯ เป็นค่า

การบริหารจัดการต่างๆ

3.38 0.02 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าวเป็นไปตาม

แนวทางการค้าปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ โดยที่ราคาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าทรัพย์สินกับ

บริษัทย่อย เพื่อน�ามาใช้ในโครงการ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

4.80 1.60

บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ 0.18 0.88

บจ.บริหารสินทรัพย์ 

เอแคป (“ACAP AMC”)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ 0.02 2.80 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง  

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าวเป็นไปตาม

แนวทางการค้าปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ โดยที่ราคาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บรษิทัฯ รบัรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่าย 0.20 0.25

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง 

(ACON)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทฯ ได้รับรายได้จากการปันส่วน   

ค่าใช้จ่าย

0.67 0.64 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าวเป็นไปตาม

แนวทางการค้าปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ โดยที่ราคาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายบริหารงานคดีทาง

กฎหมาย 

1.00 0.20

บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ 0.06 0.06

บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อสินค้า - 0.01

รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
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บุคคล / นิติบุคคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท)
ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุ

สมผลของรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2554 2555

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท 

เซอร์วิสเซส (ACS)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทฯ รับดอกเบี้ยจาก เงินให้กู้ยืม 0.02 0.03 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง  

บรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ

ร้อยละ 99.99 และเป็นการด�าเนนิธรุกจิ

ทางการค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และรายการดังกล่าวเป็นไปตาม

แนวทางการค้าปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ โดยที่ราคาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯ ได้รับรายได้จากการปันส่วน  

ค่าใช้จ่าย

0.20 0.25

เอแคป (มาเลเซีย)

(ACAP MALAYSIA)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทฯ รับเงินปันผลจากการถือหุ้น

ร้อยละ 99.99 

9.26 9.80 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99  

บจ. แคปปิตอล โอเค 

(CAP OK)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

CAP OK จ่ายค่าบรกิารให้บรษิทัฯ เป็น

ค่าการบริหารจัดการระบบ

- 0.16 เป็นการด�าเนินธุรกิจปกติทางการค้า

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยที่ราคาที่ท�าสัญญาร่วมกัน     

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน 53.28 56.86 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99  

บจ.โปรเฟสชั่นแนล 

คอลเลคชั่น (PCOL)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อย 

(CAP OK)

PCOL จ่ายค่าบริการให้บริษัทฯ เป็น

ค่าการบริหารจัดการต่างๆ

- 0.02 เป็นการด�าเนินธุรกิจปกติทางการค้า

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยที่ราคาที่ท�าสัญญาร่วมกัน     

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บจ.ออรั่ม แคปปิตอล 

แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี 

(สิงคโปร์) (AURUM) 

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 63.97

บริษัทฯ รับดอกเบี้ยจาก เงินให้กู้ยืม 0.08 0.12 เป็นการด�าเนินธุรกิจปกติทางการค้า

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยที่ราคาที่ท�าสัญญาร่วมกัน

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
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2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุ

สมผลของรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2554 2555

บจ.โกลบอล เซอร์วิส 

เซ็นเตอร์ (GSC) 

(ชื่อเดิม บจ.เอแคป      

เซอร์วิสเซส

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

บริษัทฯ ได้รับค่าบริการรับล่วงหน้าที่

เกิดจากการให้บริการระบบซอฟแวร์

0.01 0.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99  ซึ่งมีความสมเหตุสมผล ไม่ได้ท�า

ให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัทฯ รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม     0.06 0.16

เอแคป (มาเลเซีย) 

(ACAP MALAYSIA)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายแทน 0.04 0.03 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการปกติ

ทางการค้ากบับรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ ร้อยละ 99.99 

มีความสมเหตุสมผล ไม่ได้ท�าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์

แต่อย่างใด

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง 

(ACON)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ACON เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสินค้าของ 

บริษัทฯ

- 0.01 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง 

บริษัทฯ กับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99 และเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจทางการค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นรายการปกติทางการค้ากับบริษัทย่อยที่ถือหุ ้นโดย

บริษัทฯ ร้อยละ 99.99

บจ.แคปปิตอล โอเค

(CAP OK)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างจ่าย และรายได้

รับล่วงหน้าที่เกิดจากการให้บริการ

ซอฟแวร์ระบบงานแก่ CAP OK

54.18 107.63 เป็นการด�าเนินธุรกิจปกติทางการค้า

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยที่ราคาที่ท�าสัญญาร่วมกัน

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจาก CAP OK เพือ่ซือ้

หุ้นสามัญของ CAP OK จาก ORIX

760.00 760.00 เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการกู ้เงินใน

บริษัทย่อยเอง 

เป็นรายการทีม่กีารคดิดอกเบีย้ในอตัราทีป่กต ิและก่อให้เกดิ

ประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการท�า

รายการ

บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อน�ามาใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียน

20.00 18.00
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บุคคล / นิติบุคคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุ

สมผลของรำยกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2554 2555

บจ.โปรเฟสชั่นแนล 

คอลเลคชั่น (PCOL)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อย 

(CAP OK)

บริษัทฯ มีรายได้รับล่วงหน้าที่เกิดจาก

การให้บริการซอฟแวร์ระบบงาน

0.01 0.00 เป็นการด�าเนินธุรกิจปกติทางการค้า

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย

กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าว

เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยที่ราคาที่ท�าสัญญาร่วมกัน

เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บจ.ออรั่ม แคปปิตอล 

แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี 

(สิงคโปร์) (AURUM)

เป็นบริษัทย่อย โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 63.97

บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0.08 0.11 บริษัทย ่อยขอรับความช ่วยเหลือ

ทางการเงิน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทย่อย มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ปกติทั่วไป 

เป็นรายการทีม่กีารคดิดอกเบีย้ในอตัราทีป่กต ิและก่อให้เกดิ

ประโยชน์แก่บริษัทย่อย 

บรษิทัฯ ให้เงนิกูย้มืระยะยาวเพือ่ใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน

11.44 14.95

3. เงินกู้ยืมระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

- ไม่มีรายการ - 

  

4. กำรค�้ำประกัน

-ไม่มีรายการ -

5. มำตรกำรในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน

ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่สามารถ

ออกเสียงได้ และรายการต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

6. แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

ปัจจบุนับรษิทัฯ มสีภาพคล่องและมเีงนิทนุหมนุเวยีนทีด่แีก่การด�าเนนิงาน แต่หากในอนาคตบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิจากกรรมการบรษิทัเพือ่

เสรมิสภาพคล่องในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะส่งเรือ่งดงักล่าวเข้าทีป่ระชมุกรรมการบรษิทั และแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบถงึรายการดงักล่าว เพือ่พจิารณาความจ�าเป็นและความสมเหตุ    

สมผลของรายการโดยที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ
ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล/

ต�ำแหน่ง 

อำยุ 

(ปี)

คุณวุฒิทำง

กำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครวั

ระหว่ำง

ผู้บริหำร

สัดส่วน

กำรถือหุ้นใน

บริษัท 

(31/12/55)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

1. ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และประธานกรรมการ 

(กรรมการ ซึ่งมีอ�านาจ

ลงนามผูกพันกับบริษัท)

52 ปริญญาเอก 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค,

 USA

หลักสูตร Director 

Accreditation Program

(DAP) รุ่นที่ 28/2004

- 34.71%1

ของทุน

จดทะเบียน

ช�าระแล้ว

2541-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-2551

2550-2551

2548- 2551

2547-2551

2544-2551

2548-2549

2547-2548

2547-2548

2547-2548

2546-2547

2544-2545

2542-2544

ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

ผู้จัดการ

กรรมการ

ผู้จัดการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะ

กรรมาธิการวุฒิสภา

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่าย

การลงทุน

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บจ.ออรั่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี

บจ.แคปปิตอล โอเค

บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี

บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น

บบส. สตาร์

บบส.เอแคป 

บจ.เอแคป เซอร์วิสเซส

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บจ.ที.อี.เอ็ม. บิวสิเน็ส โอเปอเรชันส์ 2  

บจ.ทีอีเอ็ม แอสเซ็ทส์ รีคอฟเวอรี่ 2

บจ.เอ็น.ซี.ซี เอสพีวี 2

บมจ.กสท. โทรคมนาคม 

วุฒิสภา

บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

หมายเหตุ  1  ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร และครอบครัว ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็น 49.19 %

            2. ด�ารงต�าแหน่งในฐานะที่บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส (เดิมชื่อ บจ.เอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล แพลนเนอร์ส) เป็นผู้บริหารแผนให้กับลูกค้า 
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล/

ต�ำแหน่ง 

อำยุ 

(ปี)

คุณวุฒิทำง

กำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครวั

ระหว่ำง

ผู้บริหำร

สัดส่วน

กำรถือหุ้นใน

บริษัท 

(31/12/55)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

2. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการ, 

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานวาณิชธนกิจ

(กรรมการซึ่งมีอ�านาจลง

นามผกูพนักบับรษิทั)

48 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ

Stern School of 

Business มหาวทิยาลยั

นวิยอร์ค, USA

หลักสูตร Director

Accreditation Program

(DAP) รุ่นที่ 23/2004

- 8.94% 

ของทุน

จดทะเบียน

ช�าระแล้ว

2545-ปัจจบุนั

2554-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั

2545-ปัจจบุนั

2545-ปัจจบุนั

2551-2552

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บจ.ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่พทีอีี

บบส.เอแคป (เอเชีย) 

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง

บจ.แคปปิตอล โอเค

บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น

บ.เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี

บบส.เอแคป 

บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

บมจ.ค้าเหล็กไทย

บจ.เอสเอ็มอี เอสเตท

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 

บบส.อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์

3. นายศฤงคาร สทุศัน์ชโูต

กรรมการ, 

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบรหิารสนิทรพัย์

(กรรมการซึง่มอี�านาจ

ลงนามผกูพนักบับรษิทั)

47 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ

Western Illinois 

University, USA

หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 28/2004

- 6.39%

ของทุน

จดทะเบียน

ช�าระแล้ว

2545-ปัจจบุนั

2554-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2548-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั

2545-ปัจจบุนั

2541-2545

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้บังคับบัญชาสาย

งานวาณิชธนกิจ

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บจ.ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่พทีอีี

บบส.เอแคป (เอเชีย) 

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง

บจ.แคปปิตอล โอเค

บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น

บ.เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี

บบส.เอแคป

บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

Rabobank International

4. นางสาวสวุมิล พุม่ไพศาลชยั

กรรมการ 

(กรรมการซึ่งมีอ�านาจ

ลงนามผูกพันกับบริษัท)

59 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

หลักสูตร Director 

Accreditation Program

(DAP)รุ่นที่ 27/2004

- 2.18%

ของทุน

จดทะเบียน

ช�าระแล้ว

2545-ปัจจบุนั

2545-2555

2553-2555

2552-2555

2550-2555

2550-2555

2545-2555

2548-2549

2542-2545

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง

บจ.แคปปิตอล โอเค

บ.เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี 

บบส.เอแคป

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

บบส.เอแคป

บจ.เดวอนไชร์ แอสโซซิเอทส์ 

(ประเทศไทย)

หมายเหตุ นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย และญาติสนิท ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็น 2.49 %
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล/

ต�ำแหน่ง 

อำยุ 

(ปี)

คุณวุฒิทำง

กำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครวั

ระหว่ำง

ผู้บริหำร

สัดส่วน

กำรถือหุ้นใน

บริษัท 

(31/12/55)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

5. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

กรรมการ, 

รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานกฎหมาย

(กรรมการซึ่งมีอ�านาจ

ลงนามผูกพันกับบริษัท)

53 เนติบัณฑิตไทย

ส�านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติ

บัณฑิตยสภา

นิติศาสตรบัณฑิต

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

หลักสูตร Director 

Accreditation Program

(DAP) รุ่นที่ 27/2004

- 0.70%

ของทุน

จดทะเบียน

ช�าระแล้ว

2546-ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2549-ปัจจบุนั

2548-ปัจจบุนั

2546-ปัจจบุนั

2545-ปัจจบุนั

2527-ปัจจบุนั

2541-2549

2546-2546

2527-2546

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

สมาชิกสภา

ทนายความ

กรรมการ

กรรมการ

รองผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายกฎหมาย

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บจ.แคปปิตอล โอเค

บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น 

บ.เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง

บบส.เอแคป 

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

บจ.กฎหมายอภิบุญ

สภาทนายความ

บจ.น�้ามัน ที พี ไอ

บจ.ระยองทีพีไอ เซอร์วิส

บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

6. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์

กรรมการ, 

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน

(กรรมการซึ่งมีอ�านาจ

ลงนามผูกพันกับบริษัท)

53 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

หลักสูตร Director Ac-

creditation Program 

(DAP)รุ่นที่ 27/2004

- 0.54% 2546-ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

2552-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั

2548-2549

2538-2545

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่าย

บัญชีการเงิน

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บจ.แคปปิตอล โอเค

บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น

บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง

บ.เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

บบส.เอแคป

บมจ.ดาต้าแมท

7. นายพรางกูร ไวยหงษ์

กรรมการ, 

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานปฏิบัติการ

(กรรมการซึ่งมีอ�านาจ

ลงนามผูกพันกับบริษัท)

56 ปริญญาโท รัฐศาสตร์

และเศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ 

University of Detroit, 

Michigan, USA

หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 30/2004

- 0.54% 2547-ปัจจบุนั

2553-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2551-2554

2551-2552

2548-2549

2547-2547

2543-2546

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการ

จัดการสายงาน

พัฒนาวิสาหกิจ 

SME

ผู้ช่วยกรรมการ

จัดการสายงาน

บริหารสาขา

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บบส.เอแคป (เอเชีย)

บจ.แคปปิตอล โอเค

บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น

บ.เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี

บบส.เอแคป

บบส.สตาร์

บบส.อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์

บบส.เอแคป

บมจ. ธนาคารยูโอบี รัตนสิน 

บมจ. ธนาคารยูโอบี รัตนสิน 

หมายเหตุ นายพรางกูร ไวยหงษ์ และภรรยา ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็น 0.82 %
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล/

ต�ำแหน่ง 

อำยุ 

(ปี)

คุณวุฒิทำง

กำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครวั

ระหว่ำง

ผู้บริหำร

สัดส่วน

กำรถือหุ้นใน

บริษัท 

(31/12/55)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

8. นายสุรพล สินธุวณิชย์ 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

55 ปริญญาโท วิศวกรรม

บัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 13/2004

หลักสูตร Finance for 

Non-Finance Director 

รุ่นที่ 16/2005

หลักสูตร Audit 

Committee Program 

รุ่นที่ 8/2005

- 0.08% 2552-ปัจจบุนั

2546-ปัจจบุนั

2540-2555

2551-2552

2544-2545

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอสิระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการพิจารณา 

 ค่าตอบแทน

ที่ปรึกษา

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บจ. เอสวีเอส คอนซัลแทนท์

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บจ. เอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล

แพลนเนอร์ส

9. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

58 ปริญญาโท วิศวกรรม

ศาสตร์ University of

Wisconsin, U.S.A.

ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์

Marquette University, 

U.S.A.

หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 13/2004

หลกัสตูร Audit 

Committee Program 

รุ่นที่ 8/2005

- - 2552-ปัจจบุนั

2546-ปัจจบุนั

2554-ปัจจบุนั

2545-ปัจจบุนั

2553-2555

2552-2554

2551-2552

2538-2545

ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

Chief Information 

Officer

กรรมการอิสระ

กรรมการอสิระ และ 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

Chief Information 

Officer and 

Executive Director

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

บจ.ไทยสมาร์ทคาร์ด

บจ.ไอทบีซี ีบซิเินสคอนซลัแทนต์ กรุป๊

บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บมจ. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
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ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล/

ต�ำแหน่ง 

อำยุ 

(ปี)

คุณวุฒิทำง

กำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์

ทำงครอบครวั

ระหว่ำง

ผู้บริหำร

สัดส่วน

กำรถือหุ้นใน

บริษัท 

(31/12/55)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

10. นายชชัวาล เตรยีมวจิารณ์กลุ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

48 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

(การเงนิ) สถาบนับณัฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง (การสอบบัญชี) 

จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(CPA) 

ผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย (CPIAT) 

สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 20/2004

หลักสูตร Audit 

Committee Program 

รุ่นที่ 2/2004

- - 2552-ปัจจบุนั

2555-ปัจจบุนั

2555-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั

2552-2554

2551-2554

2551-2552

2545-2552

2543-2545

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

ผู้อ�านวยการสาย

งานการเงิน

ที่ปรึกษา

(นอกเวลาราชการ)

กรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทน

ผู้อ�านวยการส�านัก

ตรวจสอบภายใน 

และเลขานุการคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ผู้จัดการอาวุโสส่วน

การงบประมาณฝ่าย

บญัช ีและการเงิน 

และเลขานุการคณะ

กรรมการพิจารณา 

งบประมาณ

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 

บมจ.เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

บจ.เพลย์ไซเบอร์เกมส์

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.ที ที แอนด์ ที

โครงการเสรมิสร้างผูป้ระกอบการใหม่

ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ นิด้า

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.ที ที แอนด์ ที

บมจ.ที ที แอนด์ ที

11. นางสาวภทัราวด ีเพยีรเวช

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี/

การเงิน

50 ปริญญาตรี การบัญชี 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ผ่านการอบรมหลกัสตูร

ความรู้ส�าหรับผู้ปฏิบัติ

งานในสายงานทีป่รกึษา

ทางการเงนิจากสมาคม

บริษัทหลักทรัพย์

- - 2548-ปัจจบุนั

2545-2548

2538-2545

ผู้อ�านวยการฝ่าย

บัญชี/การเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.ดาต้าแมท 
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ข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

ชื่อ

บจ. เอแคป          

คอร์ปอเรท  

เซอร์วิสเซส

บมจ.เอแคป 

แอ๊ดไวเซอรี่

บจ. 

โกลบอล 

เซอร์วิส       

เซ็นเตอร์

บบส.  

เอแคป 

บ. เอแคป 

(มำเลเซีย)      

เอสดีเอ็น   

บีเอชดี

บจ.ออรั่ม 

แคปปิตอล 

แอ๊ดไวเซอรี่ 

พีทีอี

บจ. เอแคป 

คอนซัลติ้ง

บจ.

แคปปิตอล

โอเค

บจ.โปรเฟส

ชันแนล 

คอลเลคชั่น

บบส.     

เอแคป 

(เอเชีย)

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร A-B-C-D-E-F-H  D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล D-E-F-G-H C-D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต D-E-F-G-H D-E-F-H D-E-F-H D-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H C-D-E-F-H D-E-F-H

นางสาวสุวิมล พุ่มไพศาลชัย D-E

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ D-E-F-G-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H

นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ D-E-F-G-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H

นายพรางกูร ไวยหงษ์ D-E-F-G-H C-D-E-F-H C-D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H D-E-F-H

นายสุรพล สินธุวณิชย์ D-J-K-L-N

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ D-J-L-M-N

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล D-J--L-N

นางสาวภัทราวดี เพียรเวช  I

หมายเหตุ   A = กรรมการผู้จัดการ, B = กรรมการ, C = กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม, D = ผู้บริหาร, E = กรรมการบริหาร F = ผู้จัดการ, G = รองกรรมการผู้จัดการ, H = กรรมการบริหาร, I =   

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน, J = กรรมการอิสระ, K = ประธานกรรมการตรวจสอบ, L = กรรมการตรวจสอบ, M = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, N = กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
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ข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

ชื่อ

บจ.เอแคป          

คอร์ปอเรท     

เซอร์วิสเซส

บจ.โกลบอล 

เซอร์วิส       

เซ็นเตอร์

บบส. 

เอแคป 

บ.เอแคป (มำเลเซีย) 

เอสดีเอ็น  บีเอชดี

บจ.ออรั่ม 

แคปปิตอล  

แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี

บจ.เอแคป 

คอนซัลติ้ง

บจ.แคปปิตอล 

โอเค

บจ.โปรเฟส 

ชันแนล 

คอลเลคชั่น

บบส. เอแคป 

(เอเชีย)

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล A-B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต B-C-D-E B-C-D-E B-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์ B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

นายพรางกูร ไวยหงษ์ A-B-C-D-E A-B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

นายประกาย ชลหาญ A-B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

นายสุจริต อิศรางกูร ณ อยุธยา B-C-D-E B-C-D-E

นายมนตรี เส็งพานิช B-C-D-E
หมายเหตุ   A = กรรมการผู้จัดการ, B = กรรมการ, C = กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม, D = ผู้บริหาร, E = กรรมการบริหาร
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ค�าอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

1. สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชี 

ก) ผู้สอบบัญชี

ปี 2553-2555 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5339

       บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

   หรือ  นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3442

       บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

   หรือ  นางอุณากร พฤฒิธาดา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3257

       บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

ข) สรุปนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัได้จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตัิ

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�าหนดของ      

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทขายหุ้นที่บริษัทถือทั้งหมดในบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด ท�าให้บริษัท

ไม่มีอ�านาจควบคุมบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด ต่อไป ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

และ พ.ศ. 2554 จึงไม่ได้รวมฐานะการเงินของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 26)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ      

งบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี 

การจดัท�างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญั

และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้องเปิด

เผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่องบการเงินใน

หมายเหตุ 4
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึน้จากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัภาษา

ไทยที่จัดท�าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

บริษัทฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตคีวามมาตรฐานการบญัชีใหม่ และการปรบัปรงุมาตรฐาน

การบัญชี ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติ 

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรือ่ง  การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอื

จากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ มาตรฐาน

   (ปรับปรุง 2552) การรายงานทางการเงิน

   ฉบับที่ 8 เรื่อง  ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

   ฉบับที่ 10 เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

   ฉบับที่ 21 เรื่อง  ภาษเีงนิได้ - การได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ที่ไม่ได้คดิค่าเสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

   ฉบับที่ 25

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานบญัชีใหม่ดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัทีน่�าเสนอ ยกเว้นมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 12 “ภาษีเงินได้” ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า น่าจะท�าให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและมีผลกระ

ทบต่อก�าไรสะสมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 ก�าหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมลูส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายในเพือ่

ให้ผู้บริหารใช้ กลุ่มบริษัทจะเริ่มน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหารของ

กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียด แต่จ�านวนของส่วนงานที่รายงานตลอดจนวิธีการรายงานส่วนงานจะ

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการน�าเสนอรายงานภายในต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29   การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานบัญชีใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่น�าเสนอ

บัญชีกลุ่มบริษัท-เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอ�านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�าเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่ม

บริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัท

ควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�านาจควบคุมจะหมดไป
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กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วยมูลค่า

ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให้ หรอืด้วยภาระหนีส้นิซึง่กลุม่บรษิทัต้องรบัผดิชอบตัง้แต่วนัที่ได้บรษิทัย่อยมา รวมถงึต้นทนุทางตรง

ทีเ่กีย่วกับการซือ้บรษิทั สินทรพัย์และหนี้สนิทีร่ะบไุด้ และหนีส้ินทีอ่าจจะเกิดขึน้ซึง่ได้จากการซือ้บรษิทัย่อยจะถกูวดัมลูค่าเริม่แรกใน

วันที่ได้บริษัทย่อยนั้นที่มูลค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย

ต้นทนุการได้บรษิทัย่อยทีส่งูกว่ามลูค่ายตุธิรรมของส่วนแบ่งของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยทีก่ลุม่บรษิทัจะได้รบัจะบนัทกึ

เป็นค่าความนิยม

ต้นทนุการได้บรษิทัย่อยทีต่�า่กว่ามลูค่ายตุธิรรมของส่วนแบ่งของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยจะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุทนัที

รายการบญัช ียอดคงเหลอื และรายการก�าไรหรอืรายการขาดทนุทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลจากรายการระหว่างกนัของ

กจิการทีอ่ยู่ในกลุม่บรษิทัจะถกูตดับญัชอีอกไป เว้นแต่รายการขาดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิซึง่กลุม่บรษิทัพจิารณาแล้วว่ามข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์

นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในกรณีที่จ�าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ

กลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชี

ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึกในงบก�าไรขาดทุนทันที

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยราคาทุน

รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 12

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการต่างๆ ในงบการเงนิของแต่ละกจิการในกลุม่บรษิทัวดัมลูค่าโดยใช้สกลุเงนิบาท งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

บริษัทน�าเสนอในสกุลเงินบาท

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และ

แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงนิ รายการก�าไรและรายการขาดทนุทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช�าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์

และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากการแปลงค่าเงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ซึง่วดัมลูค่าโดยใช้มลูค่ายตุธิรรม ให้รวมผลต่าง

ดงักล่าว เป็นรายการก�าไรหรอืรายการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ส่วนผลต่างจากการแปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตวัเงนิ เช่น เงนิลงทนุ

ในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้า ให้รวมผลต่างดังกล่าวเป็นรายการก�าไรหรือรายการขาดทุนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

รายการในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา         

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลาบัญชี ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

และเมื่อมีการจ�าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการ

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม เงนิลงทนุระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุม่เกนิสามเดอืนนบัจากวนัที่ได้มา และเงนิเบกิ

เกินบัญชี

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์จัดประเภทเป็น 1. เงินลงทุนเพื่อค้า และ 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด การจัดประเภท       

เงินขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ

ทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ 

(1) เงนิลงทนุเพือ่ค้า คอื เงนิลงทนุเพือ่จดุมุง่หมายหลกัในการหาก�าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้ไม่เกนิ 3 เดอืน

นับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน    
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(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�าหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จน

ครบก�าหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบก�าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะ

แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง

เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ารายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคา

เสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท�าการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอ

ซือ้ล่าสดุจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รายการก�าไรและขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทนุเพือ่ค้ารบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุ 

รายการก�าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง        

หักด้วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า     

เกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของ

มูลค่ารวมไว้ในงบก�าไรขาดทุน

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ

เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จ�าหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตาม

บัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของราคาตามบัญชีจากจ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม

บัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยถือ

เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีเข้า

ก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและ

ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า หรือส่วนลด การน�าบัตรส่วนลดไปขึ้นเป็น

เงินสด (rebate) ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทาง

ตรง และค่าโสหุย้ในการผลติซึง่ปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนนิงานตามปกต ิ    แต่ไม่รวมต้นทนุการกูย้มื มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัประมาณ

จากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายได้ของธรุกจิหกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นเพือ่ให้สนิค้านัน้ส�าเรจ็รปูรวมถงึค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุม่บรษิทั

บันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�าเป็น

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุน

เงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพทีร่บัซือ้จากสถาบนัการเงนิอืน่แสดงตามราคาทนุทีจ่่ายซือ้สทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า ซึง่

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อได้มีการ

ท�าสญัญาปรบัโครงสร้างหนี ้บรษิทัย่อยจะโอนเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพดงักล่าวไปเป็นเงนิให้กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ 

บริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ซื้อมาจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งโอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงิน

ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพส�าหรับรายที่มีการท�าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือท�าข้อตกลงใหม่
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ในการช�าระหนีก้บับรษิทัย่อยแล้ว เงนิให้กูย้มืแก่ลกูหนีด้้อยคณุภาพแสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัที่โอนสทุธจิากค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บรษิทัย่อยพจิารณาค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้กูย้มืแกล่กูหนีด้้อยคณุภาพตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของธนาคาร

แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ก�าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของ ธปท. บริษัทย่อยได้จัดชั้นเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ของ 

ธปท. ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดชั้นสินเชื่อ อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและมูลค่าหลักประกัน ซึ่งอ้างอิงระยะเวลาค้างช�าระและ

กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากการจ�าหน่ายหลกัประกนัเป็นเกณฑ์พืน้ฐาน กรณเีงนิให้กูย้มืแก่ ลกูหนีท้ี่ไม่มหีลกัประกนั บรษิทัย่อย

จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้หรือ    

แผนฟ้ืนฟกูจิการ กรณลีกูหนี้ไม่สามารถปฏบิตัติามแผนดงักล่าวได้ บรษิทัย่อยจะพจิารณาบนัทกึ ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

หนีส้ญูทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีตดัเป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี ่เกดิขึน้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร

บริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกค้าจ�านวนมากรายที่มีการกระจาย

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท�าให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อมากไปกว่าจ�านวนที่ส�ารองไว้เผื่อการเรียกช�าระหนี้ไม่ได้

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างอัตราร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 100 และจะตัดบัญชีเมื่อมีการผิดนัดช�าระหนี้เกินกว่า 

180 วนั นโยบายการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของบรษิทัได้พจิารณาจากอตัราหนีส้ญูในอดตีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามแต่ละประเภทสนิเชือ่

นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่อธิบายข้างต้นไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยส�านักงาน             

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจ สินเชื่อ    

เพื่อผู้บริโภค แนวปฏิบัติก�าหนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�านวนตามยอดหนี้คงเหลือของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 3 งวดขึ้นไป 

อย่างไรกต็าม แนวปฏบิตัทิางบญัชดีงักล่าวอนญุาตให้บรษิทัย่อยสามารถตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยพจิารณาจากข้อมลูสถติิในอดตี

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

บรษิทัย่อยบนัทกึรายการทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหาตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่104 เรือ่ง “การบญัชี

ส�าหรบัการปรบัโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา” และอ้างองิตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. ในกรณทีีเ่ป็นการปรบัโครงสร้างหนีท้ีบ่รษิทัย่อยยนิยอม

ผ่อนปรนเงื่อนไขในการช�าระหนี้ บริษัทค�านวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสร้างหนี้ โดยค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หักด้วยรายได้จากลูกหนี้ที่รับซื้อรอตัดบัญชี ซึ่งจะเท่ากับราคาทุนที่จ่ายซื้อ

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย บริษัทจะรับรู้เมื่อประมาณการกระแสเงินสดคาดว่าจะได้รับจากลูก

หนี้ต�่ากว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ

ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือราคาตลาดที่ต�่ากว่า

ในขณะที่ได้สินทรัพย์นั้นมา ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่า บริษัทย่อยจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ

ทรัพย์สินรอการขายทั้งจ�านวน บริษัทย่อยจะรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวน

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของ     

บริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น 

ค่าความนยิมทีร่บัรูจ้ะต้องถกูทดสอบการด้อยค่าทกุปี และแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม ค่าเผือ่การด้อยค่า

ของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยม จะถูกรวมค�านวณในก�าไรหรือ

ขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
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ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด 

โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการ 

รวมธุรกิจ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้และต้นทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และ         

ตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือตามอายุสัญญา สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะไม่มีการตีราคาแต่

จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น 

รายจ่ายเพือ่เพิม่หรอืขยายผลการท�างานของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้มคีณุค่าเพิม่ขึน้จากคณุลกัษณะทีก่�าหนดไว้เมือ่เริม่ต้น

ให้บันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเดิมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง       

เพื่อลดราคาบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร       5  ปี

คอมพิวเตอร์  3 - 10  ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง      5  ปี

อุปกรณ์        5  ปี

รถยนต์        5  ปี

มลูค่าซากและอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ในกรณทีีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ราคาตามบญัชจีะถกูปรบัลดให้เท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืทนัที 

รายการก�าไรขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ ก�าหนดโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนที่ได้รบักบัราคาตามบญัชแีละรวมไว้ใน

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้

ดีขึ้นที่ส�าคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะท�าให้บริษัทได้

ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่า ที่คาดว่า

จะได้รบัคนื เพือ่พจิารณาผลต่อรายการขาดทนุจากการด้อยค่า รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์

สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็น

หน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มบริษัทค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ภาษีเงินได้บริษัทย่อยในต่างประเทศ บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านวณตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในประเทศที่กิจการเข้าไป

ด�าเนินธุรกิจโดยประมาณ

สัญญาเช่าระยะยาว-กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

สญัญาเช่าอปุกรณ์ซึง่ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทัง้หมดถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ 

ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย
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ตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน

เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่

ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์ซึง่ผูใ้ห้เช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สญัญา

เช่านัน้ถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน เงนิทีต้่องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจที่ได้รบัจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทกึ  

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด�าเนนิงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต้่องจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทกึ

เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

เงินกู้ยืม

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบั หกัด้วยต้นทนุการจดัท�ารายการทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูค่า

ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ โครงการสมทบเงนิเป็นโครงการทีก่ลุม่บรษิทัจ่ายเงนิสมทบให้กบักจิการทีแ่ยกต่างหาก กลุม่บรษิทัไม่มภีาระผกูพนัตาม

กฎหมาย หรอืภาระผกูพนัจากการอนมุานทีจ่ะต้องจ่ายช�าระเพิม่เตมิจากที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทนุไม่มสีนิทรพัย์เพยีงพอทีจ่ะจ่าย

ช�าระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการ

สมทบเงนิ โดยปกตโิครงการผลประโยชน์จะก�าหนดจ�านวนผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะได้รบัเมือ่เกษยีณอาย ุซึง่จะขึน้อยูก่บัปัจจยัหนึง่

หรือหลายปัจจัย เช่น อายุ อายุการท�างาน และค่าตอบแทน เป็นต้น

• โครงการผลประโยชน์ - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายตุามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้างงานของกลุม่บรษิทั พนกังานทีท่�างาน

ครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท�างาน หรือเมื่อท�างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายก�าหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาท�างาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบัน

ก�าหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

• โครงการสมทบเงิน - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก�าหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้รับเงินสะสม

เข้ากองทนุจากพนกังานและเงนิสมทบจากกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้อง เงนิจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

ประมาณการหนี้สิน

กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิซึง่ไม่รวมถงึประมาณการหนีส้นิส�าหรบัผลตอบแทนพนกังานอนัเป็นภาระผกูพนัใน

ปัจจบุนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีจ่ดัท�าไว้ อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตีซึง่การช�าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�านวนที่ต้องจ่าย ในกรณี

ทีก่ลุม่บรษิทัคาดว่าประมาณการหนีส้นิเป็นรายจ่ายทีจ่ะได้รบัคนืกลุม่บรษิทัจะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์แยกต่างหากเมือ่คาดว่าน่าจะได้รบั

รายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

- รายได้ค่าบริการรายเดือน รับรู้รายได้เป็นรายเดือนตามที่ได้ให้บริการตามสัญญา โดยบริษัทจะหยุดรับรู้  

 รายได้เมื่อลูกค้าค้างช�าระค่าบริการเกินกว่า 3 งวด ติดต่อกัน
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- รายได้ค่าบริการตามเงื่อนไขสัญญารับรู้เป็นรายได้ตามความส�าเร็จของงานที่ท�าเสร็จในแต่ละขั้นตามที่ระบุในสัญญา

- รายได้ค่าบริการเมื่องานเสร็จ รับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

- รายได้จากการชดเชยค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (Base Fee) รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการลูกค้าในแต่ละเดือน

- รายได้ค่าส่วนแบ่งของเงินที่เรียกเก็บได้ (Cash Collection Fee) รับรู้เป็นรายได้เป็นอัตราร้อยละของเงินที่ เรียกเก็บได้

จากลูกหนี้ตามที่ระบุในสัญญาว่าจ้างบริหารสินทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างช�าระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่ง

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์การรับเงิน กลุ่มบริษัทจะกลับมาใช้เกณฑ์คงค้างก็ต่อเมื่อได้รับช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง 

ส่วนรายได้ดอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายแุละพจิารณา

จากจ�านวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�าหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท 

รายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งที่เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและที่โอนปรับเป็นเงิน

ให้สินเชื่อบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นมีความไม่แน่นอนในการเก็บช�าระจะบันทึกเมื่อได้

รับช�าระ

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า 

ทั้งนี้รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท รายได้

จะแสดงด้วยจ�านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลดโดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส�าหรับงบการเงินรวม

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่

เกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ระยะสัน้ เงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ เงนิให้กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพและเงนิให้สนิเชือ่รายย่อย หนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญั

ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบด้วยเงนิกูย้มื นโยบายการบญัชเีฉพาะส�าหรบัรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมเกิดความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทมีระบบจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นสิ่ง       

ที่คาดการณ์ไม่ได้ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้       

การจัดการความเสี่ยงด�าเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินและส่วนงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซึ่งด�าเนินการตามที่             

คณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง    

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานและกฎหมาย

ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

1. การด้อยค่าของเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ เงนิให้กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ และเงนิให้กูย้มืแก่สนิเชือ่รายย่อย 

กลุม่บรษิทัได้ก�าหนดค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ค่าเผือ่หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้

กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพและเงนิให้กูย้มืแก่สนิเชือ่รายย่อย เพือ่ให้สะท้อนถงึการด้อยค่าลงของเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ 

เงนิให้กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพและเงนิให้กูย้มืแก่สนิเชือ่รายย่อย ตามประมาณการผลขาดทนุอนัเป็นผลมาจากการทีล่กูหนี้ไม่มี
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ความสามารถในการช�าระหนี้ ค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค�านวณจากผลต่างของประมาณการกระแสเงินสดรับใน

อนาคตและราคาตามบญัช ีซึง่การประเมนินัน้อยูบ่นพืน้ฐานจากประสบการณ์ในอดตีของการช�าระเงนิ การตดิตามทวงถาม การผดินดั

ช�าระหนี้ การพิจารณาแนวโน้มของตลาด และ/หรือ มูลค่าของสินทรัพย์ค�้าประกัน

2. ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบรหิารประมาณการของอายกุารใช้งานและมลูค่าซากส�าหรบัส่วนปรบัปรงุอาคาร อปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของ

บรษิทั โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสือ่มราคาเมือ่อายกุารใช้งานและมลูค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวด

ก่อน หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการเลิกใช้หรือขาย

 3. ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิได้ถกูค�านวณด้วยวธิคีณติศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมตฐิาน สมมตฐิานที่ใช้ในการประเมนิค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจ�างวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน

จ�านวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ ในทุกปี 

กลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนอัตราคิดลดที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรน�ามาใช้ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจาก

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

นโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายการอื่นๆ สามารถดูได้จากงบการเงินรวมบริษัทฯและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�าปี 2555 

ค) รายงานการตรวจสอบบัญชี

ปี พ.ศ. 2553-2555

รายงานของผูส้อบบญัชสี�าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ประจ�าปี 2553-2555 ซึง่ตรวจสอบโดยนายบญุเลศิ 

กมลชนกกลุ ผูส้อบบญัชอีนญุาตเลขทะเบยีน 5339 บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั ได้ให้ความเหน็ว่างบการเงนิ 

ดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
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ตำรำงแสดงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  2554 และ 2555    (สินทรัพย์)

 งบเฉพำะบริษัทฯ     งบกำรเงินรวม   

 2553 % 2554 % 2555 % 2553 % 2554 % 2555 %

 พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  
สินทรัพย์หมุนเวียน          
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  106,839 8.93%   47,114 4.06%   61,077 5.27%   990,545 21.00%  864,437 74.54%  740,015 63.81%
   เงินลงทุนระยะสั้น          -     14,296 1.23%         -       23,173 0.49%    14,296 1.23%  112,209 9.68%
   ลูกหนี้การค้าและตั่วเงินรับ-สุทธิ         2 0.00%   54,775 4.72%    20,416 1.76%      24,866 0.53%    73,332 6.32%   32,981 2.84%
   เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนที่        
     ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี-สุทธิ          -           -   - 1,203,134 25.51%          -       2,469 0.21%
   เงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนที่   
     ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี-สุทธิ         -           -    -   907,632 19.24%          -            -   
   เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ         -           -   -     53,323 1.13%          -            -   
   ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง  10,467 0.87%         -         -       2,845 0.06%          -            -   
   ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     7,719 0.64%       188 0.02%      313 0.03%     7,606 0.16%          -            -   
   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     5,000 0.42%         -   0.00%   10,400 0.90%           -             -            -   
   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น         -     30,497 2.63%    2,451 0.21% -     60,497 5.22%   26,451 2.28%
   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนที่        
     ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี-สุทธิ   39,753 3.32%         -          -             -            -            -   
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ     5,594 0.47%    4,847 0.42%   2,050 0.18%   649,308 13.77%    18,686 1.61% 10,331 0.89%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  175,374 14.65%  151,717 13.08%   96,707 8.34% 3,862,432 81.89%  1,031,248 88.92%  924,456 79.71%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

   เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ-สุทธิ           -             -            -     656,970 13.93%            -              -   
   เงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ-สุทธิ           -             -            -       91,507 1.94%            -              -   
   เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ           -             -            -             -               -              -   
   เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     21,047 1.76%     11,437 0.99%    14,950 1.29%           -               -              -   
   เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น-สุทธิ          -           -         4,969  0.43%            -                -         4,969 0.45%
   เงินลงทุนในบริษัทย่อย   938,865 78.43%   944,208 81.42%  828,992 71.48%           -               -              -   
   เงินลงทุนระยะยาว           -             -            -         1,662 0.04%       1,747 0.16%     30,000 2.72%
   ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ     52,181 4.36%     40,844 3.52%    31,717 2.73%     75,924 1.61%      47,871 4.34%     45,731 4.15%
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ       4,478 0.37%       3,666 0.32%      2,859 0.25%     13,378 0.28%       6,832 0.62%       4,977 0.45%
   ค่าความนิยม-สุทธิ           -             -            -             -               -              -   
   สินทรัพยไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ       5,127 0.43%       7,872 0.68%      5,817 0.50%     14,707 0.31%      14,561 1.32%     18,400 1.67%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,021,698 85.35% 1,008,027 86.92%  889,304 76.68%   854,148 18.11%      71,011 6.44%    104,077 9.44%
รวมสินทรัพย์ 1,197,072 100.00% 1,159,744 100.00%   986,011 85.02% 4,716,580 100.00%  1,102,259 100.00%  1,028,533 93.31%



ราย
งาน

ป
ระจ�าป

 ี2555
บ

ริษ
ัท

 เอ
แค

ป
 แอ

๊ด
ไวเซ

อ
รี่ จ�าก

ัด
 (ม

ห
าช

น
) 

86

ราย
งาน

ป
ระจ�าป

 ี2555
บ

ริษ
ัท

 เอ
แค

ป
 แอ

๊ด
ไวเซ

อ
รี่ จ�าก

ัด
 (ม

ห
าช

น
) 

87

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  2554 และ 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

   งบเฉพำะบริษัทฯ     งบกำรเงินรวม   
 2553 % 2554 % 2555 % 2553 % 2554 % 2555 %
 พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน       
   เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย            -              -             -         16,419  0.35%            -                -     
   เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน       2,032 0.17%      54,207  4.67%  107,644  10.92%      88,942 1.89%            -                -     
   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง          
     ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี            -               -             -     1,270,226 26.93%            -                -     
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึ ง          
     ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี            -         20,000 1.72%    18,000 1.83%    501,620 10.64%            -                -     
   ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน          
     ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี       7,596 0.63%       5,714 0.49%      4,178 0.42%       7,596 0.16%        5,714 0.52%       4,847 0.47%
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น       5,555  0.46%       3,768 0.32%      4,108 0.42%    742,078 15.73%      37,974 3.45%     26,278 2.55%

รวมหนี้สินหมุนเวียน      15,183  1.27%      83,689 7.22%  133,930 13.58%  2,626,881 55.69%      43,688 3.96%     31,125 3.03%
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ      12,732 1.06%       8,987 0.77%      4,408 0.45%      12,732 0.27%        8,987 0.82%       6,119 0.59%
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน            -              -            -      332,348 7.05%        1,878 0.17%       2,584 0.25%
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    760,000 63.49%    760,000 65.53%  760,000 77.08%  1,103,498 23.40%            -               -    
   ส�ารองผลประโยชน์พนักงาน            -         5,229 0.45%      5,928 0.60%            -           7,628 0.69%       9,831 0.96%
   หนี้สินอื่น            -          2,912 0.25%      2,912 0.30%         -           5,031 0.46%     12,097 1.18%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    772,732 64.55%    777,128 67.01%  773,248 78.42%  1,448,578 30.71%      23,524 2.13%     30,631 2.98%

รวมหนี้สิน    787,915 65.82%    860,817 74.22%   907,178 92.00%  4,075,459 86.41%      67,212 6.10%     61,756 6.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว       
     หุ้นสามัญ 125,000,000 หุ้น        
       มูลค่าหุ้นละ 1 บาท    125,000 10.44%    125,000 10.78%  125,000 12.68%    125,000 2.65%     125,000 11.34%    125,000 12.15%
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น    337,742 28.21%    337,742 29.12%  337,742 34.25%    337,742 7.16%     337,742 30.64%    337,742 32.84%
   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง          
     มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน            -              -            -              -               -               -    
   ก�าไร (ขาดทุน) สะสม          
     จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย      12,500 1.04%      12,500 1.08%    12,500 1.27%      12,500 0.27%      12,500 1.13%     12,500 1.22%
     ยังไม่ได้จัดสรร  (66,085) -5.52% (176,315) -15.20% (396,409) -40.20%    167,475 3.55%     560,606 50.86%    497,855 48.40%
   องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น            -               -             -    (1,596) -0.03% (2,485) -0.23% (2,484) -0.24%
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  409,157 34.18%    298,927  25.78%    78,833  8.00%    641,121  13.59%   1,033,363  93.75%    970,613  94.37%
   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม            -              -   -             -           1,684 0.15% (3,836) -0.37%
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    409,157 34.18%    298,927 25.78%    78,833 0.079951    641,121 13.59%  1,035,047 93.90%    966,777 94.00%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,197,072 100.00%  1,159,744 100.00%   986,011 100.00% 4,716,580 100.00% 1,102,259 100.00%  1,028,533 100.00%
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งบก�าไรขาดทุน     

 ส�าหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  2554 และ 2555

   งบเฉพำะบริษัทฯ     งบกำรเงินรวม   
 2553 % 2554 % 2555 % 2553 % 2554 % 2555 %
 พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  พันบำท  

รายได้           
   รายได้จากการให้บริการ   143,650 23.77%  131,911 86.03%    71,327 79.63%   156,255 7.13%    185,868 19.82%     168,923 72.23%
   ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ           -              -            -     228,957 10.44%      82,036 8.75%      22,480 9.61%
   ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อรายย่อย           -              -            -      30,828 1.41%            -              -   
   รายได้จากการรับคืนหนี้สูญ           -              -            -           -       241,805 25.78%            -   
   ก�าไรจากการยกหนี้ให้           -              -            -   1,495,010 68.19%           -              -   
   รายได้อื่น   460,613 76.23%    21,414 13.97%    18,251 20.37%   281,485 12.84%    428,279 45.66%      42,473 18.16%

รวมรายได้   604,263 100.00%  153,325 100.00%    89,578 100.00% 2,192,535 100.00%   937,988 100.00%     233,876 100.00%
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน         
   ต้นทุนการให้บริการ การบริหารสินทรัพย์   
     และการให้สินเชื่อ    48,392 8.01%    45,567 29.72%    33,280 37.15%   204,929 9.35%    135,744 14.47%     124,984 53.44%
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   152,880 25.30%  136,439 88.99%  192,923 215.37% 1,597,871 72.88%    366,243 39.05%     147,853 63.22%
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร    30,303 5.01%    27,264 17.78%    22,395 25.00%    30,303 1.38%      27,264 2.91%      22,395 9.58%

รวมค่าใช้จ่าย   231,575 38.32%  209,270 136.49%  248,598 277.52% 1,833,103 83.61%    529,251 56.42%     295,232 126.23%
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้   372,688 61.68% (55,945) -36.49% (159,020) -177.52%   359,432 16.39%    408,737 43.58% (61,356) -26.23%
ต้นทุนทางการเงิน    46,703 7.73%    54,285 35.41% 61,074 68.18%   130,784 5.96%      14,226 1.52%       4,317 1.85%
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้   325,985 53.95% (110,230) -71.89% (220,094) -245.70%   228,648 10.43%    394,511 42.06% (65,673) -28.08%
ภาษีเงินได้         71 0.01%           -            -       7,016 0.32%       4,765 0.51%       2,707 1.16%
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี   325,914 53.94% (110,230) -71.89% (220,094) -245.70%   221,632 10.11%    389,746 41.55% (68,380) -29.24%
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น         
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ           -              -            -         293 0.01% (963) -0.10%         110 0.05%
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (1,307) -0.22%           -           -   (1,307) -0.06%            -              -   
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี (1,307) -0.22%           -             -    (1,014) -0.05% (963) -0.10%         110 0.05%
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม   324,607 53.72% (110,230) -71.89% (220,094) -245.70%   220,618 10.06%    388,783 41.45% (68,270) -29.19%
การแบ่งปันส่วนก�าไร (ขาดทุน)         
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   325,914 53.94% (110,230) -71.89% (220,094) -245.70%   221,632 10.11%    393,131 41.91% (62,751) -26.83%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม          -              -            -           -    (3,385) -0.36% (5,629) -2.41%
   325,914 53.94% (110,230) -71.89% (220,094) -245.70%   221,632 10.11%    389,746 41.55% (68,380) -29.24%
ส่วนแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม         
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   325,914 53.94% (110,230) -71.89% (220,094) -245.70%   220,618 10.06%    392,242 41.82% (62,750) -26.83%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม          -             -            -            -   (3,459) -0.37% (5,520) -2.36%
   325,914 53.94% (110,230) -71.89% (220,094) -245.70%   220,618 10.06%    388,783 41.45% (68,270) -29.19%
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       2.61  (0.88)  (1.76)  1.77         3.12  (0.55)  
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  2554 และ 2555

  งบเฉพำะบริษัทฯ  งบกำรเงินรวม

 2553 2554 2555 2553 2554 2555

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน      
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 325,985 (110,229) (220,094)     228,648    394,511 (65,673)
รายการปรับปรุง      
   ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 11,741    12,946     9,195      69,611      32,301     14,699 
   ดอกเบี้ยรับ (8,619) (2,492) (4,736) (271,667) (106,404) (41,060)
   ดอกเบี้ยจ่าย 45,568    53,280    60,422     129,620       8,411      3,584 
   ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน 1,135     1,005       652       1,164       1,005 733
   เงินปันผลรับ (429,649) (9,259) (9,804)            -             -             -   
   ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจ�าหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย          -           -       3,299            -             -        5,791 
   ประมาณการหนิ้สินที่เกิดจากการปรับโครงสร้างกิจการ (กลับรายการ)          -           -    (33,693)           -             -   
   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ          -           -        925,990           -             -   
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)          -           -    (85,364)           -             -   
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อ      
     แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ         -           -        275,943 (8,608)           -   
   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 41,000    10,550  117,217            -             -             -   
   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน          -           -            -              -             -   (2,160)
   (ก�าไร) ขาดทุนจากการยกหนี้ให้ 17,472         -            -   (1,495,010)           -             -   
   ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์    
     ด้อยคุณภาพและเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ          -           -            -        19,593      30,677           -   
   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม          -      28,400     7,300            -             -        9,800 
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น          -       1,079 (751)            -         1,079 (12,052)
   (ก�าไร) จากการขายบริษัทย่อย          -            -    (315,624)           -   
   ก�าไรจากการซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย          -           -            -              -             -             -   
  (ก�าไร) ขาดทุนจากการขายด้อยค่า/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 3,459     2,968 (1,157)      53,978      13,294 (624)
   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 1,901 (1,411)      1,473        2,371 (6,366)      1,396 
   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ          -           -            -              -             -          109 
   ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน          -       5,229       699            -         7,839      2,203 
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง       
  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน      9,993 (7,934) (36,285) (178,816)      52,115 (83,254)
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  งบเฉพำะบริษัทฯ  งบกำรเงินรวม

 2553 2554 2555 2553 2554 2555

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      
   ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 103 (54,774)    34,359 (6,371) (48,466)    32,851 
   เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ          -           -            -        40,044  1,073,075 (2,469)
   เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ          -           -            -       501,525    819,479           -   
   เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ          -           -            -       146,155      53,323           -   
   ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    10,860    10,467          -         1,437       2,845           -   
   ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      1,367     5,290 (109) (1,049)       4,096           -   
   ลูกหนี้อื่น          -       2,357       228        -           -   245
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (5,591)       712       530 (7,517)      30,367      2,579 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,067) (804)       114       5,899      43,076 307
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      
   เจ้าหนี้การค้าและตั่วเงินจ่าย (4,273)         -            -        15,649 (5,896)           -   
   เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (627) (984) (482) (476)       2,895           -   
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (91,501) (1,787) (1,186)     466,464 (642,227) (12,012)
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น          -           -            -              -             -   (435)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน      
   ก่อนเงินรับ (จ่าย) จากดอกเบี้ยและภาษี (80,736) (47,457) (2,831)     982,944  1,384,682 (62,188)
   ดอกเบี้ยรับ      5,893     2,411     4,703     294,296    114,880     48,117 
   ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน (45,546) (121) (2,939) (53,321) (14,035)           -   
   ภาษีเงินได้จ่าย (7,362) (2,809) (3,299) (15,435) (14,650) (5,791)
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากการด�าเนินงาน (127,751) (47,976) (4,366)   1,208,484   1,470,877 (19,862)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
   เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น         -   (30,431) (15,342)           -   (30,431) (128,550)
   เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (10,500) (27,500) (169,000)          -              -   - 
   เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น          -         -            -            -   (30,000) - 
   เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          -   (10,893) (3,899)           -              -   - 
   เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว        -           -            -            -   (86) (30,000)
   เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (6,600) (15,893) (2,000)          -        -   - 
   เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย          -           -           -            -              -   - 
   เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (10,601) (396) (98) (20,235) (4,576) (6,950)
   เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 11,845 15,434 31,004     28,702     38,808 36,005 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  2554 และ 2555
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 งบเฉพำะบริษัทฯ  งบกำรเงินรวม

 2553 2554 2555 2553 2554 2555
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท
   เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว            -         -           -           -              -   11,332 
   เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น         -    -           -            -              -   6,000 
   เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,300 6,541 161,100          -              -    
   เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,545 27,862          -            -              -    
   เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น            -          -       13,277          -              -   13,277 
   เงินสัดรับจากการจ�าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,776 1,576.00     3,935     5,081        5,934 3,935 
   เงินสดรับจากการเพิ่มทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม           -          -             -           -          5,143            -   
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 429,649 9,259 9,804          -              -              -   
   เงินสดสุทธิจากการขายบริษัทย่อย            -          -             -   (151,659)            -   
เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 435,414 (24,441) 28,781    13,548 (166,867) (94,951)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
   เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง             -   - (152,000)          -              -              -   
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน            -          -   -          -   -          706 
   เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน            -           -           -   (1,049,739) (1,611,419)            -   
   เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง           -          -            -   (173,591) (34,841)            -   
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน           -    20,000  150,000            -              -              -   
   เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน           -          -            -   -     221,572            -   
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ            -          -           -   -        1,878            -   
   เงินปันผลจ่าย (437,500)       -         -   (437,500)            -              -   
   เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (6,798) (7,798) (6,767) (8,016) (7,798) (8,177)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (444,298) 12,202 (8,767) (1,668,846) (1,430,608) (7,471)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (136,635) (60,215) 15,648 (446,814) (126,598) (122,284)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 245,098 106,839 47,114  1,438,982      990,545     864,437 
ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสด (1,624)     490 (1,685) (1,623) 490 (2,137)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี     106,839  47,114    61,077 990,545 864,437 740,016 
รายการที่ไม่ใช่เงินสด       
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน      20,454    1,166          -      20,454        1,166        3,710 
ปรับโครงสร้างหนี้เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ            -           -            -    1,209,249     106,943            -   
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน           -          -           -   - -            -
ทรัพย์สินรอการขาย ได้มาจากการประมูลซื้อและรับช�าระหนี้                 
    - เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ           -          -           -    152,150        3,221            -   
    - เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ            -          -            -     427,860       12,164            -   
โอนกลับรายการค่ารื้อถอน            -           -        1,941            -              -          3,354 
การจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนระยะสั้น            -           -            -              -              -            674 
การจัดประเภทรายการจากสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            -          -            -              -              -          7,500 
การจัดประเภทรายการจากหนิ้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน            -          -            -              -              -          7,500 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  2554 และ 2555
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ (Ratio Analysis)

   งบเฉพำะบริษัทฯ  งบกำรเงินรวม

 2553  2554  2555  2553  2554  2555  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)            
อัตราส่วนสภาพคล่อง 11.55 เท่า 1.81 เท่า 0.72 เท่า 1.47 เท่า 23.60 เท่า 29.70 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 7.04 เท่า 1.39 เท่า 0.61 เท่า 0.40 เท่า 21.79 เท่า 28.44 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด -2.07 เท่า -0.97 เท่า -0.04 เท่า 0.38 เท่า 1.10 เท่า -0.53 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 2,685.05 เท่า     4.82 เท่า     1.90 เท่า 19.19 เท่า 5.46 เท่า 3.60 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 0 วัน 75 วัน 190 วัน 19 วัน 66 วัน 100 วัน
อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้ n.a. เท่า n.a. เท่า n.a. เท่า 23.85 เท่า 16.53 เท่า n.a. เท่า
ระยะเวลาช�าระหนี้ n.a. วัน n.a. วัน n.a. วัน 15 วัน 22 วัน n.a. วัน
Cash Cycle n.a. วัน n.a. วัน n.a. วัน 4 วัน 44 วัน n.a. วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)        
อัตราก�าไรขั้นต้น 66.31 % 65.46 % 53.34 % 89.28 % 73.37 % 34.70 %
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน -40.11 % -37.98 % -217.14 % 5.66 % 1.51 % -42.55 %
อัตราก�าไรอื่นๆ 76.23 % 13.97 % 20.37 % 12.84 % 45.66 % 18.16 %
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 2.22 เท่า 0.96 เท่า 0.03 เท่า 11.16 เท่า 190.48 เท่า 0.24 เท่า
อัตราก�าไรสุทธิ 53.94 % -71.89 % -245.70 % 10.11 % 41.91 % -26.83 %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 70.00 % -31.13 % -116.53 % 29.57 % 46.96 % -6.26 %
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 25.16 % -9.35 % -20.51 % 3.75 % 13.51 % -5.89 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 790.48 % -209.16 % -581.30 % 372.14 % 687.32 % -102.67 %
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.47  เท่า 0.13  เท่า 0.08  เท่า 0.37  เท่า 0.32  เท่า 0.22  เท่า 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.93  เท่า 2.88  เท่า 11.51  เท่า 6.36  เท่า 0.06  เท่า 0.06  เท่า 
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 5.98  เท่า -3.03  เท่า -4.60  เท่า 0.75  เท่า 26.97  เท่า -14.91  เท่า 
อัตราส่วนความสามารถ -0.28  เท่า -1.76  เท่า -0.73  เท่า 2.64  เท่า 315.50  เท่า -0.54  เท่า 
    ช�าระภาระผูกพัน (cash basis)        
อัตราการจ่ายเงินปันผล 134.24 % 0.00 % 0.00 % 197.40 % 0.00 % 0.00 %
อัตราการเติบโต (Growth Ratio)         
สินทรัพย์รวม -14.11 % -3.12 % -14.98 % -33.72 % -76.63 % -6.69 %
หนี้สินรวม -9.61 % 9.25 % 5.39 % -34.88 % -98.35 % -8.12 %
รายได้จากการบริการ -6.99 % -8.17 % -45.93 % -32.12 % -35.61 % -28.56 %
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 82.92 % -10.75 % 41.40 % 157.93 % -77.08 % -59.63 %
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 772.27 % -133.82 % 99.67 % 97.10 % 77.38 % -115.96 %
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)         
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.27 บาท 2.39 บาท 0.63 บาท 5.13 บาท 8.28 บาท 7.73 บาท
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 2.61 บาท -0.88 บาท -1.76 บาท 1.77 บาท 3.12 บาท -0.55 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น 3.50 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3.50 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
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2  ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

2.1 ภำพรวมกำรด�ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำ  

ปี 2555 ทีผ่่านมา การด�าเนนิงานทางธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ ซึง่ได้แก่บรษิทัฯและบรษิทัย่อย ยงัเน้นไปทีก่ารบรหิารงานทีม่ี

อยู่ในมอื เนือ่งจากปัจจบุนัธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ ทีด่�าเนนิงานอยูไ่ด้แก่ ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ มกีารแข่งขนัทีส่งูเพิม่ขึน้ 

การรบัจ้างบรหิารพอร์ตใหม่ๆ มข้ีอจ�ากดัทีม่ากขึน้ ทัง้ในแง่การแข่งขนัทีม่บีรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ให้บรกิารงานบรหิารสนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 

รวมทั้งพอร์ตลูกหนี้ที่สถาบันการเงินต่างๆ จะน�าออกมาประมูลก็มีจ�านวนน้อยลง ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการหารายได้

ไปในทิศทางของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถึงแม้รายได้ธุรกิจในส่วนนี้จะคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ทางธุรกิจ

ด้านบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ แต่บรษิทัฯ ก็ไม่ได้ทิง้โอกาสในการประกอบธรุกจิด้านการบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพแต่อย่างใด 

ท�าให้ผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นในลักษณะของการด�าเนินธุรกิจแบบประคองเท่านั้น ทั้งนี้   

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อยู่ ดังนั้น การลดลงของรายได้ในส่วนของงาน

บริหารสินทรัพย์ปีที่ผ่านมา ท�าให้งบการเงินรวมประจ�าปี 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานเกิดขึ้น 

ซึ่งในปี 2555 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อเทียบกับปี 2554 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 

1,028.53 ล้านบาท ลดลงประมาณ 73.73 ล้านบาท  มหีนีส้นิรวม 61.76 ล้านบาท ลดลงประมาณ 5.45 ล้านบาท มส่ีวนของผูถ้อืหุน้

ของบริษัทใหญ่ 970.61 ล้านบาท ลดลงประมาณ  62.75 ล้านบาท มีรายได้รวม 233.88 ล้านบาท ลดลงประมาณ 704.11 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 295.23 ล้านบาท ลดลงประมาณ 234.02 ล้านบาท  มีผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

62.75 ล้านบาท เทยีบกบัปีก่อนหน้าทีม่กี�าไรประมาณ 393.13 ล้านบาท โดยสาเหตสุ่วนใหญ่ทีท่�าให้บรษิทัฯ มรีายได้ ค่าใช้จ่าย ก�าไร 

และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการด�าเนินงานที่ลดลง โดยเฉพาะการด�าเนินงานในส่วนของธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์ที่ลดลง ซึ่งรายละเอียดการด�าเนินงานต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

  

2.2 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพอสรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

• รายได้

รายได้ 

จากงบการเงินรวม ปี 2555 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�านวน 233.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 704.11       

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 75.06  โดยมีที่มาของรายได้ดังนี้ 

รายได้ที่เป็นดอกเบี้ยรับจากพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยบริษัทย่อย ซึ่งจะรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยของลูกหนี้ในพอร์ตที่

ประมูลซื้อมา โดยใช้เกณฑ์คงค้างของดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นมีความไม่แน่นอนในการเก็บช�าระหนี้ จะรับรู้รายได้ตามที่ได้รับช�าระ

ทัง้ทีเ่ป็นเงนิลงทนุในลกูหนีแ้ละที่โอนกลบัเป็นเงนิให้สนิเชือ่ ซึง่จะบนัทกึเมือ่ได้รบัช�าระหนี ้โดยการเรยีกเกบ็หนีอ้าจมาจากการทีบ่รษิทั

ย่อยได้ว่าจ้างให้บริษัทฯเป็นผู้บริหารพอร์ต หรือบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของพอร์ตเป็นผู้บริหารพอร์ตเองในปี 2555  รายได้ในส่วนนี้มี

จ�านวน 22.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 59.56 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 72.60 การลดลงของรายได้ในส่วนนี้ก็

เนื่องมาจาก บริษัทฯย่อยได้จ�าหน่ายพอร์ตลูกหนี้ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย สตาร์ จ�ากัด ออกไปหมดในปี 2554 ซึ่งท�าให้รายได้ที่

มาจากธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพในปัจจบุนัลดลง เนือ่งจากปัจจบุนับรษิทัฯยงัไม่มสีญัญารบัจ้างบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ

ใหม่เข้ามา คงเหลือสัญญาการรับจ้างบริหารที่ด�าเนินการให้แก่บบส.สตาร์ เท่านั้น 

รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้ที่มาจากการให้บริการงานต่างๆ เช่น งานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ ซึ่งมี

การรับรู้ในแบบรายเดือน (Retainer Fee) และเมื่องานส�าเร็จ (Success Fee) งานที่ปรึกษากฏหมายทั่วไป งานบริการด้าน Call 

Center จะรับรู้ตามสัญญาการจ้างงานแต่ละสัญญา และรายได้ที่เกิดจากการรับจ้างบริหารพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ACAP MALASIA ที่รับรู้รายได้จากรูปแบบดังต่อไปนี้ 

- รายได้ค่าตอบแทนส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน (Base Fee) โดยรายได้จาก Base Fee นัน้บรษิทัฯ สามารถเรยีกเกบ็

จากผู้ว่าจ้างได้เป็นรายเดือน 

- รายได้ค่าตอบแทนส่วนแบ่งร้อยละจากจ�านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกหนี้และ/หรือจากการขายหลักประกัน (Cash         

Collection Fee) ก�าหนดช�าระเป็นรายไตรมาส บริษัทฯ จะตั้งเป็นรายได้ค้างรับ ณ สิ้นไตรมาส และเมื่อบริษัทฯ มีการออกใบเรียก

เก็บเงินจึงท�าการกลับรายการ 
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- รายได้จากการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทย่อย ส�าหรับงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ส�าหรบัรายได้จากการให้บรกิารปี 2555 มจี�านวน 168.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 16.95 ล้านบาท หรอืลดลง

คิดเป็นร้อยละ 9.12 ในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ได้รับจากการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจ�านวน 98.65 ล้านบาท และ

เป็นรายได้ทีเ่กดิจากค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารงานด้าน Call Center จ�านวน 60.86 ล้านบาท โดยมรีายได้ดอกเบีย้รบัจากการบรหิาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจ�านวน 22.48 ล้านบาท ลดลง 59.56 ล้านบาท เนื่องจากการจ�าหน่ายพอร์ตลูกหนี้ และเงินลงทุนออกไปจน

หมดของบริษัทย่อยในปี 2554

รายได้อื่น 

ในปีที่ผ่านมามีจ�านวน 42.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น และดอกเบี้ยจากเงินฝาก โดย

รายได้อื่นลดลงประมาณ 385.81 ล้านบาท จากปี 2554 สาเหตุหลักๆ มาจากปีก่อนหน้านั้น บริษัทฯ มีก�าไรจากการขายเงนิลงทนุ

ใน บบส.สตาร์ จ�านวน 315.62 ล้านบาท นอกนัน้เป็นการลดลงของรายได้จากการทีจ่�าหน่ายพอร์ตบรหิารสนิทรพัย์ออกไปจ�านวน

ประมาณ 24.99 ล้านบาท 

ต้นทุนบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เมื่อพิจารณาต้นทุนของการให้บริการปี 2555 มีจ�านวน 124.98 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนในสายงานบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทีเ่ป็นค่าจ้างพนักงานจ�านวนประมาณ 111.62 ล้านบาท โดยต้นทนุดังกล่าวลดลงเมื่อเทยีบกับปีก่อนประมาณ 

10.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นต้นทุนการให้บริการที่ลดลงร้อยละ 7.93 

ส�าหรับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 ที่มีจ�านวน 147.85 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน 54.42 

ล้านบาท ค่าเช่า 26.93 ล้านบาท ค่าเผือ่การด้อยค่า 15.59 ล้านบาท เป็นต้น โดยมจี�านวนลดลงจากปีก่อนประมาณ 218.39 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 59.63  โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีจ�านวน 22.40 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้านี้  

สาเหตุส่วนใหญ่ของต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง เนื่องมาจากการจ�าหน่ายพอร์ตลูกหนี้และเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยออกไปในปี 2554 เป็นส�าคัญ เช่นเดียวกับสาเหตุที่ท�าให้ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) ในปี 2555 จ�านวน 

4.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 9.91 ล้านบาท 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ผลก�าไร (ขาดทุน) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระหว่างปี 2554 และปี 2555 เป็นดังนี้

2554 2555

ล้ำนบำท % เทียบกับรำยได้รวม ล้ำนบำท % เทียบกับรำยได้รวม

ก�าไรขั้นต้น 132.16 14.09 66.42 28.40

ก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 408.74 43.58 (61.35) (26.23)

ก�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 393.13 41.91 (62.75) (26.83)

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 66.42 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 65.74 ล้านบาท มีขาดทุนก่อน

ดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้จ�านวน 61.36 ล้านบาท ขาดทนุเพิม่ขึน้ 470.10 ล้านบาท และขาดทนุสทุธทิีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่

เท่ากับ 62.75 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 455.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเนื่องจาก

การลดลงของรายได้อย่างมนียัส�าคญัในส่วนของธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ อนัเกดิจากการจ�าหน่ายพอร์ตลกูหนีแ้ละเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย

เมื่อปี 2554 โดยถึงแม้ว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจะลดลงตาม แต่ก็มีสัดส่วนน้อยกว่ารายได้ที่ลดลง ท�าให้ในปีที่ผ่าน

มาจงึมผีลขาดทนุจ�านวน 62.75 ล้านบาท ซึง่ท�าให้อตัราก�าไรสทุธต่ิอหุน้ของลดลงจาก 3.12 บาท เป็น -0.55 บาท และมอีตัราผลตอบแทน

ผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ติดลบเป็น 6.26% มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) ติดลบเป็น 

5.89%  
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2.3 ฐำนะกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

• สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

สิ้นปี 2555 บริษัทฯมีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 1,028.53 ล้านบาท และจากลักษณะธุรกิจที่เป็นการให้บริการที่

ปรกึษาทางการเงนิ การบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ และการให้สนิเชือ่ ดงันัน้ สนิทรพัย์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงนิสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ�านวนประมาณ 740.02 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้นที่ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนเปิดจ�านวนประมาณ 112.21         

ล้านบาท นอกนั้นได้แก่ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ เงินลงทุนระยะยาว เป็นต้น

ส�าหรับเงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด ปี 2555 ที่ลดลงจ�านวน 124.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เกิดจากในรอบ

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการด�าเนินงานจ�านวน 19.86 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปจาก

กิจกรรมการลงทุน จ�านวน 94.95 ล้านบาท  โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินคิดเป็นจ�านวนเงิน 7.47  ล้านบาท และ

มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 2.14 ล้านบาท

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 45.73 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 2.14 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ใช้

ในการด�าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ส�านักงาน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง คอมพิวเตอร์ รถยนต์ และส่วนปรับปรุง

อาคารการลดลงมาจากการเสื่อมค่าของสินทรัพย์ในแต่ละรายการ 

เมื่อพิจารณาลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจ�านวน 32.98 ล้านบาท ลดลง 40.35 ล้านบาท เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการเรียกเก็บ

หนี้ได้มากขึน้ โดยหนีท้ีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระลดลงจาก 87.78 ล้านบาท เหลอืเพยีง 48.74 ล้านบาท อย่างไรกต็าม บรษิทัฯและบรษิทั

ย่อยได้มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าดังกล่าวไว้แล้วจ�านวน 15.76 ล้านบาท ดังปรากฏแสดงไว้ในตาราง    

ข้างล่าง

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

2554 2555 2554 2555

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ 7,391 4,914 6,668 4,733

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระจนถึง 30 วัน 56,159 27,175 48,107 15,683

เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 760 464 - -

เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี 509 - - -

มากกว่า 1 ปี 22,959 16,184 11,646 11,646
รวม 87,778 48,737 66,421 32,062

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,446) (15,756) (11,646) (11,646)

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 73,332 32,981 54,775 20,416

หนี้สิน

ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินเหลืออยู่ 61.76 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อนหน้าที่มีจ�านวน 67.21 ล้านบาท หนี้สิน

ส่วนใหญ่มาจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�านวน 26.28 ล้านบาท เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13.55 ล้านบาท เงินมัดจ�า 7.5 ล้านบาท เป็นต้น 

ส�าหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน เช่น หนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินประมาณ 10.97 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  

9.83 ล้านบาท เป็นต้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจ�านวน 970.61 ล้านบาท ลดลง 62.75 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้านี้ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.07 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลงในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 มีสัดส่วนเท่ากับปีที่ผ่านมาคือ 0.06 เท่า   
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• สภาพคล่อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงขึ้นจาก 23.60 เท่า เป็น 29.70 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย

มีสภาพคล่องในการด�าเนินงานที่สูง ดังจะเห็นได้จากการที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 740.02 ล้านบาท  ซึ่งภายใต้

ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่ลักษณะของธุรกิจเป็นการให้บริการ ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ และความช�านาญ ในการประกอบ

ธุรกิจเป็นหลัก ต่างกับธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อวัตถุดิบหรือใช้ในการลงทุนก่อสร้าง จึงถือได้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสด

และสภาพคล่องที่สูงมาก

• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2554-2555 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จ�ากัด เป็นส�านักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อีก 7 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย คือ บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี และบริษัทย่อยในประเทศ

สิงคโปร์ คือ บริษัท ออรั่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี จ�ากัด) ซึ่งผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์

ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทค่ำตอบแทน

ปี 2554 ปี 2555

บริษัทฯ บริษัทย่อย

รวม 7 บริษัท

รวมบริษัทฯและ

บริษัทย่อย

บริษัทฯ บริษัทย่อย

รวม 7 บริษัท

รวมบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)

ค่าสอบบัญชีงบการเงิน 610,000 940,000 1,550,000 525,000 879,000 1,404,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

(รวม 3 ไตรมาส)

270,000 135,000 405,000 225,000 129,000 354,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 880,000 1,075,000 1,955,000 750,000 1,008,000 1,758,000

ค่าตอบแทนอื่น (บาท)

ค่ารับรองความถูกต้องของภ.ง.ด.50 10,000 60,000 70,000 10,000 50,000 60,000

รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด 890,000 1,135,000 2,025,000 760,000 1,058,000 1,818,000

• ปัจจัยหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภายใต้การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หากประชาชน ซึ่ง

ก็คือลูกค้าของบริษัทฯ มีความเป็นอยู่ดี มีงานที่มั่นคง และมีรายได้อย่างสม�่าเสมอ ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของ

ลกูหนี ้ซึง่จะท�าให้บรษิทัฯ สามารถเรยีกเกบ็หนี้ได้ง่ายขึน้ และประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายได้ด ีอย่างไรกต็าม ถงึแม้ในปีทีผ่่านมา

จะเหน็สญัญาณของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ แต่ยงัมปัีจจยัทีจ่ะต้องคอยตดิตามอย่างใกล้ชดิ เนือ่งจากอาจก่อให้เกดิผลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก�าลังมีแนวโน้มดีขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

เนือ่งจากเป็นแหล่งการส่งออกสนิค้าทีส่�าคญัของไทย รวมทัง้การแขง็ค่าของเงนิบาท ทีอ่าจกระทบต่อภาคการส่งออก เป็นต้น  อย่างไร

กต็าม จากการทีภ่าครฐัมกีารขบัเคลือ่นนโยบายการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ออกมา จะเป็นปัจจยัทีจ่ะส่งเสรมิให้ภาคเศรษฐกจิ

มีการฟื้นตัวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการเติบโตของการให้บริการงานด้านที่ปรึกษา

ทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนหรือการหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของลูกค้า ที่จะมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของเศรษฐกิจ 

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงิน มีความสัมพันธ์กับการหาแหล่งเงินทุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจของลูกค้าที่จ้าง

ให้บริษัทฯ ให้บริการงานที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น การปรับโครงสร้างหนี้ การหาแหล่งเงินทุน  ส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินลงทุนเพื่อพัฒนา

ธรุกจิให้เกดิความต่อเนือ่งไป ดงันัน้ การเจรจากบันกัลงทนุต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ จงึเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะก่อให้เกดิ

การพัฒนาธุรกิจต่อไปทั้งแก่ตัวของบริษัทฯและลูกค้า
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เช่นเดยีวกบั การประมลูพอร์ตบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพของบรษิทัย่อย ในแต่ละครัง้จะต้องใช้เงนิลงทนุเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งที่ผ่านมาการประมูลพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างชาติเป็นหลัก ดังนั้น หาก

นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเชื่อมั่นต่อการเข้าลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมาจาก

ความมเีสถยีรภาพทางการเมอืงของรฐับาล รวมถงึภาครฐัมนีโยบายทีส่่งเสรมิและเอือ้อ�านวยต่อการลงทนุ กจ็ะเป็นส่วนช่วยสนบัสนนุ

ให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

การเติบโตของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม

ปัจจบุนั สถาบนัการเงนิต่างๆ ได้ขยายธรุกจิในการให้บรกิารงานด้านทีป่รกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิ รวมถงึธรุกจิการ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ มากขึ้น โดยการจัดตั้งเป็นบริษัทลูก เพื่อแยกตัวออกมาบริหารงานโดยเฉพาะ ซึ่งในอนาคตคาดว่า จะ

มีผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาการเงินมากขึ้น และน�าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของลูกค้า ถือเป็นสิ่งส�าคัญ

ในการเลือกผู้ให้บริการ โดยลูกค้าจะเลือกผู้ให้บริการ จากประสบการณ์ท�างานในอดีต และความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่

ปรกึษา เป็นหลกั ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ กผ่็านงานด้านนีม้าเป็นเวลาหลายปี ประกอบกบัธรุกจิในสายงานนี ้สามารถให้บรกิารได้ทัง้

ภายใต้สภาวะเศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโตและช่วงทีเ่ศรษฐกจิถดถอย ท�าให้บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่ายงัมปีรมิาณงานด้านนีอ้ย่างเพยีงพอในการ

รองรับผู้ให้บริการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จ�ากดั (มหาชน) รวมถงึข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชี

ทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีะบบบรหิารความเสีย่งและระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้ได้มัน่ใจ

อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

หรือการด�าเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายการบญัชแีละความถกูต้องของรายงาน

ทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบบรหิารความเสีย่ง โดยเรือ่งนีป้รากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส  

เอบเีอเอส จ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบ

และแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีัว่ไป โดยความเหน็ของผูส้อบบญัชไีด้ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่แสดง

ไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่

อย่างมเีหตผุลได้ว่างบการเงนิของบรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จ�ากดั (มหาชน) ส�าหรบัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มคีวามน่าเชือ่ถอื 

โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร.ววิฒัน์  วฑิรูย์เธยีร

 ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

นำยศฤงคำร สทุศัน์ชโูต

กรรมกำรบรหิำร
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คณะกรรมการบรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จ�ากดั (มหาชน)  มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่มคีณุสมบตัิ

และขอบเขตหน้าทีต่ามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่านซึ่งมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

การเงนิและการบญัช ีการตรวจสอบภายใน รวมถงึกฎหมายภาษอีากร ได้แก่ นายสรุพล สนิธวุณชิย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ และ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ�านาจและหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

(1) การประชุมและเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น       

12 ครัง้ ในการนี้ได้มกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อย่างเป็นอสิระจ�านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการมกีารเข้าร่วม

ประชุมกล่าวคือ นายสุรพล สินธุวณิชย์ เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เข้าร่วมประชุม 12/12 

ครั้ง และ นายชัชวาลเตรียมวิจารณ์กุล เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง

(2) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน

ประจ�าปี 2555 (ประชมุครัง้ที ่2/2556 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2556 เพือ่สอบทานงบการเงนิประจ�าปี 2555) ของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยร่วมกบัฝ่ายบรหิาร และผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั โดยได้รบัฟัง

และน�าข้อสังเกตเพิ่มเติมต่างๆ ของผู้สอบบัญชีมาพิจารณาและปรึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงระบบการบัญชี

และการด�าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องของบริษทัฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเหน็ต่างๆ 

เพิม่เตมิเพือ่ให้งบการเงนิและรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ มข้ีอมลูครบถ้วน ถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ สามารถเปิดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงินได้ตามระยะเวลาที่

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด  ส�าหรบัรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็เช่นเดยีวกบั

ผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง  

การเงิน

(3) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน มีการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล  โดยมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ส�านักงาน    

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2555
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คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)  และมคีวามเหน็ทีส่อดคล้องกบัฝ่ายตรวจสอบภายในและ

ผู้สอบบัญชีว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและไม่พบจุดอ่อนหรือปัญหาที่เป็นสาระ

ส�าคัญซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงท�าให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงได้ติดตามการด�าเนินการ

แก้ไข ปรับปรุง ระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในในประเด็นต่างๆ 

เพือ่ให้มัน่ใจว่าปัญหาหรอืข้อบกพร่องในระบบงานได้รบัการปรบัปรงุหรอืแก้ไขภายในระยะเวลาทีก่�าหนดอย่างเหมาะสม 

(4) การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์     

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยพิจารณาและ

ให้ความเห็นชอบรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี (56-2) และในปีนี้   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ให้มกีารด�าเนนิการทีเ่ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานการท�าธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจ    

ว่าบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตามตามเกณฑ์และข้อก�าหนดของหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลและมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนั

ที่เกิดขึ้นได้ด�าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการด�าเนินการของฝ่ายบริหาร

เป็นไปตามนโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแลอย่างครบถ้วน 

(5) การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน มกีารพจิารณาและสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภาย 

ในงบประมาณประจ�าปี และอัตราก�าลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส พร้อมทั้งทบทวนงานตรวจสอบให้ 

เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้งานตรวจสอบมีการพัฒนาไปในเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา

และส่งเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการก�ากับดูแล การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน

รวมถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

และเพื่อให้เกิดการด�ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดย       

ไม่จ�ากัดและอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน

(6) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันเวลาจนความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงได้

พิจารณาน�าแผนงานบริหารความเสี่ยงไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในให้

สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม 

(7) การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้รับหนังสือเสนองานสอบบัญชีปี 2556 จากบริษัท           

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอบีเอเอส จ�ากัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาประวัติ ผล

งาน และค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 - 2555    

รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอ ซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจใกล้เคียงกับปีก่อน รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ   

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  และ/หรือ นางสาวสกุณา แย้มสกุล     

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 แห่งบริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2556 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็น

จ�านวนเงนิไม่เกนิ 570,000 บาท  ทัง้นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบังานตรวจสอบทีค่ดิตามจรงิ ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชี

ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชี        

ดังกล่าวได้
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(8) การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานของตนเองเพื่อให้สามารถรับทราบผลงาน รวมถึงปัญหาต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของ           

คณะกรรมการตรวจสอบและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น โดยเกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติ        

ในแต่ละเรื่องหรือไม่และมีระดับประสิทธิผลในระดับใด โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปี 2555 สรุปภาพรวม

ว่ามกีารปฏบิตัอิยู่ในเกณฑ์ดถีงึดมีาก นอกจากนี ้กรรมการตรวจสอบได้เข้ารบัการอบรมสมัมนาตามสมควร เพือ่พฒันา

และส่งเสรมิความรู ้ ความสามารถของกรรมการตรวจสอบในเรือ่งเกีย่วกบั มาตรฐานการบญัช ี การก�ากบัดแูล ระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

                                                             

                               

นำยสรุพล  สนิธวุณชิย์

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

22 กมุภำพนัธ์ 2556
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปี 2555

คณะกรรมการบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในด้านเกีย่วกบัการสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทนให้กบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนายสุรพล   

สินธุวณิชย์ และ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมร่วมกันจ�านวน 1 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ได้แก่ พิจารณาสรรหากรรมการ

บรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีอ่อกตามวาระ  พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2555  พจิารณาเรือ่งการปรบัปรงุจ�านวน

กรรมการอสิระของบรษิทัให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดใหม่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส�านกังาน 

ก.ล.ต.) เกีย่วกบัคณะกรรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเพือ่ให้สามารถ

รบัทราบผลงาน ตลอดจนปัญหาตา่งๆ เพือ่การปรบัปรงุแกไ้ขการปฏิบตัิหนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนให้

ดียิ่งขึ้น โดยเกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติในแต่ละเรื่องหรือไม่และมีระดับประสิทธิผลในระดับใด โดยผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานในรอบปี 2555 สรุปภาพรวมว่ามีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                                                

นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

22 กุมภำพันธ์ 2556
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมกำร ของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

และของเฉพาะของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ 

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง   

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดง   

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ

งานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั

หรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูใน 

งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที ่   ขดั

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว       ผู้

สอบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณ

การทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และของเฉพาะของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บุญเลิศ  กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5339 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

กรุงเทพมหำนคร

27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2554

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2554

พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 740,015 864,437 61,077 47,114

เงินลงทุนระยะสั้น 8 112,209 14,296 - 14,296

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 9 32,981 73,332 20,416 54,775

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 2,469 - - -

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 ง) - - 313 188

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 26 จ) - - 10,400 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น - สุทธิ 10 26,451 60,497 2,451 30,497

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 14 10,331 18,686 2,050 4,847

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 924,456 1,031,248 96,707 151,717

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 จ) - - 14,950 11,437

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ 11 4,969 - 4,969 -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 828,992 944,208

เงินลงทุนระยะยาว 13 30,000 1,747 - -

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 45,731 47,871 31,717 40,844

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 17 4,977 6,832 2,859 3,666

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 15 18,400 14,561 5,817 7,872

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 104,077 71,011 889,304 1,008,027

รวมสินทรัพย์ 1,028,533 1,102,259 986,011 1,159,744

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 50 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 50 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2554 

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2554 

พันบาทหมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 ง) - - 107,644 54,207

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 26 ฉ) - - 18,000 20,000

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 19 4,847 5,714 4,178 5,714

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18 26,278 37,974 4,108 3,768

รวมหนี้สินหมุนเวียน 31,125 43,688 133,930 83,689

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 19 6,119 8,987 4,408 8,987

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,584 1,878 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 ฉ) - - 760,000 760,000

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 9,831 7,628 5,928 5,229

หนี้สินอื่น 12,097 5,031 2,912 2,912

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 30,631 23,524 773,248 777,128

รวมหนี้สิน 61,756 67,212 907,178 860,817

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 125,000 125,000 125,000 125,000

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 125,000 125,000 125,000 125,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 337,742 337,742 337,742 337,742

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ว 12,500 12,500 12,500 12,500

ยังไม่ได้จัดสรร 497,855 560,606 (396,409) (176,315)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (2,484) (2,485) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 970,613 1,033,363 78,833 298,927

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (3,836) 1,684 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 966,777 1,035,047 78,833 298,927

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,028,533 1,102,259 986,011 1,159,744
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 50 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2554 

พันบาท

พ.ศ. 2555

พันบาท

พ.ศ. 2554 

พันบาทหมายเหตุ

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 26 ก) 168,923 185,868 71,327 131,911

ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 22,480 82,036 - -

รายได้จากการรับคืนหนี้สูญ 29 - 241,805 - -

รายได้อื่น 22, 26 ก) 42,473 428,279 18,251 21,414

รวมรายได้ 233,876 937,988 89,578 153,325

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุการให้บรกิาร การบรหิารสนิทรพัย์ และการให้สนิเชือ่ 26 ข) 124,984 135,744 33,280 45,567

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23, 26 ข) 147,853 366,243 192,923 136,439

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 28 22,395 27,264 22,395 27,264

รวมค่าใช้จ่าย 295,232 529,251 248,598 209,270

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (61,356) 408,737 (159,020) (55,945)

ต้นทุนทางการเงิน 26 ค) 4,317 14,226 61,074 54,285

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (65,673) 394,511 (220,094) (110,230)

ภาษีเงินได้ 2,707 4,765 - -

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (68,380) 389,746 (220,094) (110,230)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 110 (963) - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี 110 (963) - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (68,270) 388,783 (220,094) (110,230)

การแบ่งปันส่วนก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (62,751) 393,131 (220,094) (110,230)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (5,629) (3,385) - -

(68,380) 389,746 (220,094) (110,230)

ส่วนแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (62,750) 392,242 (220,094) (110,230)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (5,520) (3,459) - -

(68,270) 388,783 (220,094) (110,230)

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (แสดงในรูปบาทต่อหุ้น)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 24 (0.55) 3.12 (1.76) (0.88)



ราย
งาน

ป
ระจ�าป

 ี2555
บ

ริษ
ัท

 เอ
แค

ป
 แอ

๊ด
ไวเซ

อ
รี่ จ�าก

ัด
 (ม

ห
าช

น
) 107

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 50 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่ำงจำกอัตรำ

แลกเปลี่ยนในกำรแปลงค่ำ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ก�ำไรสะสม งบกำรเงินของบริษัทย่อย shareholders ที่ไม่มีอ�ำนำจ รวมส่วนของ

เรียกช�ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร in ในต่ำงประเทศ บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 125,000 337,742 12,500 560,606 (2,485) 1,033,363 1,684 1,035,047

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม - - - (62,751) 1 (62,750) (5,520) (68,270)

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 125,000 337,742 12,500 497,855 (2,484) 970,613 (3,836) 966,777

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 125,000 337,742 12,500 167,475 (1,596) 641,121 - 641,121

ออกหุ้นเพิ่มทุน - - - - - - 5,143 5,143

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม - - - 393,131 (889) 392,242 (3,459) 388,783

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 125,000 337,742 12,500 560,606 (2,485) 1,033,363 1,684 1,035,047
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 50 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

เรียกช�ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวม

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 125,000 337,742 12,500 (176,315) 298,927

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - (220,094) (220,094)

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 125,000 337,742 12,500 (396,409) 78,833

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 125,000 337,742 12,500 (66,085) 409,157

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - (110,230) (110,230)

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 125,000 337,742 12,500 (176,315) 298,927
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งบกระแสเงินสด
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 61 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (65,673) 394,511 (220,094) (110,230)
รายการปรับปรุง :

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 14,699 32,301 9,195 12,946
ดอกเบี้ยรับ (41,060) (106,404) (4,736) (2,491)
ดอกเบี้ยจ่าย 3,584 8,411 60,422 53,280
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน 733 1,005 652 1,005
เงินปันผลรับ 12 - - (9,804) (9,259)
ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจ�าหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5,791 - 3,299 -
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - (8,608) - -
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 117,217 10,550
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน (2,160) - - -
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์

ด้อยคุณภาพและเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 30,677 - -
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม 9,800 - 7,300 28,400
(ก�าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 8 (12,052) 1,079 (751) 1,079
ก�าไรจากการขายบริษัทย่อย 22 - (315,624) - -
(ก�าไร) ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ (624) 13,294 (1,157) 2,968
(ก�าไร) ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,396 (6,366) 1,473 (1,411)
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 109 - - -
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 20 2,203 7,839 699 5,229

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน (83,254) 52,115 (36,285) (7,934)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 32,851 (48,466) 34,359 (54,774)
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (2,469) 1,073,075 - -
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 819,479 - -
เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ - 53,323 - -
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 2,845 - 10,467
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 4,096 (109) 5,290
ลูกหนี้อื่น 245 - 228 2,357
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,579 30,367 530 712
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 307 43,076 114 (804)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - (5,896) - -
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 2,895 (482) (984)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (12,012) (642,227) (1,186) (1,787)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (435) - - -
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 50 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
ก่อนเงินรับ (จ่าย) จากดอกเบี้ยและภาษี (62,188) 1,384,682 (2,831) (47,457)
ดอกเบี้ยรับ 48,117 114,880 4,703 2,411
ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน - (14,035) (2,939) (121)
ภาษีเงินได้จ่าย (5,791) (14,650) (3,299) (2,809)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (19,862) 1,470,877 (4,366) (47,976)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น 8 (128,550) (30,431) (15,342) (30,431)
เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 จ) - - (169,000) (27,500)
เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - (30,000) - -
เงินสดจ่ายส�าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 จ) - - (3,899) (10,893)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว (30,000) (86) - -
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 12 - - (2,000) (15,893)
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,950) (4,576) (98) (396)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 8 36,005 38,808 31,004 15,434
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 11,332 - - -
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 6,000 - - -
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 จ) - - 161,100 6,541
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 27,862
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น 11 13,277 - 13,277 -
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,935 5,934 3,935 1,576
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุที่ได้รบัจากส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุ 12 - 5,143 - -
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 9,804 9,259
เงินสดสุทธิจากการขายบริษัทย่อย - (151,659) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (94,951) (166,867) 28,781 (24,441)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง 26 ฉ) - - (152,000) -
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - (1,611,419) - -
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง - (34,841) - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 ฉ) - - 150,000 20,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 706 - - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 221,572 - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ - 1,878 - -
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (8,177) (7,798) (6,767) (7,798)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (7,471) (1,430,608) (8,767) 12,202
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 50 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (122,284) (126,598) 15,648 (60,215)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 864,437 990,545 47,114 106,839
ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด (2,137) 490 (1,685) 490
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 740,016 864,437 61,077 47,114

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 3,710 1,166 - 1,166
ปรับโครงสร้างหนี้เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 106,943 - -
ทรพัย์สนิรอการขายได้มาจากการประมลูซือ้และรบัช�าระหนี้

- เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 3,221 - -
- เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 12,164 - -

โอนกลับรายการค่ารื้อถอน 16 3,354 - 1,941 -
การจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาวเป็น

เงินลงทุนระยะสั้น 674 - - -
การจัดประเภทรายการจากสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น  

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,500 - - -
การจัดประเภทรายการจากหนี้สินหมุนเวียนเป็น

   หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,500 - - -
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตาม

ที่ได้จดทะเบียนดังนี้

195  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2 และ 3 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) ในประเทศไทย 

และเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทรวมเรียกว่ากลุ่มบริษัท

การประกอบการธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การให้บริการค�าปรึกษาทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

และการให้สินเชื่อรายย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2556

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1  เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัได้จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตัิ

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�าหนดของ      

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทขายหุ้นที่บริษัทถือทั้งหมดในบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด ท�าให้บริษัท

ไม่มีอ�านาจควบคุมบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด ต่อไป ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

และ พ.ศ. 2554 จึงไม่ได้รวมฐานะการเงินของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 26)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี 

การจดัท�างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญั

และการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุ ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ และ 

ต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่อ 

งบการเงินในหมายเหตุ 4
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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฉบบัภาษาองักฤษจดัท�าขึน้จากงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภาษาไทย

ที่จัดท�าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2  มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีใหม่

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตคีวามมาตรฐานการบญัชีใหม่ และการปรบัปรงุมาตรฐาน

การบัญชี ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติ 

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   

ต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรือ่ง ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องอย่างเฉพาะ

เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม่

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรือ่ง ภาษเีงนิได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอื

ของผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานบญัชีใหม่ดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัทีน่�าเสนอ ยกเว้นมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 12 “ภาษีเงินได้” ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า น่าจะท�าให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและมีผลก

ระทบต่อก�าไรสะสมและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัอยู่ในระหว่าง การประเมนิผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 ก�าหนดให้กจิการเปิดเผยข้อมลูส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายในเพือ่

ให้ผู้บริหารใช้ กลุ่มบริษัทจะเริ่มน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหารของ

กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียด แต่จ�านวนของส่วนงานที่รายงานตลอดจนวิธีการรายงานส่วนงานจะ

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการน�าเสนอรายงานภายในต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานบัญชีใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่น�าเสนอ
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2.3  บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่กลุ่มบริษัทมีอ�านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�าเนินงาน และโดยทั่วไปแล้ว   

กลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่        

กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�านาจควบคุมจะหมดไป

กลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วยมูลค่า

ยตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให้ หรอืด้วยภาระหนีส้นิซึง่กลุม่บรษิทัต้องรบัผดิชอบตัง้แต่วนัที่ได้บรษิทัย่อยมา รวมถงึต้นทนุทางตรง

ทีเ่กีย่วกับการซือ้บรษิทั สินทรพัย์และหนี้สนิทีร่ะบไุด้ และหนีส้ินทีอ่าจจะเกิดขึน้ซึง่ได้จากการซือ้บรษิทัย่อยจะถกูวดัมลูค่าเริม่แรกใน

วันที่ได้บริษัทย่อยนั้นที่มูลค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย

ต้นทนุการได้บรษิทัย่อยทีส่งูกว่ามลูค่ายตุธิรรมของส่วนแบ่งของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยทีก่ลุม่บรษิทัจะได้รบัจะบนัทกึ

เป็นค่าความนิยม

ต้นทนุการได้บรษิทัย่อยทีต่�า่กว่ามลูค่ายตุธิรรมของส่วนแบ่งของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยจะรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุทนัที

รายการบญัช ียอดคงเหลอื และรายการก�าไรหรอืรายการขาดทนุทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลจากรายการระหว่างกนัของ

กจิการทีอ่ยู่ในกลุม่บรษิทัจะถกูตดับญัชอีอกไป เว้นแต่รายการขาดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิซึง่กลุม่บรษิทัพจิารณาแล้วว่ามข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์

นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในกรณีที่จ�าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ

กลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชี

ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึกในงบก�าไรขาดทุนทันที

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยราคาทุน

รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 12

2.4  กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

รายการต่าง ๆ  ในงบการเงนิของแต่ละกจิการในกลุม่บรษิทัวดัมลูค่าโดยใช้สกลุเงนิบาท งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

บริษัทน�าเสนอในสกุลเงินบาท

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และ

แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ

แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากการแปลงค่าเงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ซึง่วดัมลูค่าโดยใช้มลูค่ายตุธิรรม ให้รวมผลต่าง

ดังกล่าว เป็นรายการก�าไรหรือรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนผลต่างจากการแปลงค่ารายการที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น  

เงนิลงทนุในตราสารทนุทีถ่อืไว้เพือ่ค้า ให้รวมผลต่างดงักล่าวเป็นรายการก�าไรหรอืรายการขาดทนุของการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรม

รายการในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็และงบกระแสเงนิสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น

ถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี    

ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมี

การจ�าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการก�าไรหรือ

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.5  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และ 

เงินเบิกเกินบัญชี
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2.6  เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์จดัประเภทเป็น 1. เงนิลงทนุเพือ่ค้า และ 2. เงนิลงทนุทีถ่อืไว้จนครบก�าหนด การจดัประเภทเงนิขึน้อยูก่บั

จุดมุ่งหมายขณะลงทุน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน       

การจัดประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 

เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน    

(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�าหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้ 

จนครบก�าหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบก�าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน   

ก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ารายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตาม      

ราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท�าการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิง      

ราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รายการก�าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ใน 

งบก�าไรขาดทุน รายการก�าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิลงทนุทีจ่ะถอืไว้จนครบก�าหนดวดัมลูค่าภายหลงัการได้มาด้วยวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ หกัด้วย

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

บรษิทัจะทดสอบค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าของเงนิลงทนุเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าเงนิลงทนุนัน้อาจมค่ีาเผือ่การลดลงของมลูค่าเกดิขึน้ 

หากราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื บรษิทัจะบนัทกึรายการขาดทนุจากค่าเผือ่การลดลงของมลูค่ารวม

ไว้ในงบก�าไรขาดทุน

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ 

เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จ�าหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตาม

บัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของราคาตามบัญชีจากจ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.7  ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม

บญัชขีองลกูหนีก้ารค้าเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัจากลกูหนีก้ารค้า หนีส้ญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้ว้ในก�าไรหรอืขาดทนุโดยถอืเป็น

ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.8  สินค้ำคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธี        

เข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า

และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า หรือส่วนลด การน�าบัตรส่วนลดไปขึ้นเป็น

เงินสด (rebate) ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่น    

ทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลติซึง่ปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนนิงานตามปกต ิแต่ไม่รวมต้นทนุการกูย้มื มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัประมาณ

จากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายได้ของธรุกจิหกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นเพือ่ให้สนิค้านัน้ส�าเรจ็รปูรวมถงึค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุม่บรษิทั

บันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�าเป็น 

2.9  เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำกเงินลงทุน

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อจากสถาบันการเงินอื่นแสดงตามราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า  

ซึ่งผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อได้มี
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การท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทย่อยจะโอนเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ บริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย

2.10  เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภำพและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ซื้อมาจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งโอนเปลี่ยนประเภทมาจากเงิน

ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพส�าหรับรายที่มีการท�าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือท�าข้อตกลงใหม่

ในการช�าระหนี้กับบริษัทย่อยแล้ว เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัย   

จะสูญ ซึ่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บรษิทัย่อยพจิารณาค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้กูย้มืแกล่กูหนีด้้อยคณุภาพตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ก�าหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของ ธปท. บริษัทย่อยได้จัดชั้นเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ของ 

ธปท. ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดชั้นสินเชื่อ อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและมูลค่าหลักประกัน ซึ่งอ้างอิงระยะเวลาค้างช�าระและ

กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากการจ�าหน่ายหลกัประกนัเป็นเกณฑ์พืน้ฐาน กรณเีงนิให้กูย้มืแก่ลกูหนีท้ี่ไม่มหีลกัประกนั บรษิทัย่อย

จะตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต ทีค่าดว่าจะได้รบัจากลกูหนีต้ามแผนปรบัโครงสร้างหนีห้รอืแผน

ฟื้นฟูกิจการ กรณีลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนดังกล่าวได้ บริษัทย่อยจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.11  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ 

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการขายและ 

การบริหาร

บริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกค้าจ�านวนมากรายที่มีการกระจาย

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท�าให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อมากไปกว่าจ�านวนที่ส�ารองไว้เผื่อการเรียกช�าระหนี้ไม่ได้

บรษิทัย่อยตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูระหว่างอตัราร้อยละ 7 ถงึร้อยละ 100 และจะตดับญัชเีมือ่มกีารผดินดัช�าระหนีเ้กนิกว่า 180 

วนั นโยบายการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของบรษิทัได้พจิารณาจากอตัราหนีส้ญูในอดตีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามแต่ละประเภทสนิเชือ่

นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่อธิบายข้างต้นไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจ สินเชื่อเพื่อ        

ผูบ้รโิภค แนวปฏบิตักิ�าหนดให้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเตม็จ�านวนตามยอดหนีค้งเหลอืของลกูหนีท้ีค้่างช�าระเกนิ 3 งวดขึน้ไป อย่างไร

ก็ตาม แนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวอนุญาตให้บริษัทย่อยสามารถตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติในอดีต

2.12  กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มีปัญหำ

บรษิทัย่อยบนัทกึรายการทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหาตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่104 เรือ่ง “การบญัชี

ส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา” และอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ ที่บริษัทย่อย

ยนิยอมผ่อนปรนเงือ่นไขในการช�าระหนี ้บรษิทัค�านวณมลูค่ายตุธิรรมของลกูหนีห้ลงัปรบัโครงสร้างหนี ้โดยค�านวณจากมลูค่าปัจจบุนั

ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หักด้วยรายได้จากลูกหนี้ที่รับซื้อรอตัดบัญชี ซึ่งจะเท่ากับราคาทุนที่จ่ายซื้อ

ขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างหนีข้องลกูหนีแ้ต่ละราย บรษิทัจะรบัรูเ้มือ่ประมาณการกระแสเงนิสดคาดว่าจะได้รบัจากลกูหนี้ 

ต�่ากว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ

2.13  ทรัพย์สินรอกำรขำย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือราคาตลาดที่ต�่ากว่า

ในขณะที่ได้สินทรัพย์นั้นมา ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่า บริษัทย่อยจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ

ทรัพย์สินรอการขายทั้งจ�านวน
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บรษิทัย่อยจะรบัรูก้�าไร (ขาดทนุ) จากการขายทรพัย์สนิรอการขายเป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายทัง้จ�านวนตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.14  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.14.1  ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิ

ของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น 

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อ 

การด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยม จะถูกรวมค�านวณใน

ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด  

โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

2.14.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพือ่ให้ได้มาซึง่สทิธิในการใช้และต้นทนุโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้บนัทกึเป็นต้นทนุของสนิทรพัย์และ

ตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือตามอายุสัญญา สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะไม่มีการตีราคาแต่

จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น 

รายจ่ายเพื่อเพิ่มหรือขยายผลการท�างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นจากคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้

เมื่อเริ่มต้นให้บันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเดิมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 

2.15  ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง  

เพื่อลดราคาบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ดังต่อไปนี้

  ส่วนปรับปรุงอาคาร       5 ปี

  คอมพิวเตอร์  3 - 10 ปี

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง      5 ปี

  อุปกรณ์        5 ปี

  รถยนต์        5 ปี

มลูค่าซากและอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

ในกรณทีีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ราคาตามบญัชจีะถกูปรบัลดให้เท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืทนัที

รายการก�าไรขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ ก�าหนดโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนที่ได้รบักบัราคาตามบญัชแีละรวมไว้ใน

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุง 

ให้ดขีึน้ทีส่�าคญัจะบนัทกึรวมไว้ในราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรบัปรงุนัน้ จะท�าให้บรษิทัได้

ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ

การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

2.16  กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ 

ไม่มตีวัตนต้องมกีารทบทวนการด้อยค่า เมือ่มเีหตกุารณ์หรอืสถานการณ์บ่งชีว่้าราคาตามบญัชอีาจสงูกว่ามลูค่า ทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 

เพื่อพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่า จากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วย

ที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
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2.17  ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

กลุ่มบริษัทค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ภาษีเงินได้บริษัทย่อยในต่างประเทศ บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านวณตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในประเทศที่กิจการเข้าไป

ด�าเนินธุรกิจโดยประมาณ

2.18  สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ

สญัญาเช่าอปุกรณ์ซึง่ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทัง้หมดถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ 

ซึง่จะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า หรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่า 

แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย 

คงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินตาม

สัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญา

เช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์ซึง่ผูใ้ห้เช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สญัญา 

เช่านัน้ถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน เงนิทีต้่องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจที่ได้รบัจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทกึ

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด�าเนนิงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต้่องจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทกึ

เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.19  เงินกู้ยืม

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบั หกัด้วยต้นทนุการจดัท�ารายการทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูค่า

ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.20  ผลประโยชน์พนักงำน

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการที่แยกต่างหาก กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพัน  

ตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายช�าระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่

จะจ่ายช�าระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่

โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก�าหนดจ�านวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น อายุ อายุการท�างาน และค่าตอบแทน เป็นต้น

• โครงการผลประโยชน์ - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้างงานของกลุ่มบริษัท พนักงาน 

ที่ท�างานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบ      

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน หรือเมื่อท�างานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายก�าหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลา

ท�างาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันก�าหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

• โครงการสมทบเงิน - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

กลุม่บรษิทัจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีซึง่เป็นแผนการจ่ายสมทบตามทีก่�าหนดไว้ สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพี

ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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2.21  ประมำณกำรหนี้สิน

กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิซึง่ไม่รวมถงึประมาณการหนีส้นิส�าหรบัผลตอบแทนพนกังานอนัเป็นภาระผกูพนัใน

ปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความ   

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิทัต้องสญูเสยีทรพัยากรออกไป และตามประมาณการทีน่่าเชือ่ถอืของจ�านวนทีต้่องจ่าย ในกรณทีี่

กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืนกลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับ

รายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

2.22  กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

- รายได้ค่าบริการรายเดือน รับรู้รายได้เป็นรายเดือนตามที่ได้ให้บริการตามสัญญา โดยบริษัทจะหยุดรับรู้รายได้ 

เมื่อลูกค้าค้างช�าระค่าบริการเกินกว่า 3 งวด ติดต่อกัน

- รายได้ค่าบริการตามเงื่อนไขสัญญารับรู้เป็นรายได้ตามความส�าเร็จของงานที่ท�าเสร็จในแต่ละขั้นตามที่ระบุในสัญญา

- รายได้ค่าบริการเมื่องานเสร็จ รับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

- รายได้จากการชดเชยค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน (Base Fee) รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการลูกค้าในแต่ละเดือน

- รายได้ค่าส่วนแบ่งของเงินที่เรียกเก็บได้ (Cash Collection Fee) รับรู้เป็นรายได้เป็นอัตราร้อยละของเงินที่เรียกเก็บได้

จากลูกหนี้ตามที่ระบุในสัญญาว่าจ้างบริหารสินทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างช�าระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป  

ซึง่กลุม่บรษิทัจะรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์การรบัเงนิ กลุม่บรษิทัจะกลบัมาใช้เกณฑ์คงค้างกต่็อเมือ่ได้รบัช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้คงค้าง 

ส่วนรายได้ดอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายแุละพจิารณา

จากจ�านวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�าหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท 

รายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งที่เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและที่โอนปรับเป็น 

เงนิให้สนิเชือ่บนัทกึตามเกณฑ์คงค้างโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ ยกเว้นมคีวามไม่แน่นอนในการเกบ็ช�าระจะบนัทกึเมือ่ได้รบัช�าระ

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า  

ทั้งนี้รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท รายได้จะแสดง

ด้วยจ�านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลดโดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส�าหรับงบการเงินรวม

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

2.23  กำรจ่ำยเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน

ระยะสัน้ เงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ เงนิให้กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพและเงนิให้สนิเชือ่รายย่อย หนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญั 

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีเฉพาะส�าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ใน 

แต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมเกิดความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทมีระบบจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นสิ่งที่

คาดการณ์ไม่ได้ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบทางลบต่อผลการด�าเนินงานให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้      

การจัดการความเสี่ยงด�าเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินและส่วนงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซึ่งด�าเนินการตามที่            

คณะกรรมการบรษิทั โดยครอบคลมุความเสีย่งในเรือ่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ง

ด้านปฏิบัติงานและกฎหมาย

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

4.1 กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ เงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ และเงินให้กู้ยืม

      แก่สินเชื่อรำยย่อย 

กลุม่บรษิทัได้ก�าหนดค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ค่าเผือ่หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้

กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพและเงนิให้กูย้มืแก่สนิเชือ่รายย่อย เพือ่ให้สะท้อนถงึการด้อยค่าลงของเงนิลงทนุ ในสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ 

เงนิให้กูย้มืแก่สนิทรพัย์ด้อยคณุภาพและเงนิให้กูย้มืแก่สนิเชือ่รายย่อย ตามประมาณการผลขาดทนุอนัเป็นผลมาจากการทีล่กูหนี้ไม่มี

ความสามารถในการช�าระหนี้ ค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค�านวณจากผลต่างของประมาณการกระแสเงินสดรับใน

อนาคตและราคาตามบญัช ีซึง่การประเมนินัน้อยูบ่นพืน้ฐานจากประสบการณ์ในอดตีของการช�าระเงนิ การตดิตามทวงถาม การผดินดั

ช�าระหนี้ การพิจารณาแนวโน้มของตลาด และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ค�้าประกัน

4.2 ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบรหิารประมาณการของอายกุารใช้งานและมลูค่าซากส�าหรบัส่วนปรบัปรงุอาคาร อปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของ

บรษิทั โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสือ่มราคาเมือ่อายกุารใช้งานและมลูค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 

หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการเลิกใช้หรือขาย

4.3 ผลประโยชน์พนักงำน

กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิได้ถกูค�านวณด้วยวธิคีณติศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมตฐิาน สมมตฐิานที่ใช้ในการประเมนิค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจ�างวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน

จ�านวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ ในทุกปี 

กลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนอัตราคิดลดที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรน�ามาใช้ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจาก

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วตัถปุระสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทนุของบรษิทันัน้เพือ่ด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของบรษิทั 

เพือ่สร้างผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ และเพือ่ด�ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุทีเ่หมาะสมเพือ่ลดต้นทนุ

ทางการเงินของทุน
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6. ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน
รูปแบบหลัก - ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ

งบกำรเงินรวม

บริกำร
ที่ปรึกษำ และ
วำณิชธนกิจ

พันบำท

กำรบริหำร
สินทรัพย์

ด้อยคุณภำพ
พันบำท

สินเชื่อ
รำยย่อย
พันบำท

รำยกำร
ระหว่ำงกัน
พันบำท

รวม
พันบำท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายได้

   รายได้จากภายนอก 67,990 127,740 38,146 - 233,876

   รายได้ระหว่างส่วนงาน 1,944 15,187 62,386 (79,517) -

รวมรายได้ทั้งสิ้น 69,934 142,927 100,532 (79,517) 233,876

ผลการด�าเนินงาน (26,601) (131,425) (815,701) 912,371 (61,356)

ต้นทุนทางการเงิน (1,118) (64,621) - 61,422 (4,317)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (27,719) (196,046) (815,701) 973,793 (65,673)

ภาษีเงินได้ - (2,569) (138) - (2,707)

ขาดทุนก่อนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (27,719) (198,615) (815,839) 973,793 (68,380)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - 5,629 5,629

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี (27,719) (198,615) (815,839) 979,422 (62,751)

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 43,040 1,029,245 851,176 (894,928) 1,028,533

หนี้สินตามส่วนงาน 65,875 924,797 18,762 (947,677) 61,756

รายจ่ายฝ่ายทุน 8,266 33,517 5,601 (1,653) 45,731

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 3,243 9,919 2,493 (956) 14,699

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายได้

   รายได้จากภายนอก 59,403 544,427 334,158 - 937,988

   รายได้ระหว่างส่วนงาน 2,238 (239,707) 54,290 183,179 -

รวมรายได้ทั้งสิ้น 61,641 304,720 388,448 183,179 937,988

ผลการด�าเนินงาน (18,359) (44,266) 193,340 278,022 408,737

ต้นทุนทางการเงิน (337) (68,301) - 54,412 (14,226)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (18,696) (112,567) 193,340 332,434 394,511

ภาษีเงินได้ - (4,765) - - (4,765)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสีย

   ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (18,696) (117,332) 193,340 332,434 389,746

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - 3,385 3,385

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (18,696) (117,332) 193,340 335,819 393,131

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 48,754 1,197,645 1,668,681 (1,812,821) 1,102,259

หนี้สินตามส่วนงาน 46,375 884,424 20,428 (884,015) 67,212

รายจ่ายฝ่ายทุน 3,835 42,822 3,802 (2,588) 47,871

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 4,407 13,114 14,283 (956) 30,847
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ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ ส่วนงานธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและส่วนงานให้บริการสินเชื่อผู้บริโภค

· ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ - ให้บรกิารด้านทีป่รกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิ ได้แก่ การ

ปรับโครงสร้างหนี้ การจัดท�าแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 

การระดมเงนิทนุ การปรบัโครงสร้างทางการเงนิ การหาพนัธมติร

ทางธรุกจิ การซือ้/ขายและการควบรวมกจิการโดยมบีรษิทัย่อย

ประกอบธรุกจิเป็นผูท้�าแผนฟ้ืนฟกูจิการภายใต้พระราชบญัญตัิ

ล้มละลาย

· ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - ให้บริการรับเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยการเป็น   

ผูใ้ห้บรกิารในการเจรจาและจดัเกบ็หนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ของ

สถาบันการเงินและองค์กรบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพต่างๆ 

ซึ่งรวมถึงงานด้านการด�าเนินคดีฟ้องร้องเพื่อติดตามการ    

ช�าระหนี ้และการบรหิารจดัการขายสนิทรพัย์หลกัประกนัอืน่ๆ 

ที่ได้รับมาจากการโอนทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อการช�าระหนี้หรือ

จากการยึดทรัพย์หลักประกันและการขายสินค้าอุปโภคและ

บริโภค

· ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภค - ให้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ผูบ้รโิภคแก่ลกูค้าอืน่ประกอบด้วย สนิเชือ่

ส่วนบุคคล สินเชื่อ เงินผ่อน สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อ

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

รูปแบบรอง - ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทได้มีการจัดการส่วนงานธุรกิจใน 2 ประเทศ ดังนี้

-  ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ซึ่งประกอบด้วยการด�าเนินงานทั้งหมดของส่วนงานธุรกิจหลัก

-  ต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ การด�าเนินงานที่อยู่ในประเทศนี้ คือ ส่วนงานธุรกิจการ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและวาณิชธนกิจ

งบกำรเงินรวม

รำยได้รวม สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รำยจ่ำยฝ่ำยทุน

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเทศไทย 204,806 994,705 33,893 44,140

ต่างประเทศ 29,070 33,828 27,863 1,591

รวม 233,876 1,028,533 61,756 45,731

งบกำรเงินรวม

รำยได้รวม สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รำยจ่ำยฝ่ำยทุน

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประเทศไทย 901,434 1,051,513 49,864 45,352

ต่างประเทศ 36,554 50,746 17,348 2,519

รวม 937,988 1,102,259 67,212 47,871
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

เงินสด 222 167 95 78

เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 79,512 105,270 25,492 47,036

เงินฝากประจ�าไม่เกิน 3 เดือน 206,282 - 25,491 -

เงินลงทุนระยะสั้น 453,999 759,000 9,999 -

รวม 740,015 864,437 61,077 47,114

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.74 ต่อปี (พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 0.8 ต่อปี) เงินฝาก

ประจ�าที่มีระยะเวลาครบก�าหนดเท่ากับหรือน้อยกว่า 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2554 : 

ร้อยละ 1.7 ถึงร้อยละ 3.5 ต่อปี)

8. เงินลงทุนระยะสั้น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี

พันบำท

รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี

พันบำท

รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี

พันบำท

รำคำทุน/
รำคำตำมบัญชี

พันบำท

เงินลงทุนเพื่อค้า - ตราสารทุน 112,209 - - -

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - 14,296 - 14,296

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 112,209 14,296 - 14,296

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงนิเฉพำะบรษิทั

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ยอดคงเหลือต้นปี 14,296 23,173 14,296 -

เพิ่มระหว่างปี 128,550 30,431 15,342 30,431

การจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาว

   เป็นเงินลงทุนระยะสั้น 674 - - -

ขาย/ช�าระคืนระหว่างปี (36,005) (38,607) (31,004) (15,434)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขาย 2,019 (1,079) 751 (1,079)

แปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 515 378 615 378

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 2,160 - - -

ยอดคงเหลือปลายปี 112,209 14,296 - 14,296
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เงนิลงทนุระยะสัน้ในงบการเงนิรวมเป็นเงนิลงทนุเพือ่ค้าในตราสารทนุ ประเภทกองทนุเปิด

กับสถาบันการเงิน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เงนิลงทนุระยะสัน้ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั เป็นเงนิลงทนุในตราสารหนี้

อาย ุ1 เดอืน ทีอ้่างองิกบัราคาทองค�า ในกรณทีีร่าคาทองค�าเพิม่ขึน้มากกว่าหรอืเท่ากบัราคาตามทีร่ะบใุนสญัญา ณ วนัทีค่รบก�าหนด 

บรษิทัจะได้ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณทีีร่าคาทองค�าต�า่ว่าราคาทีร่ะบใุนสญัญา บรษิทัจะได้รบัเงนิคนืจากการลงทนุ

เท่ากับราคาทองค�า ณ วันที่มีการขาย

9. ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ 4,914 7,391 4,733 6,668

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระจนถึง 30 วัน 27,175 56,159 15,683 48,107

เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน 464 760 - -

เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี - 509 - -

มากกว่า 1 ปี 16,184 22,959 11,646 11,646

รวม 48,737 87,778 32,062 66,421

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,756) (14,446) (11,646) (11,646)

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 32,981 73,332 20,416 54,775

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร 1111 จ�ากัด 24,000 30,000 - -

บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด 3,851 30,497 3,851 30,497

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,400) - (1,400) -

2,451 30,497 2,451 30,497

รวม 26,451 60,497 2,451 30,497

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร 1111 จ�ากัด จ�านวน 24 ล้านบาท มีก�าหนดช�าระคืนภายใน

ก�าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้ยืม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และมีก�าหนดจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

นับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงิน

รายละเอยีดเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี แก่บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ สตาร์ จ�ากดั ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 11
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น - สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
และเฉพำะบริษัท

พันบำท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ยอดคงเหลือต้นปี -

จัดประเภทรายการใหม่จากเงินกู้ยืมระยะสั้น 30,497

หัก  ช�าระคืน (13,277)

     ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,800)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 10) (2,451)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น - สุทธิ 4,969

บริษัทท�าสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจ�านวนคงเหลือ ณ    

วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจ�านวนเงิน 17 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยจะค�านวณทุกไตรมาสแปรผันตามเกณฑ์

และข้อตกลงในสัญญา โดยมีระยะเวลาช�าระคืนเงินต้น ดังนี้

- จ�านวนเงินต้นคงเหลือ 4 ล้านบาท ก�าหนดช�าระคืนภายในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยสามารถขยายระยะเวลา

การช�าระคืนได้ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม

ต่อมาเมือ่วนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2555 บรษิทัได้ท�าสญัญาขยายระยะเวลาช�าระคนืดงักล่าวเป็นวนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2556

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวแสดงเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น

- จ�านวนเงินต้นคงเหลือ 13 ล้านบาท ก�าหนดช�าระคืนภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2552 บริษัทท�าสัญญาปรับปรุงเงื่อนไขการจ่ายช�าระคืนใหม่ โดยให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด หยุด

ช�าระคนืกบับรษิทัจนกว่าจ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ครบถ้วน ต่อมา บรษิทัได้ท�าสญัญาขยายระยะ

เวลาการช�าระคืนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ต่อมาเมือ่วนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2555 บรษิทัได้ท�าสญัญาขยายระยะเวลาช�าระคนืดงักล่าวจนถงึ 30 มถินุายน พ.ศ. 2557 

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวข้างต้นแสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว เนื่องจากการจ่ายช�าระคืนแปรผันตามเกณฑ์และข้อตกลง 

ในสัญญา ท�าให้มีความไม่แน่นอนในการระบุจ�านวนการช�าระคืนเงินต้นในแต่ละปี

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อ
รายชื่อของบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

อัตรำร้อยละ
จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ของกำรลงทุน

ชื่อบริษัท ในประเทศ ประเภทกิจกำร ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

บริษัทย่อย

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด ประเทศไทย บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด ประเทศไทย ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด ประเทศไทย ให้บริการเช่าทรัพย์สิน ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด ประเทศไทย ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายและ

ขายสนิค้าอปุโภคและบรโิภค

ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) จ�ากัด ประเทศมาเลเซยี ให้บรกิารบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99
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อัตรำร้อยละ
จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ของกำรลงทุน

ชื่อบริษัท ในประเทศ ประเภทกิจกำร ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด ประเทศไทย ให้สินเชื่อผู้บริโภครายย่อย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

Aurum Capital Advisory Pte. Ltd. ประเทศสิงค์โปร์ วานิชธนกิจ ถือหุ้นโดยตรง 63.97 63.97
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด

บริษัท โปรเฟสชั่นนอล คอลเลคชั่น จ�ากัด ประเทศไทย ให้บริการติดตามหนี้สิน ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จ�ากัด ประเทศไทย บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ถือหุ้นโดยตรง 57.60 57.60

ถือหุ้นทางอ้อม 42.40 42.40

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

พ.ศ. 2555

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

ตำมวิธีรำคำทุน สัดส่วนกำรถือหุ้น

ค่ำเผื่อ รำคำตำม เงินปันผลจ่ำย

ทุนช�ำระแล้ว รำคำทุน กำรด้อยค่ำ สุทธิ มลูค่ำทีต่รำไว้ ของบริษัทย่อย

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด 25,000 25,000 (25,000) - 25,000 99.99 -

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด 23,000 23,000 (21,528) 1,472 23,000 99.99 -

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด 10,000 10,000 (10,000) - 10,000 99.99 -

บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด 550 550 (550) - 550 99.99 -

บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) จ�ากัด 5,290 5,290 - 5,290 5,290 99.99 9,804

บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด 825,000 922,426 (100,796) 821,630 825,000 99.99 -

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จ�ากัด 25,000 600 - 600 25,000 2.40 -

Aurum Capital Advisory Pte, Ltd. 14,274 10,892 (10,892) - 14,274 63.97 -

997,758 (168,766) 828,992 928,114 9,804

พ.ศ. 2554

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

ตำมวิธีรำคำทุน สัดส่วนกำรถือหุ้น

ค่ำเผื่อ รำคำตำม เงินปันผลจ่ำย

ทุนช�ำระ
แล้ว

รำคำทุน กำรด้อยค่ำ สุทธิ มลูค่ำทีต่รำไว้ ของบริษัทย่อย

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท ร้อยละ พันบำท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด 25,000 25,000 (25,000) - 25,000 99.99 -

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด 21,000 21,000 (16,000) 5,000 21,000 99.99 -

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด 10,000 10,000 (10,000) - 10,000 99.99 -

บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด 550 550 (550) - 550 99.99 -

บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) จ�ากัด 5,290 5,290 - 5,290 5,290 99.99 9,259

บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด 1,875,000 922,426 - 922,426 1,875,000 99.99 -

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จ�ากัด 25,000 600 - 600 25,000 2.40 -

Aurum Capital Advisory Pte, Ltd. 14,274 10,892 - 10,892 14,274 63.97 -

995,758 (51,550) 944,208 1,976,144 9,259
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ จดั

ตัง้บรษิทัย่อยใหม่ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศสงิค์โปร์ชือ่ AURUM CAPITAL ADVISORY PTE. LTD เพือ่ท�าธรุกจิเกีย่วกบัวานชิธนกจิใน

ประเทศสิงค์โปร์เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ AURUM CAPITAL ADVISORY PTE. LTD 

จ�านวน 303,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 362,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท

ได้ถือหุ้นเป็นจ�านวนร้อยละ 63.97 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 6/2554 มีมติอนุมัติให้ซื้อเพิ่มทุนของ

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งบริษัทย่อย จ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินจ�านวน 

5,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 12/2554 มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นทั้งหมด

ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ และนายผดุงศักดิ์ เลาหสุรโยธิน ในราคา  

2 บาท ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จึงไม่ได้รวมฐานะการเงินของบริษัท บริหารสินทรัพย์ 

สตาร์ จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื่องจากบริษัทไม่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ขายเงินลงทุน 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้บันทึกก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

จ�านวน 316 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายได้อื่น (หมายเหตุ 22) เนื่องจากการโอนกลับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยที่ได้รับรู้ในอดีต

ยกมาต้นปีจ�านวน 303 ล้านบาท และขาดทุนจากการด�าเนินงานของบริษัทย่อยในระหว่างปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 13 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�านวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม

เป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 6/2555 มีมติอนุมัติให้ลดทุน 

จดทะเบียนของบริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด โดยวิธีลดจ�านวนหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจ�านวน 1,050 ล้านบาท ซึ่งจากเดิม

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,875 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 187,500,000 หุ้น เมื่อลดทุนแล้ว จะมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 

825 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 82,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท 

เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม พ.ศ. 2555 บรษิทัย่อยได้จดทะเบยีนการลดทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระแล้วต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

กระทรวงพาณิชย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

13. เงินลงทุนระยะยาว
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เงนิลงทนุระยะยาวในงบการเงนิรวมเป็นเงนิลงทนุทีถ่อืไว้จนครบก�าหนด ซึง่เป็นหุน้กูอ้อกโดย

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าหน้าตั๋วจ�านวน 30 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และจะครบก�าหนดเมื่อ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

14. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

สินค้าคงเหลือ 275 - - -

ลูกหนี้อื่น 649 786 479 708

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ 5,226 4,447 - -

ดอกเบี้ยค้างรับ 1,249 3,106 315 2,353

อื่นๆ 2,932 10,347 1,256 1,786

10,331 18,686 2,050 4,847
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

เงินมัดจ�า 15,880 8,523 4,551 4,551

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น - 3,354 - 1,941

อื่นๆ 2,520 2,684 1,266 1,380

18,400 14,561 5,817 7,872

16. ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ 

งบกำรเงินรวม

ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง

อำคำร คอมพิวเตอร์ และติดตั้ง อุปกรณ์ รถยนต์ รวม

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ราคาทุน 26,300 191,026 45,028 48,839 56,815 368,008
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (25,717) (173,653) (28,299) (41,798) (22,617) (292,084)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 583 17,373 16,729 7,041 34,198 75,924

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 583 17,373 16,729 7,041 34,198 75,924
ซื้อเพิ่มขึ้น 2,055 519 713 62 1,555 4,904
ขายและตัดจ�าหน่ายออกไป - สุทธิ (433) (1,623) (3,898) (1,916) (1,648) (9,518)
ค่าเสื่อมราคา (388) (8,599) (2,892) (3,029) (7,969) (22,877)
ขาย (หมายเหตุ 34) และโอนออก
   จากงบการเงินรวม - (238) - (324) - (562)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,817 7,432 10,652 1,834 26,136 47,871

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน 12,268 162,885 27,894 26,298 56,509 285,854
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (10,451) (155,453) (17,242) (24,464) (30,373) (237,983)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,817 7,432 10,652 1,834 26,136 47,871

ส�าหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,817 7,432 10,652 1,834 26,136 47,871
ซื้อเพิ่มขึ้น 330 2,869 2,275 1,363 3,754 10,591
โอนกลับค่ารื้อถอน 3,354 - - - - 3,354
ขายและตัดจ�าหน่ายออกไป - สุทธิ (177) - (285) (71) (2,777) (3,310)
ค่าเสื่อมราคา (2,095) (3,425) (2,420) (1,201) (3,634) (12,775)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 3,229 6,876 10,222 1,925 23,479 45,731

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 16,224 165,225 29,118 27,906 52,361 290,834
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (12,995) (158,349) (18,896) (25,981) (28,882) (245,103)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,229 6,876 10,222 1,925 23,479 45,731
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งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง

อำคำร คอมพิวเตอร์ และติดตั้ง อุปกรณ์ รถยนต์ รวม

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ราคาทุน - 10,388 15,235 7,005 51,477 84,105

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (4,278) (5,074) (5,241) (17,331) (31,924)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 6,110 10,161 1,764 34,146 52,181

ส�าหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - 6,110 10,161 1,764 34,146 52,181

ซื้อเพิ่มขึ้น - - 7 - 1,555 1,562

ขายสินทรัพย์ - (61) - (27) (1,647) (1,735)

ค่าเสื่อมราคา - (1,813) (1,640) (812) (6,899) (11,164)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ - 4,236 8,528 925 27,155 40,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน - 10,247 15,242 6,840 51,150 83,479

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (6,011) (6,714) (5,915) (23,995) (42,635)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 4,236 8,528 925 27,155 40,844

ส�าหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - 4,236 8,528 925 27,155 40,844

ซื้อเพิ่มขึ้น - 71 - 27 - 98

ขายสินทรัพย์ - - - - (2,778) (2,778)

โอนกลับค่ารื้อถอน 1,941 - - - - 1,941

ค่าเสื่อมราคา (971) (1,750) (1,609) (686) (3,372) (8,388)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 970 2,557 6,919 266 21,005 31,717

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 1,941 10,318 15,242 6,867 43,263 77,631

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (971) (7,761) (8,323) (6,601) (22,258) (45,914)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 970 2,557 6,919 266 21,005 31,717
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

โปรแกรม โปรแกรม

ค่ำควำมนิยม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

พันบำท พันบำท พันบำท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554

ราคาทุน 13,052 241,443 5,921

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (13,052) (228,065) (1,443)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 13,378 4,478

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - 13,378 4,478

โอนออกจากงบการเงินรวม - (99) -

ซื้อเพิ่มขึ้น - 770 -

ตัดจ�าหน่าย - (7,217) (812)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ - 6,832 3,666

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน - 242,077 5,921

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - (235,245) (2,255)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 6,832 3,666

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - 6,832 3,666

ซื้อเพิ่มขึ้น - 69 -

ตัดจ�าหน่าย - (1,924) (807)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ - 4,977 2,859

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน - 242,146 5,921

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - (237,169) (3,062)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 4,977 2,859

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,546 - 1,526 -
เจ้าหนี้อื่น 2,278 9,363 375 611
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13,550 13,581 931 1,509
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1,368 1,461 896 1,066
บัญชีพักเงินรับจากลูกหนี้รอด�าเนินการตัดช�าระหนี้ - 12,273 - -
อื่นๆ 7,536 1,296 380 582

26,278 37,974 4,108 3,768
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ภาระผูกพันส�าหรับการช�าระค่าเช่าขั้นต�่าตาม

   สัญญาเช่าทางการเงิน 11,678 15,934 9,094 15,934

หัก  ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (712) (1,233) (508) (1,233)

10,966 14,701 8,586 14,701

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4,847 5,714 4,178 5,714

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายหลังหนึ่งปี 6,119 8,987 4,408 8,987

10,966 14,701 8,586 14,701

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท
งบแสดงฐานะการเงิน
   ผลประโยชน์พนักงาน 9,831 7,628 5,928 5,229

9,831 7,628 5,928 5,229
ก�าไรหรือขาดทุน
   ผลประโยชน์พนักงาน (แสดงเป็นส่วนหนึ่ง
        ของค่าใช้จ่ายในการบรหิารและ ต้นทนุบรกิาร) 2,203 7,839 699 5,229

2,203 7,839 699 5,229

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทมีจ�านวน 17.8 ล้านบาท และจ�านวน 12.3 ล้านบาท ตามล�าดับ กลุ่มบริษัทได้ทยอยรับรู้ภาระผูกพันดังกล่าวตาม 

วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี ตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 17/2554 โดยได้รับรู้ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับปี 

พ.ศ. 2554 จ�านวน 3.6 ล้านบาท และจ�านวน 2.5 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามล�าดับ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท
ณ วันที่ 1 มกราคม 7,628 - 5,229 -
ต้นทุนบริการในอดีต 3,497 3,560 2,460 2,460
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,553 3,385 2,351 2,159
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,062 894 736 610
ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2,895) - (1,930) -

12,845 7,839 8,846 5,229
หัก  โอนออกจากงบการเงินรวม - (211) - -
     จ่ายผลประโยชน์ (Benefit paid) (3,014) - (2,918) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,831 7,628 5,928 5,229
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับแต่ละรายการ มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,553 3,385 2,351 2,159
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,062 894 736 610
ต้นทุนบริการในอดีต 3,497 3,560 2,460 2,460
ก�าไรจากการประมาณการตามหลัก
   คณิตศาสตร์ประกันภัย (2,895) - (1,930) -
จ่ายผลประโยชน์ (Benefit paid) (3,014) - (2,918) -

รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

   ในการบริหารและต้นทุนบริการ) 2,203 7,839 699 5,229

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

อัตราคิดลด ร้อยละ 4.06 ร้อยละ 4.22 ร้อยละ 4.06 ร้อยละ 4.22

อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4

อัตราการลาออกเฉลี่ย ร้อยละ 0 - ร้อยละ10 ร้อยละ 0 - ร้อยละ10 ร้อยละ 0 - ร้อยละ10 ร้อยละ 0 - ร้อยละ10

อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ 80 ของ ร้อยละ 60 ของ ร้อยละ 80 ของ ร้อยละ 60 ของ

ตารางมรณะ ตารางมรณะ ตารางมรณะ ตารางมรณะ

เกษียณอายุ 60, 70 ปี 60 ปี 60, 70 ปี 60 ปี

21. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส�ารองนีจ้ะมมีลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบยีนส�ารองตามกฎหมาย

ไม่สามารถจัดสรรได้

22. รายได้อื่น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ก�าไรจากการขายบริษัทย่อย - 315,623 - -

ดอกเบี้ยรับ 18,580 24,273 4,736 2,096

รายได้อื่น 23,893 88,383 13,515 19,318

รวม 42,473 428,279 18,251 21,414
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23. ค่าใช้จ่ายการบริหาร
รายการบางรายการที่รวมอยู่ในการค�านวณก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานสามารถจ�าแนกตามลักษณะได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน

   สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 7,447 - -

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม

   แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (กลับรายการ) - (7,759) - -

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,310 (833) - 14

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 79,028 174,751 49,966 71,087

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 40,403 93,112 25,315 16,109

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 14,000 31,957 9,195 11,976

ค่าเช่า 26,926 42,161 14,398 17,526

ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย - 3,826 - -

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - 23,230 - -

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 8,581 13,115 1,727 1,582

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

   และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - 114,717 38,950

24. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธสิ�าหรบัปีด้วยจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในระหว่างปี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท) (68,380) 389,746 (220,094) (110,230)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอก

   ระหว่างปี (หุ้น) 125,000 125,000 125,000 125,000

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.55) 3.12 (1.76) (0.88)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจ�านวน 

5.6 ล้านบาท และ 2.7 ล้านบาท ตามล�าดับ (พ.ศ. 2554 : จ�านวน 6.6 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามล�าดับ)

26. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บรษิทัตัง้อยู่ในประเทศไทยและเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment: 

MAI) โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ ดร. วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร และครอบครัวเป็นจ�านวนร้อยละ 49.19 ของทุนจดทะเบียน 
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นโยบายการก�าหนดราคา

การก�าหนดอตัราผลตอบแทนจากการให้บรกิารรบัเป็นผูบ้รหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพแก่บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั 

มีดังนี้

- รายได้จากการให้บรกิารและค่าธรรมเนยีมพืน้ฐานเป็นไปตามเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกนัซึง่ค�านวณจากประมาณการค่าใช้จ่าย

- รายได้จากการให้บรกิารและค่าธรรมเนยีมในการเรยีกเกบ็เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกนั โดยคดิในอตัราร้อยละ 7 ถงึ

ร้อยละ 10 ของส่วนเกินจากการรับช�าระคืนเงินต้นที่เรียกเก็บได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรงในการเรียกเก็บหนี้

รายได้ด้านอื่น ๆ เป็นปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น รายได้/ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต้นทุนการให้บริการและ  

ค่าใช้จ่าย ในการบริการค�านวณตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้

รำยชื่อบริษัท ควำมสัมพันธ์ สำเหตุของควำมสัมพันธ์
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด    บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) จ�ากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย บรษิทัถอืหุน้โดยบรษิทัย่อย/ผูบ้รหิารร่วมกนั
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จ�ากัด บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บริหาร สินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด (หมายเหตุ 12) 

ดังนั้น บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด จึงไม่เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทใหญ่/ผู้บริหารร่วมกันตั้งแต่

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการขั้นพื้นฐาน
    - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป จ�ากดั - - - 1,248
    - บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด - - - 27,679
รายได้ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
    - บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด - - - 4,820
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป จ�ากดั - - - 40
    - บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด - - - 2,160
รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ 
    - บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด - - - 832
    - บริษัท โปรเฟสชั่นแนลคอลเลคชั่น จ�ากัด - - - 84
    - บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - - 84

รวมรายได้จากการให้บริการ - - - 36,947
รายได้อื่น

รายได้ค่าบริการด้านการบัญชีและการเงิน
- บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จ�ากดั - - 16 3,375
- บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด - - 156 -
- บริษัท โปรเฟสชั่นนอล จ�ากัด
      คอลเลคชั่น จ�ากัด - - 16 -
รายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่าย
- บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด - - 635 674
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด - - - 1
- บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด - - 246 198
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด 246 199
รายได้ดอกเบี้ย
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด - - 2,803 23
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จ�ากัด - - - 34
- บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด - - 59 58
- บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด - - 31 25
- บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จ�ากดั - - 876 179
- Aurum Capital Advisory PTE. Ltd. - - 124 76
เงินปันผลรับ
- บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) จ�ากัด - - 9,804 9,259

รวมรายได้อื่น - - 15,012 14,101

นโยบายการก�าหนดราคาของดอกเบี้ยรับจากสัญญาเงินกู้ยืมก�าหนดตามแต่ละสัญญาเงินกู้ยืมตามหมายเหตุ 26 จ) รายได้

อื่นก�าหนดตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
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ข) ค่าใช้จ่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท
ต้นทุนการให้บริการ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
- บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด - - 160 1,000

รวมต้นทุนการให้บริการ - - 160 1,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเช่าและค่าบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
- บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 1,563 4,800
ค่าใช้จ่ายอื่น
- บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด - - 7 -

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร - - 1,570 4,800

ค) ดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

- บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด - - 56,858 53,280

- - 56,858 53,280

ง) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการให้/รับบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   - บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์เอแคป จ�ากดั - - - 6

   - บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด - - 1 1

   - บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด - - 5 5

   - บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 163 58

   - บริษัท เอแคป (มาเลเซีย) จ�ากัด - - 34 40

   - Aurum Capital Advisory Pte. Ltd. - - 110 78

- - 313 188

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   - บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ�ากัด - - 107,629 54,185
   - บริษัท โปรเฟสชั่นแนลคอลเลคชั่น จ�ากัด - - 4 11
   - บริษัท โกลบอล เซอร์วิสเซส เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 4 11
   - บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด - - 7 -

- - 107,644 54,207
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จ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังต่อไปนี้

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

รับช�ำระ ค่ำเผื่อหนี้

พ.ศ. 2554 เพิ่มระหว่ำงปี ระหว่ำงปี สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2555

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จ�ากัด 5,900 - - (5,900) -
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด 20,000 10,000 - (20,000) (10,000)
บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด - 2,500 (2,100) - (400)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด 2,500 156,500 (159,000) - -

รวม 28,400 169,000 (161,100) (25,900) (10,400)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษัทท�าสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เอแคป      

คอร์ปอเรท เซอร์วิส จ�ากัด เป็นจ�านวน 2 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทย่อยออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืน

เมื่อทวงถามเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 30 วัน หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้ และใน

ระหว่างงวดบริษัทได้รับช�าระเงินให้กู้ยืมคืน จ�านวน 2.1 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทท�าสัญญา 

เงนิให้กูย้มืแก่บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จ�ากดั เป็นจ�านวน 3 ล้านบาท, 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล�าดบั บรษิทัย่อย

ออกตัว๋สญัญาใช้เงนิประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถามเป็นหลกัประกนั อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี และก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 30 วัน        

หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2555 บริษัทท�าสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด เป็นจ�านวน 2 ล้านบาท 0.5 ล้านบาท 2 ล้านบาท 

และ 2 ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทย่อยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

2.75 ต่อปี และก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 30 วัน หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษัทท�าสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จ�ากัด เป็นจ�านวน 

150 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี และก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หลัง

จากการเบิกจ่ายเงินกู้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทได้รับช�าระเงินกู้ดังกล่าวจ�านวน 159 ล้านบาท แล้ว

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว

รับช�ำระ/โอนออก

พ.ศ. 2554 เพิ่มระหว่ำงปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2555

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว

Aurum Capital Advisory Pte. Ltd. 11,437 3,899 (386) 14,950

11,437 3,899 (386) 14,950

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติให้เงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลง

สภาพแก่ Aurum Capital Advisory Pte. Ltd. จ�านวน 362,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสัญญากู้ยืมเงินที่มีสิทธิแปลงสภาพได้    

ลงนามเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 เงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพดังกล่าวมีก�าหนดจ่ายช�าระคืนเมื่อครบก�าหนด 3 ปีนับจาก

การเบกิเงนิกูย้มื และผูล้งทนุสามารถใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได้หลงัจากการเบกิเงนิกูย้มืแล้ว 24 เดอืน โดยมอีตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 1 ต่อปี ส�าหรบัปีแรก และมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 10 ต่อปี ส�าหรบัปีทีส่องและปีทีส่าม ก�าหนดจ่ายดอกเบีย้ในวนัท�าการสดุท้าย

ของปี เงินกู้ยืมถูกเบิกถอนแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติให้เงินกู้ยืมเงินทุน 

หมุนเวียนแก่ Aurum Capital Advisory Pte. Ltd. จ�านวน 127,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสัญญาลงวันที่ 18 ธันวาคม  

พ.ศ. 2555 โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนแบบ Cash sweep mechanism ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงินส่วนเกินหลังหัก 

เงินส�ารองค่าใช้จ่ายโดยจ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้น ตามล�าดับ โดยก�าหนดคืนงวดแรกในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และหลังจาก

นัน้ทกุๆ 6 เดอืน จนกว่าจะครบจ�านวน ทัง้นีต้้องช�าระคนืให้เสรจ็สิน้ในวนัครบก�าหนดช�าระของสญัญาเงนิให้กูย้มื ทีม่สีทิธแิปลงสภาพ 

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี เงินกู้ยืมถูกเบิกถอนแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฉ) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ดังต่อไปนี้

ยอดคงเหลือ ต้นปี เพิ่ม ระหว่ำงปี จ่ำยช�ำระ ระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ปลำยปี

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ�ากัด 20,000 150,000 (152,000) 18,000

เงินกู้ยืมระยะยาว

บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ�ากัด 760,000 - - 760,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ท�าสัญญากู้ยืมจากบริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด จ�านวน 150 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นเงินกู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุน 3 เดือน หลังจากเบิกเงินกู้ยืม  

ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 2 ล้านบาท 

และ 150 ล้านบาท ตามล�าดับ แก่บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด

เงินกู้ยืมมีก�าหนดระยะเวลาจ่ายคืนภายใน 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย Minimum Lending Rate 

(MLR) ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 4 แห่ง โดยถัวเฉลี่ยเป็นรายไตรมาสตามจ�านวนวันและมีก�าหนดการจ่าย

ช�าระดอกเบี้ยทุก 1 ปี

27. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด�าเนินงานของอาคารส�านักงาน     

คลังสินค้า และอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาบริการต่าง ๆ ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

ภายใน 1 ปี 14,805 29,513 6,368 14,506
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 7,513 - 6,281

รวม 14,805 37,026 6,368 20,787

28. ผลตอบแทนกรรมการ
ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้แก่กรรมการส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ส�าหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นจ�านวนเงิน 22.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 : 27.30 ล้านบาท)
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29. การขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายย่อย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัท แคปปิตอล โอเค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามในข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding : MOU) กับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ�ากัด (“JMT”) เรื่อง การจ�าหน่ายสิทธิ

เรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้คงเหลือของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนการขายกลุ่มบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน

ประมาณ 301.6 ล้านบาท โดยมูลค่านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทได้รับช�าระเงินมัดจ�า จ�านวน 

10 ล้านบาท และมีภาระคืนเงินที่ได้รับจากลูกหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จ�านวนประมาณ 30 ล้านบาท โดยแสดงเป็น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยได้รับเงินมัดจ�าครั้งที่ 2 จ�านวน 10 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 

2554 บริษัทย่อยและ JMT ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกลุ่มบัญชีลูกหนี้ดังกล่าว ในกรณีที่ต้องมีการปรับราคาค่าตอบแทนการขายจะ

ค�านวณเป็นสัดส่วนของราคาค่าตอบแทนแต่จะไม่เกินจ�านวนเงิน 26.2 ล้านบาท โดยจะต้องท�าการปรับปรุงให้เสร็จภายในวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ค่าตอบแทนการขาย

ที่ปรับปรุงแล้วเป็นจ�านวนเงินประมาณ 0.4 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้รับช�าระเงินจ�านวน 281.6 ล้านบาทแล้ว ณ วันท�าสัญญาซื้อขายและรับรู้ก�าไรจากการขายกลุ่มบัญชีลูกหนี้

จ�านวนเงิน 242.2 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554
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