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สารจากประธานกรรมการ

ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
ประธานกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี	2556	 ท่ีผ่านมานั้น	 ภาพรวมเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยมีทิศทางท่ีไมส่ดใสอย่างท่ีคาดหวงัไว	้มปัีจจยั

หลายๆ	 อย่างได้ส่งผลต่อการชะลอตัวในการลงทุนของภาค

ธรุกจิต่างๆ	เช่น	การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิท่ียังไม่มีความชัดเจน

ของต่างประเทศ	หรือปัญหาการเมืองในประเทศ	เป็นต้น	ทั้งนี้

เมื่อต้นปี	บริษัทฯ	ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่ม	

1-2	แห่ง	เพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ	แต่

ในระหวา่งปีพบวา่ทิศทางของเศรษฐกจิและนโยบายการลงทุน

ต่างๆ	ของภาครัฐที่จะออกมากระตุ้นการพัฒนาของเศรษฐกิจ	

ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะสามารถดำาเนินการได้	 ทำาให้ส่งผล

ต่อความเช่ือม่ันและการเจรจาทางธรุกจิกบันกัลงทุนตา่งๆ	เป็น

ไปดว้ยความยากข้ึน	การเผชิญความเสีย่งในการลงทุนท่ีสงูข้ึน

ทำาให้บริษัทฯ	ชะลอแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ	ลง	และจาก

การท่ีบริษัทฯไม่ได้ใช้เงินทุนในการลงทุนเมื่อปีท่ีผ่านมา	

บรษัิทฯ	จงึไดพ้จิารณาจา่ยปันผลระหว่างกาลให้แกผู่ถ้อืหุ้นเมือ่

วันที่	29	ตุลาคม	2556	ในอัตราหุ้นละ	1	บาท		

การเปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในปีท่ี

แล้ว	 บริษัทฯได้พิจารณาลดจำานวนบริษัทฯย่อยไป	2	 บริษัท	

ไดแ้ก	่บรษัิท	บรหิารสนิทรพัย์เอแคป	จำากดั	หรอื	บบส.เอแคป	

เนื่องมาจากการลดลงของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีอยู่	

ประกอบกบัการท่ียังไม่มพีอรต์ใหม่เขา้มา	การมบีรษัิทบรหิาร

สินทรัพย์ที่เป็นบริษัทย่อย	2	แห่ง	จึงไม่มีความจำาเป็นในภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบัน	บริษัทฯ	จึงพิจารณาขายเงินลงทุนใน	บบส.

เอแคป	 เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารออกไป	ซึ่งบริษัทฯก็ยัง

มีบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่คือ	 บบส.เอแคป			

(เอชีย)	 จำากัด	 ในขณะเดียวกัน	 การหมดสัญญาการบริหาร

สินทรัพย์ของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย	 ก็ทำาให้บริษัทฯ

พิจารณาปิดบบส.เอแคป	(มาเลเซีย)	เช่นกัน

สำาหรับภาพรวมการดำาเนินงานปีท่ีแล้ว	 บริษัทฯเน้น

การดำาเนนิธรุกจิดา้นท่ีปรกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิเป็น

หลัก	 บริษัทฯยังไม่ได้งานหรือเข้าลงทุนในธุรกิจใดท่ีมีผลต่อ

การเติบโตของรายได้อย่างชัดเจน	 โดยปีท่ีผ่านมางบการเงิน

รวมของบริษัทฯ	 มีผลขาดทุนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ประมาณ	107.59	ล้านบาท	มีสินทรัพย์รวม	791.78	ล้านบาท	

มีหนี้สินรวม	58.11	 ล้านบาท	 มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ใหญ่ประมาณ	740.02	 ล้านบาท	 ซ่ึงแม้ผลประกอบการจะ
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ขาดทุน	 แต่มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำาเพียง	0.08	 เท่า	 และมี

สภาพคล่องทางการเงินในระดับสูงที่	26.34	 เท่า	 นอกจากนี้	

การที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีเงินสดอยู่กว่า	400	 ล้านบาท	

เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงอยู่

ในฐานะตัวแทนผู้บริหารทุกท่าน	 บริษัทฯจะยึดหลัก

การดำาเนนิธรุกจิภายใตจ้รรยาบรรณและการกำากบัดแูลกจิการ

ท่ีดท่ีีบรษัิทฯไดก้ำาหนดข้ึน	เพือ่ให้ธรุกจิของบริษัทฯ	และบรษัิท

ย่อยเติบโตไปอย่างม่ันคง	และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในระยะยาว	 ซ่ึงนอกจากการประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปแล้ว	

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการมีส่วนร่วมในการดูแล

สงัคมและชุมชนโดยรอบ	โดยพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการ

ดูแลสิ่งแวดล้อม	 และให้ความช่วยเหลือทางสังคมตามแต่

โอกาส	

หลายปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการ	

บริหารงานท่ีมีความโปร่งใส	โดยได้รับผลการประเมิน	Corporate	

Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	ในระดับ

เกณฑ์	“ดีมาก”	มาตั้งแต่ปี	2552-2556	โดยเป็นการประเมิน

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนท่ีจัด

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(Thai	Institute	

of	Directors	:	IOD)	ซ่ึงถอืเป็นความภาคภมิูใจของบรษัิทฯและ

จะเป็นแรงผลักดันต่อผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ช่วยกัน

พัฒนาบริษัทฯต่อไป
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน 2554	 2555 2556

รวมสินทรัพย์	(ล้านบาท) 1,120.87 1,030.35 791.78

รวมหนี้สิน	(ล้านบาท) 67.44 61.91 58.11

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	(ล้านบาท) 1,053.43 968.43 733.67

ผลการดำาเนินงาน

รวมรายได้	(ล้านบาท) 937.99 233.88 142.09

รวมรายได้จากการให้บริการ	(ล้านบาท) 267.91 191.40 104.24

รวมต้นทุนการให้บริการ	(ล้านบาท) 135.74 124.98 106.64

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท) 366.24 147.85 119.96

รวมค่าใช้จ่าย	(ล้านบาท) 529.25 295.23 247.08

กำาไร(ขาดทุน)	ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	(ล้านบาท) 393.13 (79.48) (107.59)

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(บาท) 3.12 (0.68) (0.88)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 8.43 7.75 5.87

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 23.60 29.70 26.34

อัตรากำาไรขั้นต้น	(%) 73.37 34.70 (2.30)

อัตรากำาไรสุทธิ	(%) 41.91 (33.98) (75.71)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 46.45 (7.85) (12.57)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) 19.06 (7.39) (11.81)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า) 0.06 0.06 0.08
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กราฟข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

2556

2555

2554

รวมรายได้
(ล้านบาท)

รวมค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
รวมก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวมส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (ล้านบาท)

รวมหนี้สิน (ล้านบาท)

1,120.87

1,053.43

393.13

67.44

791.78

733.67

1,030.35
61.91

58.11

(79.48)

968.43

(107.59)

8.433.12529.25937.99

7.75(0.68)295.23233.88

5.87(0.88)247.08142.09
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01 ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
ประธานกรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	

กรรมการผู้จัดการ

03 นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย

02 นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน
และวาณิชธนกิจ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

04 นายพรางกูร ไวยหงษ์
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

06 นายสุจริต อิศรางกูร ณ อุยธยา
กรรมการบริหาร

05 นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริหาร
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07 นายสุรพล สินธุวณิชย์
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

09 นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

08 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	125	ล้านบาท	แบ่งเป็น

หุ้นสามัญจำานวน	125	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

2. ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	สรุปได้ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ
31 ธันวาคม 2556

จำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว ร้อยละ
1. ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร	 61,490,030 49.19

2. กลุ่มสุทัศน์ชูโต1 9,618,700 7.69

3. นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล 8,620,010 6.90

4. กลุ่มเตชะนาวากุล2 7,513,200 6.01

5. นางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย 4,220,700 3.38

6. JAIC	Asia	Holdings	Pte,	Ltd.	(Singapore) 3,00,000 2.40

7. กลุ่มมกรานนท์3 2,930,200 2.34

8. Daiwa	Securities	Capital	Markets	Co.,	Ltd. 2,723,600 2.18

9. ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 2,278,900 1.82

10. นางสาวนลินี	เอื้อจรัสพันธุ์ 2,248,142 1.80

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	 20,356,518 16.29

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 125,000,000 100.00
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

1.	กลุ่มสุทัศน์ชูโต	ประกอบด้วย

จำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว ร้อยละ
1. นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต 7,981,500 6.39

2. นายสราญโรจน์	สุทัศน์ชูโต 1,637,200 1.30

รวม 9,618,700 7.69

2.	กลุ่มเตชะนาวากุล	ประกอบด้วย

จำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว ร้อยละ
1. นางสาวสุจริตรา	เตชะนาวากุล	 5,632,900 4.51

2. นายทวิช	เตชะนาวากุล 1,880,300 1.50

รวม 7,513,200 6.01

	3.	กลุ่มมกรานนท์	ประกอบด้วย

จำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว ร้อยละ
1. นางแววดาว	มกรานนท์ 2,908,000 2.33

2. นายธนชิต	มกรานนท์ 22,200 0.01

รวม 2,930,200 2.34

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

และหักสำารองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว	 ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน	

ความจำาเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ	ในอนาคต	โดยการจา่ยเงนิปันผลประจำาปขีองบรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยแตล่ะครัง้จะตอ้งผา่น

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย		เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ให้คณะกรรมการบริษัท

มีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้	แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี	2556	เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2554 2555 2556
1.	กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท) (110.23) (220.09) 787.63

2.	จำานวนหุ้น	(ล้านหุ้น) 125.00 125.00 125.00

3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	

3.1	เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)

3.2	เงินปันผลประจำาปี	(บาท/หุ้น)

-

-

-

-

1.00

-

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) - - 125.00
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

วิสัยทัศน์	:	 เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง	 และคุณภาพการให้บริการท่ีดี	 จากธุรกิจการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีความ					

หลากหลาย			ภายใต้การบริหารงานของคนไทย		

วัตถุประสงค์	:	 เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด	 เบ็ดเสร็จ	 ด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	

ประสบการณ์ทางด้านการเงิน	และนำามาซ่ึงความสำาเร็จด้านธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

เป้าหมาย	:	 สร้างผลตอบแทน	 และมูลค่าเพ่ิมจากการดำาเนินธุรกิจให้แก่บริษัทฯ	 ได้อย่างต่อเน่ืองในทุกๆปี	 ด้วยหลักการ

บริหารงานภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี		

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญ 

บริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอร่ี	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”	หรือ	“เอแคป”)	เดิมช่ือบริษัท	เอเช่ียน	แคปปิตอล	แอ๊ดไวเซอร์ส	

จำากัด	ก่อต้ังและเร่ิมดำาเนินการในปี	2541	โดย	ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร	ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจทางการเงิน	เพ่ือประกอบ

ธุaรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจสู่การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	(“NPL”)	โดย

บริษัทฯมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนี้

ปี 2541

•	 จัดตั้งบริษัทขึ้นในชื่อ	บริษัท	เอเชี่ยน	แคปปิตอล	แอ๊ดไวเซอร์ส	จำากัด	เพื่อให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและ

วาณิชธนกิจ	รวมถึงการให้บริการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้า

ปี 2544   

•	 จัดตั้ง	บริษัท	เอเชียน	อินเตอร์เนชั่นแนล	แพลนเนอร์ส	จำากัด	(“AIP”)	ทุนจดทะเบียน	4	ล้านบาท	บริษัทฯ	ถือหุ้น

ร้อยละ	99.99	มีวัตถุประสงค์	เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดทำาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

ปี 2546

•	 เดือนสิงหาคม	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	และเปลี่ยนชื่อจาก	บริษัท	 เอเชี่ยน	แคปปิตอล	แอ๊ดไวเซอร์ส	

จำากัด	เป็นบริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)	พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	100	ล้านบาท	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

ปี 2547 

•	 จัดตั้งบริษัท	เอแคป	เซอร์วิสเซส	จำากัด	ด้วยทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	1	ล้านบาท	บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	

เพื่อลงทุนในทรัพย์สินและระบบซอฟแวร์	และให้บริษัทฯเช่าเพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ปี 2548 

•	 ในวันที่	14	ธันวาคม	บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อประชาชน	จำานวน	23	ล้านหุ้น	ภายหลังการเสนอขายบริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วทั้งสิ้น	100	ล้านบาท

ปี 2549

•	 บริษัท	เอแคป	แอสเสท	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	ประกอบธุรกิจเป็น

บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์	พ.ศ.	2541	พร้อมกันนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้วเป็น	25	ล้านบาท	และเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	(“บบส.เอแคป”)

•	 จัดตั้งบริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด	(“ACON”)	ด้วยทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	1	ล้านบาท	บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	

99.99		เพื่อดำาเนินงานและให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ปี 2550

•	 ต้ังบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย	และถือหุ้นร้อยละ	99.99		โดยใช้ช่ือ	บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี		

(“เอแคป	มาเลเซีย”)	ด้วยทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	500,000	มาเลเซียนริงกิต	(ประมาณ	5,500,000	บาท)	 เพื่อ

ดำาเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร	NPL	ในประเทศมาเลเซีย	

•	 บริษัทฯ	เข้าลงทุนในบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	(“CAP	OK”)	โดยการซื้อหุ้นสามัญในจำานวน	38,249,997	หุ้น	

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	50.99	ของหุ้นทั้งหมดใน	CAP	OK

•	 บริษัทฯ	ออกหุ้นสามัญใหม่	เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำากัด	(Private	Placement	:	PP)	จำานวน	

25	ล้านหุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	จึงทำาให้มีทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วจำานวน	125	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	

125	ล้านหุ้น	

ปี 2551

•	 บรษัิท	เอเชียน	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แพลนเนอรส์	จำากดั	เปลีย่นช่ือเป็นบรษัิท	เอแคป	คอรป์อเรท	เซอรว์สิเซส	จำากดั	

(“ACS”)

•	 ACS	ได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

ปี 2552

•	 บริษัท	เอแคป	เซอร์วิสเซส	เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	(“GSC”)	เพื่อขยายการรับจ้าง

ดำาเนินงาน	(Outsourcing	Business)	ในส่วนของบริการติดตามหนี้	และงานบริการด้าน	Call	Center

•	 เพิม่สดัสว่นการลงทุนในหุ้นสามญัของ	CAP	OK	จากเดมิท่ีบรษัิทฯ	ถอืหุ้นอยู่รอ้ยละ	50.99	เป็นถอืหุ้นรอ้ยละ	99.99	

โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	คือ	โอริกซ์	คอร์ปอเรชั่น	ในสัดส่วนร้อยละ	49.01	

ปี 2553

•	 กุมภาพันธ์	ACS	ได้รับการแต่งตั้งจากสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง	ให้เป็นที่ปรึกษาประเภท	A	

หมายเลข	3093	ใบอนุญาตนี้จะทำาให้เอซีเอสสามารถเข้าประมูลหรือรับงานที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการได้

•	 จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	จำากัด	(“บบส.เอแคป	(เอเชีย)”)	มีบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น		และได้รับ

อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย	 ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำาหนดบริษัทบริหาร

สินทรัพย์	พ.ศ.	2541	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

ปี 2554

•	 จัดตั้งบริษัท	ออรั่ม	แคปปิตอล	แอ๊ดไวเซอรี่	พีทีอี	ขึ้นในประเทศสิงคโปร์	โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	63.97	เพื่อ

ให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ

ปี 2556

•	 ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยบบส.เอแคป

•	 ปิดและชำาระบัญชีบริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี	ในประเทศมาเลเซีย	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

	

2.  ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
บริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)	มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น	7	บริษัท	เป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ	99.99	จำานวน	4	บริษัท	ถือหุ้นร้อยละ	63.97	จำานวน	1	บริษัท	และถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	จำานวน	2	บริษัท	ซ่ึงมี

รายละเอียดของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท	ดังต่อไปนี้	

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99  

1) บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากัด (“ACS”) 

เดิมชื่อ	บริษัท	เอเชี่ยน	อินเตอร์เนชั่นแนล	แพลนเนอร์ส	จำากัด	มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	27,000,000	บาท	ให้บริการ

เป็นท่ีปรึกษาการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับห	 ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“สำานักงาน					

คณะกรรมการก.ล.ต.”)	 และให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้	 ท้ังก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการของ

กฎหมายล้มละลาย	ซึ่ง	ACS	ได้รับการอนุมัติจากสำานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	กรมบังคับคดี	ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาแผนฟื้นฟู

กิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ภายใต้กฎของกระทรวงยุติธรรม	

2) บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำากัด (“ACON”) 

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	1,000,000	บาท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานทั้งในด้านของกฎหมาย

และอื่นๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	รวมทั้งการให้บริการงานด้านกฎหมายกับบริษัทอื่นๆ	ทั่วไป

3) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด (“GSC”) (เดิมชื่อบริษัท เอแคป เซอร์วิสเซส จำากัด) 

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	10,000,000	บาท	ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินและระบบ	เพื่อให้บริษัทฯเช่าทรัพย์สิน

เพือ่ใชร้องรบัการบรหิารงานสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพของบรษัิทฯ	รวมท้ังไดข้ยายธรุกจิให้บรกิาร	การเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี	้และ

การให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แก่สถาบันการเงินและบริษัทอื่นๆ	

บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส

บจ.	ออร่ัม	แคปปิตอล
แอ๊ดไวเซอร่ี	พีทีอี	(สิงคโปร์)

บจ.แคปปิตอล	โอเค

บจ.บริหารสินทรัพย์	เอแคป
(เอเชีย)

บจ.โปรเฟสช่ันแนล
คอลเลคช่ัน

บจ.เอแคป	คอนซัลต้ิง

บจ.	โกลบอล	เซอร์วิส	
เซ็นเตอร์

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเชอร่ี

63.97%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

97.60%

2.39%

99.99%
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4) บริษัท แคปปิตอล โอเค จำากัด (“CAP OK”)

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วจำานวน	412,500,000	บาท	ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำาเนินธุรกิจ

ในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค	หรือสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย	อาทิ	สินเชื่อส่วนบุคคล	(Personal	

Loan)	สินเชื่อเงินผ่อน	(Sales	Finance)	สินเชื่อบัตรเครดิต	(Credit	Card)	สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ	(Hire	Purchase)	ภายใต้แบรนด์	

“CAPITAL	OK”	ปัจจุบันการดำาเนินธุรกิจในส่วนนี้	ได้หยุดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี	2552	

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 63.97

5) บริษัท ออรั่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี จำากัด (“ออรั่ม”) 

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วจำานวน	475,000	ดอลลาร์สหรัฐ	ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านวาณิชธนกิจในสิงคโปร์	รวมถึง

ประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคเอเชีย	

ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย  

6) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น จำากัด (“P COL”) 

CAP	OK	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วจำานวน	62,050,000	บาท	ปัจจุบัน	P	COL	

ดำาเนนิธรุกจิในการให้บรกิารจดัเกบ็และตดิตามหนี้ให้กบัสถาบันการเงนิของรฐัแห่งหนึง่อยู่	อย่างไรกต็าม	รายไดส้ว่นใหญจ่ะมา

จากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร

7) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จำากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)

CAP	OK	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	97.60	เอและบริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	2.39	โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกชำาระ

แล้ว	25,000,000	บาท	ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำาหนด

บริษัทบริหารสินทรัพย์	พ.ศ.	2541	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ในอนาคต

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการแบ่งลักษณะงานการให้บริการท่ีปรึกษาการเงิน 
ออกเป็นดังต่อไปนี้ 

1.  ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษทัฯ	ใหบ้รกิารบรหิารสินทรัพยด์้อยคุณภาพ	ด้วยการรบัจ้างจากผู้ทีเ่ปน็เจ้าของพอรต์สนิทรพัยด์้อยคุณภาพ	ซึง่

โดยส่วนใหญ่	ได้แก่	บริษัทบริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินทั่วไป	บริษัทฯ	จะเป็นผู้ติดตามและเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ของ

พอร์ตท่ีผิดนัดชำาระหน้ี	รวมถึงการดำาเนินคดี	และบังคับยึดทรัพย์หลักประกัน	เพ่ือนำาทรัพย์สินมาบริหารจัดการ	และขายทอดตลาด	

โดยจะได้ค่าธรรมเนียม	เปอร์เซ็นการเรียกเก็บหนี้จากผู้ว่าจ้างในการบริหาร

นอกจากบริษัทฯจะเป็นผู้รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแล้ว	บริษัทฯ	มีบริษัทย่อย	บบส.เอแคป	(เอเชีย)	ท่ีมี

คุณสมบัติในการประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ	 ซ่ึงภายหลังหากสามารถประมูลพอร์ตสินทรัพย์							

ด้อยคุณภาพได้	จะได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ	เป็นผู้รับจ้างบริหารพอร์ตต่อไป	
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2. ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ 

การให้บริการธุรกิจในส่วนนี้	 ได้แก่	 การปรับโครงสร้างหนี้	 การเป็นผู้ทำาแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ	 โดยมี	

ACS	ที่เป็นบริษัทย่อย	เป็นผู้ให้บริการ	

สำาหรบัการให้บรกิารทีป่รกึษาการเงนิ	งานให้บรกิารจะครอบคลมุถงึงานบรกิารหาแหลง่เงนิทุน	การควบรวมกจิการ	

การสอบทานกระแสเงินสด	 รวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษาการเงินในเรื่องท่ีอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานก.ล.ต.	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)	 เช่นท่ีปรึกษาการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	 ท้ังท่ีเป็น

ตราสารทุน	และตราสารหนี้	เป็นต้น

3. งานบริการด้านอื่นๆ

	บรษัิทฯ	ไดมี้การขยายธรุกจิงานบรกิารให้มีความหลากหลายมากข้ึนผา่นบรษัิทย่อย	เพือ่เป็นการชดเชยรายไดจ้าก

การหยุดให้บรกิารในสายงานธรุกจิการปลอ่ยสนิเช่ือเพือ่การอุปโภคและบรโิภค	และธรุกจิอ่ืนๆ	ในกรณเีมือ่มปีรมิาณงานนอ้ยลง				

โดยการให้บริการงานอื่นๆ	ได้แก่	 งานให้บริการรับจ้างดำาเนินงาน	(Outsourcing	Business)	แก่ลูกค้าในลักษณะบริการที่เป็น	

Call	Center	ซ่ึงคอยทำาหนา้ท่ีเป็นศนูย์ประสานงานระหวา่งลกูคา้กบัผูใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของลกูคา้	เช่น	การให้บรกิารเป็น	

Call	Center	ของธุรกิจบัตรเครดิต		ธุรกิจบริการมือถือ	ธุรกิจของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน	บริการในการเรียกเก็บเงิน	

ลูกหน้ี	บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	บริการข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือต่าง	ๆ	 เป็นต้น	นอกจากงานด้านบริการแล้ว	ACON	 ท่ีเป็น

บริษัทย่อยยังได้มีการลงทุนในธุรกิจจำาหน่ายเครื่องสำาอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมความงามเช่นกัน	 แต่เป็นเพียงการลงทุนใน					

ข้ันเริ่มต้นท่ีเป็นการทดลองการตอบรับของตลาดก่อนว่ามีการเติบโตหรือสร้างรายได้มากน้อยเพียงใด	 ซ่ึงหากในอนาคตธุรกิจ

การจำาหน่ายเคร่ืองสำาอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมความงามสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีมากข้ึน	 ก็อาจมีการพิจารณาขายการลงทุน

ในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นต่อไป

ธุรกิจท่ีหยุดดำาเนินการช่ัวคราว
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือสินเชื่อรายย่อย 

ธุรกิจส่วนน้ีดำาเนินงานโดยบริษัทย่อย	CAP	OK	ในลักษณะของการให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลต่างๆ	ได้แก่	สินเช่ือส่วนบุคคล	

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

ธรุกจิสนิเช่ือรายย่อยเป็นธรุกจิท่ีตอ้งใช้เงนิทุนหมนุเวียนท่ีเป็นเงนิสดคอ่นขา้งสงู	มผีูป้ระกอบการรายใหญ่หลายรายเข้า

มาสู่ธุรกิจ	ทำาให้การแข่งขันในธุรกิจน้ีมีการแข่งขันรุนแรงมากข้ึน	ส่งผลกระทบความเส่ียงในธุรกิจด้านน้ีมากข้ึนไปด้วย	ประกอบกับ

บริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่า	การปล่อยสินเชื่อในลักษณะที่ไม่มีหลักประกัน	ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่สูงในการไม่ได้รับชำาระคืน

เงนิ	ดงันัน้	CAP	OK	จงึไดพิ้จารณาหยุดดำาเนนิธรุกจิสนิเชือ่เพือ่การอุปโภคและบรโิภค	หรอืสนิเช่ือแกล่กูคา้รายย่อยกอ่นเป็นการ

ชั่วคราว	โดยได้ขออนุญาตกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย	เพื่อหยุดดำาเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนธันวาคม	2552	แต่ทั้งนี้	CAP	OK	

ยังมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่	ซึ่งหากในอนาคตจะได้ดำาเนินการในธุรกิจนี้ต่อ	ก็สามารถที่จะดำาเนินการได้ต่อเนื่องทันทีโดย

ไม่ต้องไปขออนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยนี้ใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
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3.  โครงสร้างรายได้
บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเภทของรายได้

2554 2555 2556

งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ งบตรวจสอบ

ลบ. % ลบ. % ลบ. %

รายได้จากการให้บริการ 185.87 19.81 168.92 72.23 104.24 73.36

ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 82.04 8.75 22.48 9.61 - -

รายได้จากการรับคืนหนี้สูญ 241.80 25.78 - - - -

รายได้อื่น* 428.28 45.66 42.47 18.16 37.85 26.64

รวมรายได้ 937.99 100.00 233.87 100.00 142.09 100.00

*	ในปี	2554	รายได้อื่น	ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจาก

1.	 ลูกหนี้ทางบัญชีที่เคยตัดเป็นหนี้สูญไป	แต่ต่อมาสามารถเรียกเก็บหนี้ได้

2.	 ค่าความนิยมติดลบจากการที่	บริษัทฯ	เข้าไปซื้อหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ	CAPOK	ในราคาที่ต่ำากว่า			

						มูลค่ายุติธรรม	

โครงสร้างรายได้จากงานให้บริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาจากการให้บริการในธุรกิจหลักๆ ดังนี้ 

1.		รายได้จากการให้บริการ	ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากงานบริการของ	ที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมถึงงาน

รับจ้างดำาเนินงานบริการเกี่ยวกับ	Call	Center	โดยบริษัทย่อยที่ให้บริการในส่วนนี้	ได้แก่	ACS	และ	GSC

2.	 ดอกเบ้ียรับจากการบริการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 เป็นรายได้ท่ีเกิดจากดอกเบ้ียรับของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ี			

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของพอร์ต	

4.  ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	แบ่งลักษณะการให้บริการที่ยังดำาเนินงานอยู่ออกเป็น	3	สายงาน	ได้แก่	1)	ธุรกิจการ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ		2)	ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ	และ	3)	งานบริการด้านอื่นๆ	ซึ่งมีการบริหารงานโดย

บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความชำานาญท่ีมาจากธุรกิจการเงิน	 ในขณะท่ี	 ธุรกิจสายงานสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคและบริโภค	

CAP	OK	ได้หยุดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี	2552	อย่างไรก็ตาม	CAP	OK	ยังคงมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการ

อุปโภคและบรโิภคอยู่	เพือ่รกัษาโอกาสตอ่การดำาเนินธรุกจิในอนาคตข้างหนา้	สำาหรบัรายละเอียดของงานให้บรกิารท่ียังคงดำาเนนิ

การอยู่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นมีดังต่อไปนี้	

4.1 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การท่ีประเทศไทยเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจในทุกๆ	 ปี	 ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาหนี้สินของประชาชนและธุรกิจใน							

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	 ทำาให้บริษัทฯ	 เห็นว่าตลาดการให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 หรือ	 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

(Non-performing	Loan	/	NPL)	เป็นตลาดขนาดใหญ่อีกตลาดหนึ่ง	ซึ่งสถาบันการเงินที่มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	หรือ	NPL	อยู่

ในงบการเงินของตน	ย่อมจะหาทางจัดการแก้ไขปัญหา	แต่อาจมีข้อจำากัดด้านกำาลังบุคลากรและความเชี่ยวชาญ	ประกอบกับ

การท่ีบริษัทฯ	 ได้ดำาเนินงานด้านท่ีปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้จนประสบความสำาเร็จ	 ได้รับการยอมรับท้ังจากเจ้าหนี้และ	
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ลูกหนี้	และมีความเป็นอิสระ	คือ	ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินใด	ในระยะแรก	บริษัทฯ	จึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจการ

รบัจา้งบรหิารสนิทรัพย์ดอ้ยคณุภาพ	โดยมุ่งเสนอตวัเข้าเป็นผูใ้ห้บรกิารในการเจรจาและจดัเกบ็หนีท่ี้ไมก่อ่ให้เกดิรายของสถาบัน

การเงินและองค์กรบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงงานด้านการดำาเนินคดีฟ้องร้องเพื่อติดตามการชำาระหนี้	 และ

การบรหิารจัดการขายสนิทรพัย์หลกัประกนัอืน่ๆ	ท่ีไดร้บัมาจากการโอนทรพัย์ของลกูหนีเ้พ่ือการชำาระหนีห้รอืจากการยดึทรพัย์

หลักประกัน	ทั้งนี้ขอบเขตของงานด้านการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยรวมพอสรุปได้ดังนี้	

•	 เป็นตัวแทนเจ้าหนี้	 ในการเจรจากับลูกหนี้	 เพื่อหาข้อสรุปและกำาหนดแนวทางการชำาระหนี้	 ภายใต้หลักเกณฑ์							

วิธีการ	และกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายและมาตรการที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหนี้

•	 การติดตามและเรียกเก็บหนี้	ตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

•	 การติดตามทวงถามในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้

•	 การดำาเนินคดี	และบังคับยึดทรัพย์หลักประกัน	รวมทั้งการขายทอดตลาดทรัพย์

•	 การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย

•	 การจัดทำาระบบฐานข้อมูลลูกหนี้รายตัว	 ข้อมูลหลักประกัน	 เงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 การตัดชำาระหนี้					

รวมท้ังฐานขอ้มลูอืน่ๆ	ซ่ึงจำาเป็นในการบรหิารสนิทรพัย์และการกำากบัดแูล	รวมท้ังปรบัปรงุฐานขอ้มลูให้เป็นปัจจบัุน

การดำาเนินงานในสายงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	แบ่งออกเป็น	

4.1.1.  การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	หรือการบริหารพอร์ตลูกหนี้	บริษัทฯ	ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบซอร์ฟแวร์

คอมพวิเตอรค์วบคมุการบรหิารจดัการ	ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้บรหิารจดัการตัง้แตเ่ริม่ให้บรกิารธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพใน

ปี	2547	 โดยมีการพัฒนาระบบและโปรแกรมต่างๆ	 เรื่อยมา	 เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการบริหารงานในปัจจุบันท่ีมีจำานวน

พอรต์เพิม่มากข้ึน	ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพมปีระสทิธภิาพและการประเมนิผลครอบคลมุทุกเนือ้งาน

มากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจดลิขสิทธิ์โปรแกรมย่อยต่างๆ	ไว้เป็นของบริษัทฯ	และให้บริษัทย่อย	คือ	บริษัท	โกลบอล	

เซอร์วิส	 เซ็นเตอร์	จำากัด	 เป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินและให้เช่าแก่บริษัทฯ	รวมทั้งบริษัทย่อยอื่นๆ	ของบริษัทฯ	ที่ประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	

การบริหารงานส่วนนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	การจัดสรร

จำานวนคนท่ีปฏิบัติงานดังกล่าว	 จะมีความแตกต่างจากงานท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจอย่างมาก	 เนื่องจากในแต่ละ

พอร์ตน้ันจะมีจำานวนลูกหน้ีอยู่หลายราย	ดังน้ันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	และสามารถดูแล	ติดตาม	ประสานงาน

กับลูกหนี้ในแต่ละพอร์ตได้อย่างทั่วถึง	 บริษัทฯ	 จึงต้องมีพนักงานที่ดูแลงานด้านนี้ให้เพียงพอต่อพอร์ตลูกหนี้ที่บริษัทฯ	 ได้รับ

บริหารอยู่	ซึ่งพนักงานในส่วนนี้	จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้เหมาะสมกับปริมาณพอร์ตที่บริษัทฯ	รับจ้างบริหาร	

บรษัิทฯ	ไดว้างโครงสรา้งการให้บริการบริหารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพออกเป็นสองฝา่ยงานหลกัคอืฝา่ยงานบรหิารสนิทรพัย์	

และฝ่ายปฏิบัติการ	 โดยท้ังสองฝ่ายงานมีการจัดแบ่งแยกเป็นหน่วยงานย่อย	 ได้แก่	 หน่วยงานบริหารหน้ี	 หน่วยงานบริหาร

ทรพัย์สนิรอการขาย	หนว่ยงานบรหิารงานคด	ีหนว่ยงานประเมนิราคา	หนว่ยงานดา้นบัญชีและการเงนิ	หนว่ยงานดา้นนติกิรรม

สัญญา	หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยบริหารงานบุคลากรและธุรการ	และหน่วยงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน	

เป็นต้น	 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารและติดตามหนี้มาเป็นทีมงานของ	

บริษัทฯ	โครงสร้างดังกล่าว	จะทำาให้บริษัทฯ	สามารถดำาเนินการเรียกเก็บหนี้ได้ตามกำาหนดระยะเวลาในสัญญาว่าจ้าง	และเป็น

โครงสร้างที่ทำาให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	ทั้งนี้บุคลากรในส่วนนี้จะ

ปฏิบัติงานเฉพาะงานให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเท่านั้น	
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	ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทฯ	 ไม่มีงานรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแต่อย่างใด	 เนื่องจากสัญญาการรับจ้างบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพฉบับเก่าได้หมดอายุลงทุกสัญญาแล้ว	ขณะท่ีบริษัทฯ	ก็ไม่ได้สัญญาฉบับใหม่เข้ามาเพ่ิม	ถึงแม้ในปีท่ีผ่านมา	

บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการหาพอร์ตลูกหนี้รายใหม่เข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่อง	 แต่เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจท่ีสูงข้ึน	 ประกอบ		

กับจำานวนพอร์ตท่ีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์นำาออกมาขายมีจำานวนไม่มากนัก	 ทำาให้บริษัทฯ	 ยังไม่มีพอร์ต				

ลูกหนี้รายใหม่เข้ามาบริหารเพิ่มแต่อย่างใด	

ลักษณะรายได้จากการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การรับจ้างบริหารพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจะได้ผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมจากการบริหาร	 โดยท่ัวไปท่ี

บริษัทฯ	ได้รับแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	ดังต่อไปนี้

1.		Cash	Collection	Fee	เป็นค่าธรรมเนียมที่คิดจากสัดส่วนร้อยละของเงินที่ได้รับจากลูกหนี้	ภายหลังการหักค่าใช้จ่าย

ต่างๆแล้ว		โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสจากผู้ว่าจ้าง	อย่างไรก็ตาม	สัญญาปัจจุบันที่บริษัทฯ	ให้บริการรับจ้างบริหาร

พอร์ตให้กับ	บบส.สตาร์	ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะคิดจากสัดส่วนร้อยละของเงินที่ได้รับจากลูกหนี้โดยตรงเท่านั้น

2.	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	(Base	Fee)	เช่น	ค่าจ้างบุคคลากร	ค่าใช้จ่ายสำานักงาน	เป็นต้น	บริษัทฯ	จะเรียกเก็บเป็น

รายเดือนจากผู้ว่าจ้าง	

4.1.2  การเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การประมลูพอร์ตบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพจะดำาเนนิงานโดยบรษัิทยอ่ย	ไดแ้ก	่บบส.เอแคป	(เอเชีย)	ท่ีไดร้บัอนญุาต

จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธรุกจิเป็นบรษัิทบรหิารสนิทรพัยต์ามพระราชกำาหนดบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์	พ.ศ.	2541	

ให้มีคุณสมบัติสามารถเข้าประมูลซ้ือพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ	ได้	ซ่ึงหากประมูลพอร์ตมาได้แลว้

นั้นบริษัทย่อยจะได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ	เป็นผู้บริหารพอร์ตต่อไป	

การประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในแต่ละครั้ง	ก่อนการเข้าประมูล	จะต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆ	ของ

พอร์ตท่ีจะเข้าประมูลโดยจะต้องมีการพิจารณามูลค่าหลักประกัน	 พิจารณาข้อมูลทางการเงิน	 และประวัติของลูกหนี้	 เป็นต้น	

เพ่ือนำาข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล	 และกำาหนดเป็นราคาท่ีใช้สำาหรับประมูลซ้ือพอร์ตนั้น	 ซ่ึงการเข้าประมูลในแต่ละคร้ังนั้น	

นอกจากจะต้องแข่งขันด้านราคากับผู้ประมูลรายอื่นๆ	 แล้ว	 ยังต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเรียกเก็บหนี้จากพอร์ต

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นๆ	ด้วย	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด	เมื่อนำาพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นมาบริหาร		ทั้งนี้ใน

ส่วนของเงินลงทุนท่ีใช้ในการเข้าประมูลซ้ือพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในแต่ละครั้ง	 บริษัทย่อยจะได้รับการสนับสนุน

วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่	

ลักษณะรายได้จากการเป็นเจ้าของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์	และเป็นเจ้าของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ประมูลได้มาจากสถาบันการเงิน	

จะมีรายได้จากดอกเบ้ียของลูกหนี้ท่ีเกิดจากการซ้ือพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 ท้ังท่ีเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้	 และท่ีโอนปรับ

เปลีย่นเป็นเงนิให้สนิเช่ือ	ซ่ึงจะบันทึกเมือ่ไดรั้บชำาระโดยการเรยีกเกบ็หนี	้ท้ังนีอ้าจมาจากการว่าจา้งให้บรษัิทฯเป็นผูบ้รหิารพอรต์	

หรือบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารพอร์ตของตนเองก็ได้		

4.1.3  งานคดี และนิติกรรมต่างๆ สนับสนุนงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

การดำาเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 	 หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องมีข้ันตอนของขบวนการในการดำาเนินการฟ้องร้อง	

การยึดทรัพย์	การทำาสัญญาการชำาระหนี้ต่างๆ	และนิติกรรมทางกฎหมายอื่นๆ			ดังนั้นงานในส่วนนี้	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	

จำากัด	(“ACON”)	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 จะเป็นผู้ให้บริการแทนบริษัทฯ	 จากการบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ						
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โดย	ACON	จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมจากการปฏิบัติงานในการทำานิติกรรมสัญญาต่างๆ	นอกจากนี้	ACON	ยังให้

บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ	แก่ธุรกิจภายนอกด้วย	เช่น	การให้บริการงานด้านการจดทะเบียน	คดีความ	งานกฎหมาย

ทางภาษี	กฎหมายการประกอบธุรกิจ	กฎหมายแรงงาน	เป็นต้น					

4.2 ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

การให้บริการงานท่ีปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ	 รวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินต่างๆ	 เช่น	 การปรับ

โครงสรา้งหนี	้การหาผูร้ว่มทุนหรอืแหลง่เงนิทุน	การสอบทานกระแสเงนิสด	การเป็นท่ีปรกึษาทางการเงนิท่ีไดร้บัความเห็นชอบ

จากสำานักงาน	ก.ล.ต.	เพ่ือให้บริการงานท่ีปรึกษาเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	การเพิกถอนหุ้นจดทะเบียนออกจาก

ตลาดหลักทรัพย์	 การรวมกิจการหรือควบกิจการ	 งานที่ปรึกษาการเงินในการเป็นผู้ทำาแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้

พระราชบัญญัติล้มละลาย	ที่อยู่ในกระบวนการของศาลล้มละลาย	จะให้บริการโดยบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	 เอแคป	คอร์ปอเรท		

เซอร์วิสเซส	จำากัด	หรือ	ACS		

ACS	ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการงานท่ีปรึกษาทางการเงินและ

วาณิชธนกิจตามขอบเขตท่ีสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	กำาหนด	โดยมีระยะเวลาให้ความเห็นชอบต้ังแต่วันท่ี	3	ธันวาคม	2556	

ถึงวันที่	2	ธันวาคม	2561	ทั้งนี้	มีผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินจากสำานักงาน

คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	จำานวน	3	ท่าน	และมีพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าในส่วนงานนี้จำานวน	5	ท่าน	ซึ่งการให้บริการงานที่

ปรกึษาทางการเงนินี	้สว่นใหญ่มาจากการแนะนำาของลกูคา้ตอ่ๆ	กนัไป	และมาจากความสมัพนัธข์องผูบ้รหิารกบัผูป้ระกอบธรุกจิ

หลายๆ	แห่ง	รวมทั้งการแนะนำาจากสถาบันการเงินต่างๆ	เป็นต้น	ทั้งนี้ก่อนเข้าดำาเนินการให้บริการ	ผู้บริหาร	จะร่วมปรึกษา

หารือกับลูกค้า	เพื่อประเมินปัญหาเบื้องต้นและรับทราบวัตถุประสงค์ของลูกค้า	หลังจากนั้นจะมีการมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับ

บัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	เพื่อดำาเนินการเข้าศึกษาในรายละเอียดเบื้องต้นของลูกค้า	ซึ่งภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหา

ตา่งๆ	และดำาเนนิการตรวจสอบคณุสมบัตขิองลกูคา้แลว้จะไดจ้ดัทำาบันทึกข้อตกลงการให้บรกิารท่ีปรกึษาทางการเงนิ	เพือ่สง่ให้

ลูกค้าลงนาม	 และภายหลังการทำาข้อตกลงแล้ว	 จะเริ่มดำาเนินงานในขั้นตอนของการทำา	Due	Diligence	 โดยละเอียดก่อนให้

บริการแก่ลูกค้าตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้	สามารถสรุปขอบเขตการให้บริการงานที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ	ได้ดังนี้

1)	บริการให้คำาปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้	ซึ่งรวมไปถึงการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง	

•	 ให้บริการในการให้คำาปรึกษา	 แนวทางการจัดโครงสร้างหนี้	 รวมท้ังเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวกลางในการเจรจา	 ให้			

คำาแนะนำาและร่วมกำาหนดแผนการชำาระหน้ีระหว่างเจ้าหน้ีและลูกหน้ี	การปรับโครงสร้างหน้ีภายใต้คำาส่ังศาลล้มละลาย

กลาง	ซึ่ง	ACS	ได้รับการอนุมัติจากสำานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	กรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม	ให้ขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	รับอนุญาต	ภายใต้กฎของกระทรวงยุติธรรม

•	 การให้บริการในการเป็นผู้ทำาแผน	คือการให้บริการให้คำาปรึกษาและจัดทำารายการข้อสนเทศ	เอกสารแผนการปรับ

โครงสร้างหนีแ้ละการฟ้ืนฟูกจิการ	หรอืเอกสารตามความเหมาะสม	รวมท้ังเอกสารประกอบอ่ืนใดท่ีจำาเป็นเพือ่เสนอ

ต่อเจ้าหนี้	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัติแผน

•	 การให้บริการในการเป็นผู้บริหารแผน	คือ	 การบริหารกิจการและทรัพย์สินของลูกค้า	 รวมทั้ง	 ซื้อ	 ขาย	 จำาหน่าย	

หรือจัดการโดยประการอ่ืนเก่ียวกับทรัพย์สินใดๆ	ของลูกค้า	และท้ังอาจนำาทรัพย์สินของลูกค้าไปเป็นหลักประกันต่างๆ	

เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของลูกค้า	 ตลอดจนถึงการขอย่ืนคำาขอต่อศาล	 เพื่อให้ลูกค้าออกจากการฟื้นฟู

กิจการ	เมื่อได้ดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

2)	บรกิารให้คำาปรึกษาในการจดัหาแหลง่เงนิทุนให้แกก่จิการและโครงการตา่งๆ	ท้ังในรปูของเงนิลงทุนและเงนิให้สนิเช่ือ	
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•	 การทำาหน้าท่ีท่ีปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุน	 สามารถดำาเนินการได้หลายรูปแบบ	 โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยความ

ต้องการของลูกค้า	 โครงสร้างทางการเงินของกิจการ	แนวโน้มและทิศทางของตลาดทุนในขณะนั้น	รูปแบบในการ

ระดมทุนที่บริษัทฯ	ทำาหน้าที่ในการให้คำาปรึกษา	มีดังนี้

-	 ท่ีปรึกษาในการย่ืนขออนุญาตเพื่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน	 ตราสารหนี้	 และตราสาร		

กึ่งหนี้กึ่งทุน	เช่น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพ	และใบสำาคัญแสดงสิทธิ	เป็นต้น

-	 ที่ปรึกษาการนำาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-	 ท่ีปรึกษาในการเป็นตัวกลางซ้ือขาย/ควบรวมกิจการ	 หรือการเป็นท่ีปรึกษาในการทำารายการใดๆ	 ท่ีเกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-	 ที่ปรึกษาในการหาพันธมิตรร่วมทุน

-	 ที่ปรึกษาการจัดทำาสินเชื่อโครงการ	(Project	Financing)	ต่างๆ	เป็นต้น

3)	บริการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	

•	 การสอบทานสถานะของกิจการ	และสถานะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	(Due	Diligence	Service)

•	 การให้บริการจัดทำารายงาน	วิเคราะห์สถานะเงินสดของกิจการ	(Cash	Monitoring)	

•	 การประเมินมูลค่าของกิจการ	(Valuation)

•	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	(Feasibility	Study)

•	 บริการให้คำาปรึกษาเรื่องโครงสร้างการจัดการ

•	 บริการที่ปรึกษาในการจัดวางระบบการเงินและการบริหารเงินภายในองค์กร

•	 การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ	(Independent	Opinion)	ตอ่รายการตา่งๆ	ของบรษัิทมหาชนตามข้อบังคบัของ	สำานกังาน

คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลักษณะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของการให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

สำาหรบัการคดิคา่ธรรมเนยีมในการให้บรกิารงานท่ีปรกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิ	มกีารคดิคา่ธรรมเนยีมการบรกิาร	

2	รูปแบบ	คือ

1.		ค่าธรรมเนยีมรายเดอืน	(Retainer	fee)	ซ่ึงจะประเมนิจากศกัยภาพในการสรา้งกระแสเงนิสดของลกูคา้	และใช้เกณฑ์

การประมาณการเวลาและบุคลากรท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏบัิตงิาน	ซ่ึงคา่ธรรมเนยีมรายเดอืนอาจจะมกีารกำาหนดระยะ

เวลาที่แน่นอนที่บริษัทฯ	สามารถเก็บจากลูกค้าได้	หรืออาจเป็นการจัดเก็บไปเรื่อยๆ	ในทุกๆ	เดือน	จนกว่าจะสิ้นสุด

การปฏิบัติงาน	 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาประมาณ	6-12	 เดือน	 นอกจากนี้ยังกำาหนดโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านการ

แข่งขันด้วย	และ	

2.		ค่าธรรมเนียมเมื่องานสำาเร็จ	(Success	Fee)	ซึ่งบางกรณีจะกำาหนดเป็นร้อยละของมูลค่าโครงการของงานที่ดำาเนิน

การ	หรือในบางกรณี	ACS	จะกำาหนดเป็นจำานวนเงิน	โดยพิจารณาจากมูลค่าโครงการ

4.3 งานบริการด้านอื่นๆ 

งานบริการด้านอื่นๆ	เป็นงานบริการที่หลากหลาย	เช่น	การรับจ้างดำาเนินงาน	(Outsourcing	Business)	งานให้บริการ

รับจ้างดำาเนินงาน	(Outsourcing	Business)	แก่ลูกค้าในลักษณะบริการท่ีเป็น	Call	Center	 ซ่ึงคอยทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน

ระหว่างลูกค้ากับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า	เช่น	การให้บริการเป็น	Call	Center	ของธุรกิจบัตรเครดิต	ธุรกิจบริการ

มือถือ	 ธุรกิจของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน	 บริการในการเรียกเก็บเงินลูกหนี้	 บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	 บริการ							
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ข้ันตอนการขออนุมัติสินเช่ือต่างๆ	 เป็นต้น	 นอกจากงานด้านบริการแล้ว	ACON	 ท่ีเป็นบริษัทย่อยยังได้มีการลงทุนในธุรกิจ

จำาหน่ายเครื่องสำาอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมความงามเช่นกัน	แต่ในระยะ	2	ปีแรก	เป็นการลงทุนในขั้นทดลองการตอบรับของ

ตลาดก่อนว่ามีการเติบโตหรือสร้างรายได้มากน้อยเพียงใด	 ซ่ึงหากในอนาคตธุรกิจการจำาหน่ายเคร่ืองสำาอางค์และผลิตภัณฑ์

เสริมความงามสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีมากขึ้น	ก็อาจมีการพิจารณาขายการลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นต่อไป

ลักษณะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของงานให้บริการด้านอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมตามสัญญาการให้บริการงานอ่ืนๆ	 เป็นการคิดค่าธรรมเนียมตามสัญญาการให้บริการท่ัวไป	 ไม่ได้ข้ึนอยู่

กับผลสำาเร็จของงาน	ในขณะที่รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องสำาอางค์ก็เป็นลักษณะของรายได้ที่มาจากการซื้อมาขายไป

ธุรกิจที่หยุดดำาเนินงานชั่วคราว
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือสินเชื่อลูกค้ารายย่อย

นับตั้งแต่ปลายปี	2552	 เป็นต้นมา	ธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ที่ดำาเนินงานโดย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	(“CAP	OK”)	ได้หยุดให้บริการการปล่อยสินเช่ือแก่ลูกค้ารายใหม่ลงแล้ว		

เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีซบเซาในช่วง	4-5	 ปีท่ีผ่านมา	 ประกอบกับคู่แข่งขันท่ีเข้ามาสู่ตลาดในธุรกิจด้านนี้มากขึ้น									

ทำาให้บริษัทฯ	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การหยุดดำาเนินการในสายงานด้านน้ีช่ัวคราว	 เพ่ือรอดูความชัดเจนทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม

ทางการตลาดไปก่อนต่อจากนี้	จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ	มากกว่าการประกอบธุรกิจต่อไป	อย่างไรก็ตาม	ในระหว่างนี้	CAP	OK	ได้

แจ้งขอหยุดดำาเนินธุรกิจด้านนี้ชั่วคราวกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย	แต่	CAP	OK	ยังมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้าน

นี้อยู่	ดังนั้น	ในอนาคต	CAP	OK	ก็สามารถที่จะดำาเนินธุรกิจด้านนี้ต่อไปได้	ซึ่งการให้บริการในสายงานนี้	ประกอบด้วยการให้

บริการทางสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ	4	ประเภท	ดังนี้		

1. การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 

เป็นการให้สนิเชือ่ท่ีไมต่อ้งใช้หลกัทรพัย์ค้ำาประกนั	โดยลกูคา้สามารถเลอืกจำานวนเดอืนผอ่นชำาระไดต้ัง้แต	่12-60	เดอืน	

เงินผ่อนต่อเดือน	 เริ่มต้นที่	400	บาท	โดยแบ่งออกเป็น	สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้	 เป็นสินเชื่อที่แบ่งชำาระเป็นงวด	(Installment	

Loan)	และสินเชื่อแบบหมุนเวียน	(Revolving	Credit)		ซึ่งลูกค้าสามารถเบิกใช้เงินจากวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้	โดยคิดดอกเบี้ย

เฉพาะเงินที่เบิกใช้เท่านั้น		ทั้งนี้สินเชื่อทั้ง	2	ประเภทนี้มีการกำาหนดการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ	ลดต้น	ลดดอก	(Effective	Rate)	

ซึ่งยอดหนี้จะลดลงตามเงินต้นคงเหลือที่ลดลง

2. การให้บริการสินเชื่อเงินผ่อน (Sales Finance) 

เป็นการให้บรกิารสนิเช่ือ	สำาหรบัผูต้อ้งการซ้ือสนิคา้และบรกิารประเภทตา่งๆ	ในลกัษณะการผอ่นชำาระเป็นงวดๆ	ภายใน

ระยะเวลาทีก่ำาหนด	โดยมกีารกำาหนดดอกเบีย้แบบคงที	่(Flat	Fee	Rate)	ตามประเภทของสินค้าและบริการ	เชน่	เครื่องใชไ้ฟฟ้า	

คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ตกแต่งรถยนตร์	โทรศัพท์มือถือ	ฯลฯ	ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ	จะอยู่ภายใต้นโยบายการอนุมัติ

สินเชื่อ

3. บัตรเครดิต (Credit Card) 

โดยจะร่วมกับบริษัทพันธมิตรอื่นๆ	เพื่อออกบัตรเครดิตร่วม(	Affinity	Card)	ที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ถือบัตร	รวม

ถึงการออกบัตรเครดิต	COK	Platinum	เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าบัตรเครดิตให้มากขึ้นด้วย	
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4. การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) 

เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ในลักษณะการผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 โดยพิจารณา

วงเงินสินเชื่อจาก	เงินดาวน์	ส่วนระยะเวลาในการผ่อนชำาระค่างวดจะขึ้นกับฐานะการเงินของลูกค้า	ยี่ห้อ	รุ่น	และราคาของรถ

จักรยานยนต์	โดยจะกำาหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่	(Flat	Fee	Rate)	ตามคุณสมบัติของผู้สมัครวงเงิน	และในบางกรณี	ลูกค้า

อาจต้องมีผู้ค้ำาประกันเพิ่มเติม	ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นตามนโยบายการอนุมัติสินเชื่อ

ลักษณะการจัดเก็บรายได้ของธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

การรับรู้รายได้จากธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคและบริโภค	 เป็นการรับรู้รายได้ของดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมท่ีเกิดจากการ

ปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆในอดีตข้างต้น	

5.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน
จากการดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯ	และธุรกิจที่ดำาเนินงานโดยบริษทัย่อยทัง้

ที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ	ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักและเป็นที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯ	ปัจจุบันธุรกิจในแต่ละสายงาน

มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ	เข้าสู่ตลาดการให้บริการเพิ่มขึ้นป็นจำานวนมาก	ทั้งที่เป็นของภาครัฐ	และของภาคเอกชนหรือบริษัท

ย่อยของธนาคารพาณิชย์	 ซึ่งทำาให้บริษัทฯ	 ต้องมีการปรับตัวต่อการแข่งขันที่รุนแรงในแต่ละสายธุรกิจ	 เพื่อสามารถให้บริการ

ธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต	

5.1 ลักษณะลูกค้า

กิจการในประเทศเป็นจำานวนมากที่ต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน	รวมถึงผู้ที่มีความต้องการแหล่งเงินทุน

เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	 ลูกค้าเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบหลายๆ	 ปีที่ผ่านมา	 เช่น	 ธุรกิจโรงแรม

และธรุกจิการท่องเท่ียวท่ีไดร้บัผลกระทบจากการชุมนมุ	ผลกระทบจากการสง่ออกสนิคา้ท่ีลดลง	อนัเนือ่งมาจากการแขง็คา่ของ

เงินบาท	รวมถึงภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำาท่วม	การเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้า	สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา

ต่างๆ	ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	เช่น	ภาระหนี้สิน	การขาดสภาพคล่องของเงินทุน	เป็นต้น	ดังนั้น	บริษัทฯ	เชื่อได้ว่าปัญหา

ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งระบบอย่างแน่นอน	โดย

อย่างนอ้ยคาดว่าในระยะเวลา	2-3	ปีนี	้ปรมิาณของสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพจะยังไมล่ดลงมากนกั	ซ่ึงทำาให้บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อย

สามารถมองเหน็ชอ่งทางของตลาดการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทีค่าดว่าจะถูกสถาบนัการเงินต่างๆ	นำาออกมาประมลูขาย

ทอดตลาดให้กบับรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ตา่งๆ	อยู่เป็นระยะๆ	และภายใตค้วามไมแ่นน่อนทางการเงนิและเศรษฐกจิในขณะนี	้ทำาให้

บริษัทย่อยทั้ง	บบส.เอแคป	และบบส.เอแคป	เอเชีย	มีโอกาสอยู่เสมอในการเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ในอนาคตได้อีก	

ซึ่งจะไม่ได้จำากัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	เนื่องจาก	ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นกัน	จึงเป็นโอกาสที่จะ	

รบังานบรหิารสนิทรพัย์ในตา่งประเทศไดเ้พ่ิมข้ึน	โดยเฉพาะทางแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต	้ซ่ึงบรษัิทฯ	มข้ีอไดเ้ปรยีบ

อยู่แล้วจากการที่มีบริษัทย่อย	เอแคป	มาเลเซีย	รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย	

5.2 กลยุทธ์ในการแข่งขัน   

• ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ในการบริหารจัดการงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 บริษัทฯ	 จะให้ความสำาคัญกับการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้	

เป็นหลกั	ดว้ยการเสนอทางออกและการแกไ้ขปัญหาของลกูหนีท่ี้มีความหลากหลาย	เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานะและความสามารถ

ในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละราย	 เช่น	 หากเป็นลูกหนี้รายย่อย	 บริษัทฯ	 จะพยายามดำาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ			
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ลูกหน้ี	 โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำาระหน้ีของลูกหน้ีเป็นหลัก	 ในขณะท่ีกรณีเป็นลูกหน้ีรายใหญ่	จะพิจารณาจากความ

สามารถในการดำารงอยู่ของกิจการลูกหนี้	 รวมไปถึงความสามารถในการชำาระหนี้ของกิจการ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจการ

ของลูกหนี้	สามารถดำาเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้เป็นปกติภายหลังได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว	ซึ่งบริษัทฯ	ได้กำาหนด

ทิศทางการแข่งขัน	โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

-	 มีบริษัทย่อยท่ีดำาเนินธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์	 ซ่ึงสามารถเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

จากสถาบันการเงินต่างๆ	ได้

-	 มี	Partners	ท่ีเป็นสถาบันการเงนิและพรอ้มให้การสนบัสนนุดา้นเงนิทุน	เพือ่ใช้สำาหรบัการประมลูซ้ือพอรต์สนิทรพัย์

ด้อยคุณภาพเพิ่มเติม

-	 เป็นผู้ให้บริการที่เป็นอิสระ	ไม่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินใด	จึงไม่มีปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับลูกค้าต่างๆ	

-	 มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน

-	 มีระบบและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

-	 บรษัิทฯ	มรีะบบคอมพิวเตอร	์และสารสนเทศท่ีมปีระสทิธภิาพสงู	และสามารถเชือ่มโยงระบบคอมพวิเตอรก์บัลกูคา้

เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีต่างๆ	ได้

• ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

การให้ความสำาคญักบัการวิเคราะห์ปัญหาของลกูคา้เป็นพเิศษ	ดว้ยการให้บรกิารคำาปรกึษาจากพนกังานท่ีมปีระสบการณ์

ทางการเงนิมาอย่างตอ่เนือ่ง	ซ่ึงถอืเป็นกลยทุธท่ี์สำาคญัของการให้บรกิารงานท่ีปรกึษาทางการเงนิ	เนือ่งจากการเข้าใจถงึปัญหา

ของลกูคา้และการให้บริการทางการเงนิท่ีตรงจดุ	จะช่วยทำาให้ลกูคา้หลดุพน้จากปัญหา	และประสบความสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

ได้อย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้การให้บริการท่ีครบวงจร	 ตั้งแต่การปรับโครงสร้างหนี้ท้ังภายในหรือภายนอกกระบวนการศาลล้ม

ละลาย	ไปจนถึงการฟื้นตัวของกิจการ	และนำาไปสู่การหาแหล่งเงินทุน	เพื่อใช้เป็นส่วนสนับสนุนในการขยายตัวของกิจการ	ซึ่ง

การให้บรกิารท่ีครบวงจรเหลา่นีถ้อืเป็นจดุเดน่ของการให้บรกิารงานท่ีปรกึษาทางการเงนิมาตลอดระยะเวลาของการดำาเนนิงาน	

• ธุรกิจบริการอื่นๆ 

การให้บริการรับจ้างดำาเนินงานในลักษณะการให้บริการ	Call	Center	ที่บริษัทย่อย	GSC	ได้เริ่มดำาเนินงานเมื่อปลายปี	

2552	ที่ผ่านมา	 โดยอาศัยความได้เปรียบจากต้นทุนการดำาเนินงานที่ต่ำาของ	GSC	 เนื่องจากมีพนักงานที่เคยเป็นพนักงานใน

ส่วนของธุรกิจบริหารสินเชื่อรายย่อยของ	CAP	OK	ได้ย้ายมาให้บริการในสายงานนี้	ซึ่งพนักงานเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ

ชำานาญ	และอยู่ในธุรกิจของการตามหนี้	การให้บริการรายละเอียดแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์	มาอย่างยาวนาน	จึงทำาให้	GSC	

สามารถปฏบัิตงิานไดด้ว้ยความชำานาญและมีประสบการณ์ในการแกไ้ขปญัหาให้ลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ	จนไดร้บัความไว้

วางใจจากผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการ	

สำาหรับการจำาหน่ายเครื่องสำาอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม	บริษัทย่อยคือ	ACON	จะใช้กลยุทธ์ที่เสนอผลิตภัณฑ์

ที่เป็นแบรนด์นำาเข้าจากต่างประเทศ	โดยเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายอื่น	เพื่อ

ให้ลูกค้าที่ใช้เกิดความพอใจและจดจำาแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ได้

5.3 ช่องทางการจำาหน่ายหรือให้บริการ

• ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	บริษัทฯ	ให้บริการท้ังท่ีเป็นบริษัทย่อยของตนเอง	และ	และบริษัทบริหารสินทรัยพ์

หรือสถาบันการเงินอื่นๆ	 โดยจะติดตามและหาช่องทางสำาหรับการให้บริษัทย่อยเข้าประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็น					

ระยะๆ	 เม่ือมีข่าวความเคลื่อนไหวจากการนำาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ	 ออกมาประมูลขาย

ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	
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• ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินด้านวาณิชธนกิจ	ACS	 จะมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้า	 ที่มีปัญหาทางด้านการเงิน	

หรืออยู่ระหว่างเตรียมการที่จะทำาการปรับโครงสร้างหนี้	ตลอดรวมถึงผู้ที่กำาลังขยายธุรกิจ	หรือหาแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเพื่อใช้ใน

การลงทุนหรือเป็นเงินหมุนเวียน	ซึ่งลูกค้าเหล่านี้	จะมาจากภาคธุรกิจที่หลากหลาย	ทั้งจากธุรกิจการเกษตร	ธุรกิจสิ่งทอ	ธุรกิจ

การท่องเท่ียว	หรอืธรุกจิการผลติสนิคา้ตา่งๆ	โดยจะให้บรกิารท้ังลกูคา้ระดบักลางไปจนถงึลกูคา้รายใหญ่	เนือ่งจากการให้บรกิาร

ที่หลายหลายในแต่ละธุรกิจ	จะทำาให้สามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าในภาคธุรกิจอื่นๆ	ได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง	

• ธุรกิจบริการอื่นๆ

สำาหรับการให้บริการงานรับจ้างดำาเนินงาน	ในลักษณะที่เป็นบริการด้าน	Call	Center	โดย	GSC	จะเจาะตลาดในกลุ่ม

บริษัทท่ีทำาธุรกิจคมนาคม	 สถาบันการเงิน	 ท่ีมีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำานวนมาก	 และเป็นผู้บริการรายใหญ่ท้ังของภาครัฐและภาค

เอกชน	 โดยบริการดังกล่าวเป็นลักษณะการเรียกเก็บเงินลูกหนี้	 บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	 และการให้บริการการอนุมัติสินเชื่อ

ต่างๆ	เป็นต้น

ในขณะที่ธุรกิจการจำาหน่ายเครื่องสำาอางค์เสริมความงาม	ใช้ช่องทางการจำาหน่าย	เช่น	มีการเปิดเว็บไซท์ของสินค้าที่	

www.cheonsabeauty.com	ซ่ึงมกีารระบุช่องทางการตดิตอ่ซ้ือสนิคา้	มกีารให้พนกังานขายโทรหาลกูคา้กลุม่เป้าหมายจากราย

ชื่อที่มีมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 โดยการเชิญชวนและแนะนำาสินค้าให้ลูกค้าเข้ามาลองใช้	 	 นอกจากนี้	 ใช้วิธีการเช่าพื้นที่ตาม

อาคารสำานักงานย่านธุรกิจต่างๆ	เพื่อแนะนำาสินค้าแก่ลูกค้าในย่านธุรกิจนั้น	และอีกช่องทางหนึ่งจะใช้การจำาหน่ายผ่านทางร้าน

สะดวกซื้อ	เซเว่น	อีเลฟเว่น	เป็นต้น

5.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

• ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ลูกค้าในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 ได้แก่	 นักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีบริษัทฯ

บริหารอยู่	 รวมถึงองค์กรท่ีเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์	 และสถาบันการเงินท่ีเป็นเจ้าของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 ท้ังของ

ภาครฐัและเอกชนท่ีวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกมาบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพของตน	(Outsourcing)	เพ่ือลดตน้ทุน	เนือ่งจาก

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเหล่านี้จะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบ	ดังนั้นสถาบันการเงินที่กล่าวถึงนั้นจึงถือเป็นเป้าหมายที่

บริษัทฯ	 จะต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวสารการนำาพอร์ตลูกหนี้ของตนเองออกมาประมูลขาย	 เพื่อที่จะทำาให้

บริษัทฯ	มีพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารทดแทนพอร์ตเก่าอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในปัจจุบัน	บริษัทฯ	ไม่มีสัญญาการรับจ้าง

บริหารพอร์ตแล้ว

• ธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

ACS	ให้ความสำาคัญด้านคุณภาพและบริการ	ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของการ

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินของ	ACS	ซึ่งทำาให้เป็นที่ยอมรับจากทั้งลูกค้าและเจ้าหนี้	โดย	ACS	ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น	2	

กลุ่มในการทำาการตลาด	คือ	

กลุ่มลูกค้าเดิม	คือ	กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการของบริษัทฯ	หรือ	ACS	มาแล้ว	ทำาให้มีความคุ้นเคยและเชื่อมั่นในคุณภาพ

บริการ	และยังมีการติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้เป็นระยะ	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดี	ซึ่งทำาให้มีโอกาสที่จะได้รับงาน

อื่นเพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าเดิมหรือจากธุรกิจอื่นของกลุ่มลูกค้า	ตลอดจนได้รับการแนะนำาลูกค้าใหม่ให้แก่	ACS		

กลุ่มลูกค้าใหม่	คือ	กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่ง	ACS	จะรวบรวมรายชื่อบริษัทต่างๆ	

ท่ีมีศกัยภาพจากฐานข้อมลูตา่งๆ	หรือจากการตดิตามข่าวสารจากหลายๆ	แหลง่ข่าวท่ีแตกตา่งกนั	เพือ่นำาเสนอบรกิารของ	ACS	

ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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ผลงานบางส่วนในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ในอดีต และ ACS

ซึ่งดำาเนินการครบถ้วนตามสัญญาการให้บริการเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556 สรุปได้ดังนี้

ล�าดับ ผู้ให้บริการ ประเภทธุรกิจลูกค้า งานท่ีให้บริการ
ระยะเวลาให้บริการ มูลหน้ี / 

เงินทุนท่ีจัดหา* 
(ล้านบาท)

เร่ิม ส้ินสุด

1 ACAP คอมพิวเตอร์และ

อีเลคทรอนิคส์

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

จัดหาการลงทุน

2544 2545 2,400

400

2 ACAP เฟอร์นิเจอร์ ที่ปรึกษาผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

จัดหาการลงทุน

2544 2545 1,040

100

3 ACS	(AIP) อสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำาแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 2544 2548 17,000

4 ACAP โทรคมนาคม ปรับโครงสร้างหนี้และ

ที่ปรึกษาผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

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 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้	ผู้ทำาแผนฟื้นฟู

กิจการ/ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

จัดหาการลงทุน

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 ท่ีปรึกษาผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการใน

การแก้ไขแผนฯ

2546 2547 1,100

13 ACAP อสังหาริมทรัพย์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้	และ

ที่ปรึกษาผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ

2547 2548 66,000

14 ACS	(AIP) นำาเข้าและจำาหน่าย

เคมีภัณฑ์

ปรับโครงสร้างหนี้

จัดหาการลงทุน

2547 2548 700

300

15 ACAP น้ำายางพารา สอบทานกระแสเงินสดกิจการ 2547 2549 n.a.

16 ACAP เลนส์และ

แว่นสายตา

ระดมทุนก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์	

(PP)

การนำาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน	(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
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ล�าดับ ผู้ให้บริการ ประเภทธุรกิจลูกค้า งานท่ีให้บริการ
ระยะเวลาให้บริการ มูลหน้ี / 

เงินทุนท่ีจัดหา* 
(ล้านบาท)

เร่ิม ส้ินสุด

20 ACAP หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ปรึกษาโครงการทั่วไป 2549 2550 70

21 ACS	(AIP) ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล	 ที่ปรึกษาผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ	

จัดหาการลงทุน

2549 2550 2,665

400

22 ACS	(AIP) อาหาร ผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ 2549 2551 19,033

23 ACAP อิเล็คทรอนิคส์ ที่ปรึกษาผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ

จัดหาการลงทุน

2550 2550 3,221

772

24 ACAP อาหาร ปรับโครงสร้างหนี้

จัดหาการลงทุน

2550 2550 1,359

63

25 ACS ผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียม	

รถจักรยานยนต์

ที่ปรึกษาผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ

จัดหาการลงทุน

2550 2552 2,665

400

26 ACS ผลิตจำาหน่ายผลไม้ ที่ปรึกษาผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ 2551 2552 1,019

27 ACS อู่ซ่อมเรือ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 2551 2553 821

28 ACS อุตสาหกรรมผลไม้

กระป๋อง

ท่ีปรึกษาในการทำาคำาเสนอซ้ือหลัก

ทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

2552 2552 80

29 ACS ผู้ผลิตและจำาหน่ายผ้า ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2552 2555 911

30 ACS สถาบันวิจัย ท่ีปรึกษาในการหาความเหมาะสม

โครงสร้างเงินทุนของรัฐวิสาหกิจ

2553 2554 n.a.

31 ACS อาหารทะเลแช่แข็ง ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ 2553 2554 n.a.

32 ACS ผลิตช้ินส่วนอิเลค

ทรอนิคส์	

ที่ปรึกษาผู้บริหารแผนฟื้นฟูฯ 2553 2554 4,000

33 ACS โรงงานรองเท้า ที่ปรึกษาผู้ทำาแผนฟื้นฟูกิจการ 2553 2555 445

34 ACS อุตสาหกรรมการเกษตร	 ที่ปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุน 2554 2556 30

35 ACS สื่อโทรทัศน์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 2555 2555 n.a.

36 ACS เกษตรกรรม ที่ปรึกษาการเงินทั่วไป 2555 2555 n.a.

37 ACS อาหารทะเล ที่ปรึกษาการเงินทั่วไป 2555 2555 n.a.

38 ACS สื่อสาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2555 2555 n.a.

39 ACS สิ่งทอ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2555 2556 631

40 ACS สื่อสาร ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างกิจการ 2556 2556 n.a.

41 ACS สื่อสาร ที่ปรึกษาประเมินมูลค่ากิจการ 2556 2556 n.a.

รวมมูลค่าโครงการของการให้บริการ 211,940

หมายเหตุ	:	*	มูลค่าโครงการ	เท่ากับ	ขนาดของหนี้ที่ทำาการปรับโครงสร้าง	หรือขนาดของเงินทุนที่จัดหา	
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ผลงานในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจของ ACS

ที่กำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการตามสัญญาการให้บริการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

ล�าดับ ผู้ให้บริการ ประเภทธุรกิจ งานท่ีให้บริการ ปีท่ีเร่ิมให้บริการ

มูลหน้ี / 

เงินทุนท่ีจัดหา *

(ล้านบาท)

1. ACS ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ท่ีปรึกษาผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูฯ	

จัดหาการลงทุน

2555 		4,000

420

2. ACS โรงแรม ที่ปรึกษาจัดหาแหล่งเงินทุน 2555 1,600

3. ACS รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาการเงินทั่วไป 2556 n.a.

4. ACS โรงงานรองเท้า ที่ปรึกษาจัดหาแหล่งเงินทุน 2556 904

5. ACS วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ปรึกษาจัดหาแหล่งเงินทุน 2556 200

รวม 7,124

หมายเหตุ	:	*	มูลค่าโครงการ	เท่ากับ	ขนาดของหนี้ที่ทำาการปรับโครงสร้าง	หรือขนาดของเงินทุนที่จัดหา	อย่างไรก็ตาม	

	 								มูลค่าของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	เนื่องจากการยุติการให้บริการของที่ปรึกษาทางการเงิน

• ธุรกิจบริการอื่นๆ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ของงานให้บริการรับจ้างดำาเนินงาน	(Outsourcing)	ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการใน

ธุรกิจให้บริการเครือโทรศัพท์	รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ	ที่มีบริการด้านการให้สินเชื่อ	และบัตรเครดิต	เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้	

จะตอ้งมหีนว่ยงานให้บรกิารขอ้มูลแกผู่ม้าใช้บริการในธรุกจิของตน	เช่น	บรกิารสอบถามโปรโมช่ัน	บรกิารลกูคา้สมัพนัธ	์เป็นตน้	

การจัดสรรคน	หรือการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาดำาเนินการโดยเฉพาะ	อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการใช้ผู้ให้บริการภายนอก	ดังนั้น	

GSC	ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	จึงอาศัยข้อได้เปรียบจากการมีพนักงานที่มีความรู้	 ความชำานาญงานบริการในส่วนนี้	 เข้า

เสนอรับงานจากผู้ประกอบการเหล่านี้	

ในขณะท่ีการจำาหน่ายจำาหน่ายเครื่องสำาอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม	 ลูกค้าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงทำางานร้อยละ	80	

ได้แก่	พนักงานออฟฟิศ	นักธุรกิจ	และแม่บ้าน	เป็นต้น	ซึ่งบุคคลเหล่านี้	จะสนใจเรื่องการดูแลความสวยงาม	และเป็นผู้ที่มีกำาลัง

ซื้อ	ในขณะที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษาก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	

5.5 นโยบายราคา

โดยท่ัวไปการกำาหนดราคาค่าธรรมเนียมวิชาชีพกับลูกค้าท่ีให้บริการด้านท่ีปรึกษาทางการเงินจะพิจารณาจากปริมาณ

งาน	 ความยากง่าย	 และจำานวนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก	 ประกอบกับการพิจารณาราคาตลาดท่ีผู้ให้บริการรายอ่ืนเสนอ	

สำาหรบัลกูคา้ปรบัโครงสรา้งหนี	้โดยจะคำานงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดของลกูคา้ดว้ย	รวมท้ังพจิารณาขนาดมลูคา่

โครงการด้วย	

สำาหรบัการคดิอตัราผลตอบแทนจากการให้บรกิารรบัเป็นผูบ้รหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ	จะคดิรายไดจ้ากการให้บรกิาร	

และค่าธรรมเนียมพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ร่วมตกลงกัน	ซึ่งคำานวณจากประมาณการค่าใช้จ่าย	
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6.  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมการปรับโครงสร้างหนี้และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

อุตสาหกรรมน้ีถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนมาจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย	เม่ือปี	2540-2541	โดยนับจากน้ัน

เป็นต้นมา	ได้ส่งผลกระทบท่ีสำาคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศอยู่	2	ประการต่อเน่ืองกัน	คือ	1)	ผู้ประกอบการ

ธุรกิจส่วนใหญ่	ตลอดจนประชาชนที่ต้องตกงาน	ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน	ไม่สามารถชำาระหนี้ได้	และจำานวนมาก

ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและ/หรือ	ฟื้นฟูกิจการ	2)	เงินกู้ของบุคคลเหล่านั้นที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินต่างๆ	กลายเป็น

เงินกู้ที่ไม่สามารถชำาระได้	หรือค้างชำาระ	เป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินต่างๆ	หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า	NPL	

ซึ่งส่งผลให้สถาบันการเงินต่างๆ	ประสบปัญหาการดำาเนินงานและขาดความน่าเชื่อถือ	

รัฐบาลได้พยายามออกมาตรการต่างๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหา	 โดยมีนโยบายท่ีจะแยกหนี้เสียออกจากระบบธนาคาร	 และ

สนับสนุนให้ธนาคาร	จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของตน	(Asset	Management	Company)	เพื่อโอนหนี้เสียมาบริหาร	รวมทั้ง

มีการแก้ไข	พระราชบัญญัติล้มละลาย	โดยเพิ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ	เข้าไปในระบบ	เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการสามารถแก้ไข

หนี้ได้รวดเร็วข้ึนโดยมีกฎหมายรองรับ	 และสามารถฟ้ืนฟูกิจการข้ึนได้	 กฎหมายสำาคัญท่ีภาครัฐออกมาในช่วงปี	2540-2544	

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้	NPL	ดังกล่าว	(ไม่นับรวมกฎหมายจัดตั้งองค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน	(ปรส.))	ทำาให้เกิดองค์กรใหม่

และกระบวนการแก้ปัญหาหนี้ขึ้นในระบบ	ประกอบด้วย

-	 พระราชกำาหนดบรรษัทบริหารสนิทรัพย์สถาบันการเงนิ พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีสาระสำาคญัให้จดัตัง้	บรรษัทบรหิารสนิทรพัย์

สถาบันการเงิน	หรือเรียกชื่อย่อเปน็ทางการว่า	บบส.	หรือ	AMC	เพื่อรับโอนสินทรัพย์จากบริษัทเงินทนุ	หรือ	บริษทั

เงินทุนหลักทรัพย์ท่ีถูกระงับการดำาเนินกิจการตามคำาส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะน้ัน	หรือสินทรัพย์

จากสถาบันการเงินอ่ืนท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าถือหุ้นและมีอำานาจจัดการ	 มา	

บริหารจัดการ	

-	 พระราชกำาหนดบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ พ.ศ. 2541	ซ่ึงมีสาระสำาคญัให้บรษัิทสามารถจดทะเบียนเป็น	“บรษัิทบรหิาร

สินทรัพย์”	 เพ่ือซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาเพ่ือบริหารหรือจำาหน่ายจ่ายโอนต่อไป	โดย	

พ.ร.ก.	น้ี	จะให้ความคุ้มครองบริษัทบริหารสินทรัพย์	ในการรับโอนสิทธิเรียกร้องและหลักประกันจากสถาบันการเงิน	

-	 พระราชบัญญัติล้มละลาย ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2542	มีสาระสำาคัญคือ	เพิ่มเติมกระบวนการฟื้นฟูกิจการ	โดยกำาหนด

ให้มผีูท้ำาแผนฟืน้ฟกูจิการ	และผูบ้รหิารแผนฟืน้ฟกูจิการ	มาจดัการธรุกจิและทรพัย์สนิของลกูหนีภ้ายใตก้ระบวนการ

ตาม	พ.ร.บ.	นี้

- พระราชกำาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544		รัฐบาลออก	พ.ร.ก.	ฉบับนี้	เพื่อเร่งให้ธนาคารและสถาบัน

การเงินดำาเนินการโอนหน้ีเสียออกจากระบบสถาบันการเงิน	 โดยมีสาระสำาคัญคือให้จัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	

ข้ึน	 มีช่ือย่อเป็นทางการว่า	 บสท.	 หรือ	TAMC	 เพ่ือทำาหน้าท่ีบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีรับโอนมา	 รวมท้ัง				

ปรับโครงสร้างหนี้	โครงสร้างการจัดการของลูกหนี้	พ.ร.ก.	นี้กำาหนดให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์

ท่ีรัฐถือหุ้นอยู่เกิน	50%	โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามท่ีกำาหนดมายัง	บสท.	ภายในส้ินปี	2543	และสถาบันการเงิน

หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อ่ืน	ก็สามารถโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่	บสท.	ได้	ซ่ึง	พ.ร.ก.	น้ี	ได้กำาหนดราคาโอน

ไวชั้ดเจน	รวมท้ังกำาหนดวธิกีารในการแบ่งปันผลกำาไรและรบัผดิชอบในผลขาดทุน	ท่ีจะเรยีกเกบ็จากลกูหนี้ในอนาคต

ภาวะการณ์และกฎหมายดังกล่าว	 ได้ทำาให้เกิดธุรกิจประเภทใหม่ข้ึน	 คือ	 การให้บริการท่ีปรึกษาแก่ลูกหนี้ในการปรับ

โครงสร้างหนี้	การจัดทำาแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	และการเข้ารับเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
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โครงสร้างของอุตสาหกรรม

ผลของกฎหมายดังกล่าว	 ทำาเกิดองค์กรและผู้ประกอบการข้ึนใหม่	 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมนี้	 มี		

ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่	3	ระดับ

ระดับที่หนึ่งคือ	ลูกหนี้	ซึ่งกลายเป็น	NPL	ของสถาบันการเงิน	ลูกหนี้เหล่านี้มีความจำาเป็นที่จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อ

ทำาการปรับโครงสร้างหน้ี	บางรายสามารถทำาเองได้	บางรายมีความยุ่งยากซับซ้อนจึงต้องการผู้เช่ียวชาญมาให้คำาปรึกษา	หลายราย

เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายเพื่อให้สามารถดำาเนินการได้โดยมีกฎหมายรองรับ	 ซ่ึงต้องมีการแต่งตั้งผู้ทำา

แผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ	 ดังนั้นในส่วนนี้	 ทำาให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้เป็น

วิชาชีพ	ซึ่งแต่ละรายอาจมีขอบเขตการให้บริการต่างกัน	

สำาหรับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	(AIP)	เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในส่วนนี้โดยมีบริการครบวงจร	ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่ง

เงินทุนและอื่นๆ

ระดับท่ีสอง	คือ	เจ้าหน้ีสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ซ่ึงส่วนใหญ่คือธนาคารท้ังของเอกชนและของรัฐ	ลูกหน้ีของธนาคารเหล่าน้ี

ได้กลายเป็น	NPL	 ธนาคารบางรายได้โอน	NPL	 บางส่วนให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ีตนจัดตั้งข้ึน	 หรือให้แก่	 บบส.	 และ				

บสท.		บางรายยังไม่ได้โอน	บางรายมีส่วนที่ยังไม่ได้โอนเหลืออยู่มาก	บางรายมี	NPL	เกิดขึ้นใหม่	หรือมี	NPL	ที่บรรลุข้อตกลง

ไปแล้วกลับมาเป็น	NPL	 อีก	(Re-entry	NPL)	 เจ้าหนี้เหล่านี้	 ส่วนมากมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นใหม่เพื่อบริหารจัดการ	

NPL	ท่ีไม่ไดโ้อนออก	แตก่ารบริหารตดิตาม	NPL	ท่ีเป็นลกูหนีร้ายยอ่ยให้มปีระสทิธภิาพจะมีคา่ใช้จา่ยสงู	รวมท้ังตอ้งใชบุ้คลากร

จำานวนมาก	การบริหารติดตามหนี้รายย่อยเหล่านี้	จึงมีแนวโน้มที่จะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมากขึ้น	

ระดับที่สาม	คือ	บริษัท/องค์กรบริหารสินทรัพย์ ที่รับโอน	NPL	มาจากธนาคาร	ในระดับนี้บางรายได้รับโอน	NPL	มา

จำานวนมากและมีบุคลากรไม่เพียงพอ	ประกอบกับ	NPL	ที่รับมาส่วนมากจะเป็นลูกหนี้รายย่อยซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ	การ

บรหิารตดิตาม	ตลอดจนการฟอ้งร้องบังคบัคด	ีจงึมคีา่ใช้จา่ยสงู	บรษัิทบรหิารสนิทรพัยบ์างแห่ง	จงึว่าจา้งบุคคลภายนอกบรหิาร		

ดังนั้นในระดับที่สองและที่สามนี้	จึงมีผู้ประกอบการรับจ้างบริหาร	NPL	เกิดขึ้นและให้บริการ	เช่นเดียวกับบริษัทฯ				

					
แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรม

ผู้ลงทุน	/

บริษัท	/	องค์กรบริหารสินทรัพย์

ผู้ให้บริการ

บริหารสินทรัพย์ชำาระคืนเงินกู้ปกติ

(PL)

ไม่ชำาระคืนเงินกู้

(NPL)

เงินกู้

โอนขาย	NPL

ว่าจ้างบริหาร
ว่าจ้างบริหาร	NPL

Re-entry

หน่วยงาน
แก้ไข	NPL

ผู้ให้บริการ

ปรับโครงสร้างหนี้	/

ผู้ทำาแผน	/

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

ธนาคาร	/	สถาบันการเงิน

ผู้ให้กู้

ผู้กู้

PL

ผู้กู้

PL

ปรับโครงสร้างหนี้
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

ขนาดของตลาด  และการแข่งขัน

ขนาดของตลาดการแข่งขันให้บริการปรับโครงสร้างหนี้และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนี้	 จะมีความสัมพันธ์กับ

สภาวะทางเศรษฐกจิเป็นสำาคญั	ภาวะทางเศรษฐกจิอยู่ในช่วงถดถอยกจ็ะสง่ผลทำาให้งานดา้นการปรบัโครงสรา้งหนี	้และงานดา้น

บริหารสินทรัพย์มีปริมาณมากข้ึนตามไปด้วย	 โดยผู้ท่ีได้รับผลกระทบได้แก่	 ภาคธุรกิจต่างๆ	 รวมไปถึงการใช้จ่ายของภาค

ประชาชนท่ีลดลงอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน	 และนำาไปสู่การเติบโตของ	NPL	 ท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบ

เศรษฐกจิ	ในขณะเดยีวกนั	หากเศรษฐกจิมีการเจริญเตบิโตท่ีดตีอ่เนือ่ง	และภาครฐับาลมมีาตรการตา่งๆ	ออกมากระตุน้เศรษฐกจิ

อย่างได้ผล	ก็จะทำาให้ปริมาณ	NPL	ในระบบจะมีแนวโน้มที่ลดลงได้	ดังเช่น	ในระยะเวลา	1-2	ปีที่ผ่านมา	ทั้งในส่วนของภาครัฐ

และสถาบันการเงินต่างๆ	ได้มีความเข้มงวดและมาตรการต่างๆ	ออกมาเพื่อควบคุมปริมาณหนี้เสียจากการปล่อยสินเชื่อ	ทำาให้	

NPL	 ในระบบมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า	 อย่างไรก็ตาม	 จากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก	 และการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังมีการขยายตัวน้อยอยู่ในปีที่ผ่านมา	ก็เป็นปัจจจัยหนึ่งที่อาจทำาให้	NPL	 ในภาคธุรกิจกลับมาสูงขึ้นได้

อีกในอนาคต				

จากข้อมูลเบื้องต้นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2557	ยังคงมียอด	Gross	NPL		

หมายถึง	ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน	สงสัย	สงสัยจะสูญ	และสูญ	ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คงค้างในระบบสถาบันการเงินทั้งสิ้น	ซึ่งประกอบไปด้วย	ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ	สาขาธนาคารต่างประเทศ	ณ	

สิ้นสุดไตรมาส	4/2556	 เป็นจำานวน	265,648	 ล้านบาท	 คิดเป็น	2.15%	ของยอดสินเชื่อรวมของระบบสถาบันการเงิน	 ซึ่งมี

จำานวนเพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณ	11,441	 ล้านบาท	 โดยยอดคงค้าง	NPL	 ดังกล่าวมาจากกลุ่มธุรกิจ

ประเภทการผลิตมากสุด	คือมีจำานวนประมาณ	78,347	ล้านบาท	รองลงมา	ได้แก่	การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล	ซ่ึงมีจำานวนอยู่

ประมาณ	71,612	ล้านบาท		ในจำานวนนี้มีทั้งลูกหนี้รายบุคคลและลูกหนี้ธุรกิจ	อย่างไรก็ตามมีหนี้	NPL	ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี	2556	

เป็นจำานวน	50,316	ล้านบาท	ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	สิ้นสุดไตรมาส	4	ปี	2556	จากยอด	NPL	ใหม่ที่

เพิ่มขึ้นจำานวนดังกล่าว	ภาคธุรกิจที่มียอด	NPL	เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ภาคการอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคลมีจำานวน	20,208	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	40.16	ของยอด	NPL	ใหม่ที่เพิ่มขึ้น	โดยเป็น	NPL	ที่	Re-Entry	จำานวน	2,239	ล้านบาท	เป็น	

NPL	 รายใหม่จำานวน	17,555	ล้านบาท	รองลงมาคือภาคการผลิต	มีจำานวนประมาณ	12,867	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	

25.57	ของยอด	NPL	ใหม่ที่เพิ่มขึ้น	โดยพิจารณาได้จากรายละเอียดการเพิ่มขึ้นของ	NPLs	ดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกิจ สิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2556 (ล้านบาท)

จ�านวนใหม่ Re-Entry อื่นๆ รวมยอดเพิ่มขึ้น

1. การเกษตร	ประมง	และป่าไม้ 317 274 21 613

2. การเหมืองแร่และย่อยหิน 9 18 2 29

3. การผลิต 5,312 4,247 3,308 12,867

4. การก่อสร้าง 658 240 202 1,100

5. การพาณิชย์ 6,108 2,585 682 9,375

6. ธุรกิจการเงินและประกันภัย 45 10 8 63

7. ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 554 329 230 1,114

8. การสาธารณูปโภคและการขนส่ง 522 946 55 1,523

9. การบริการ 1,178 2,087 155 3,420
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ประเภทธุรกิจ สิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2556 (ล้านบาท)

จ�านวนใหม่ Re-Entry อื่นๆ รวมยอดเพิ่มขึ้น

10. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 17,555 2,239 414 20,208

11. อื่นๆ 4 0 0 4

รวม 32,262 12,975 5,079 50,316

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ปรับปรุงเมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2557

ธุรกิจปรับโครงสร้างหนี้ จัดทำาแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ  

ปรมิาณของหนี้ในสว่นท่ียงัปรบัหนี้ไมแ่ลว้เสรจ็สมบูรณ	์จะเป็นตลาดสำาหรบัธรุกจิการปรบัโครงสรา้งหนี	้จดัทำาแผนและ

บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ซึ่งในการจัดทำาแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการของศาลล้มละลายนั้น	ศาลมีอำานาจ

แต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้ทำาแผนในคดีนั้นๆ	 ก็ได้	 ซึ่งบางส่วนลูกหนี้เดิมหรือเจ้าหนี้จะขอเป็นผู้ทำาแผนและผู้บริหารแผน	 บางส่วนผู้ให้

บริการวิชาชีพจะเป็นผู้ทำาแผนและบริหารแผน		ผู้ทำาแผนและผู้บริหารแผนที่ดำาเนินการเป็นธุรกิจวิชาชีพ	จะสามารถเป็นผู้ทำา

แผนและผู้บริหารแผนได้ในทุกคดี	 โดยจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตจากสำานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 กรมบังคับคดี	

ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีผู้ที่ได้รับอนุญาตทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคล	ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำาแผนจำานวน	14	ราย	

และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้บริหารแผนจำานวน	18	 ราย	 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นท้ังผู้ทำาแผนและผู้บริหารแผนไป		

พร้อมกัน	เช่นเดียวกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ	คือ	ACS		

ACS	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 จัดว่าเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่รายหนึ่ง	 เช่นเดียวกับผู้ให้บริการอีกหลายรายใน		

ตลาดธุรกิจนี้ที่ได้รับใบอนุญาต	อาทิ	บริษัท	ซี.เจ.	มอร์แกน	จำากัด	บริษัท	เชอร์ชิลล์	ไพรซ์		แพลนเนอร์	จำากัด	บริษัท	สีลม	

แพลนเนอร์	 จำากัด	 เป็นต้น	 ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้นอกกระบวนการของศาลล้มละลายนั้น	 ไม่มีข้อกำาหนดคุณสมบัติของ			

ผู้ทำาหนา้ท่ีท่ีปรกึษาการปรบัโครงสร้างหนี	้ท่ีปรึกษารายใหญ่ท่ีนา่จะเป็นคูแ่ข่งของบรษัิทฯ	ในปัจจบัุนพบวา่สว่นใหญ่จะเป็นบรษัิท

ที่ถือหุ้นจากต่างประเทศ	ในขณะที่บริษัทที่บริหารงานโดยคนไทยมีอยู่น้อยราย	ซึ่งในด้านของการแข่งขันนั้น	ปัจจุบันถือว่า	ยัง

ไม่รุนแรง	แต่การแข่งขันจะมีมากข้ึนสำาหรับลูกค้าท่ีมีขนาดใหญ่	มีหน้ีสินจำานวนมาก	เน่ืองจากผู้ให้บริการมีโอกาสได้ค่าธรรมเนียม

มากข้ึนและได้รับความน่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึนจากการมีลูกค้ารายใหญ่	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีข้อได้เปรียบคือ	มีบริการครบวงจร	

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้	และมีความสัมพันธ์กับธุรกิจหลายกลุ่มในการแนะนำาลูกค้าให้บริษัทฯ	

ธุรกิจให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ขนาดของตลาดของลกูคา้ในสว่นนี	้ในปัจจบัุนสว่นใหญ่ยังอาจจะอิงกบัปรมิาณหนีท่ี้อยู่ในสถานะฟ้องรอ้งดำาเนนิคด	ีหรอื

ค้างชำาระเป็นเวลานาน		ซึ่งการให้บริการจะครอบคลุมถึงการจัดการด้านการตลาดกับหลักประกันที่ยึดมาด้วย	จากข้อมูลเบื้อง

ต้นของธนาคารแห่งประเทศไทย	สำาหรับ	NPL	ที่ยังคงมีอยู่ในระบบจำานวนประมาณ	265,648	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.15	

ต่อสินเชื่อรวมทั้งระบบของกลุ่มสถาบันการเงิน	โดย	NPL	ที่เพิ่มขึ้นจำานวน	50,316	ล้านบาท	เป็น	NPL	รายใหม่จำานวน	20,208	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ	40.16	ของยอด	NPL	ที่เพิ่มขึ้น	 ในขณะเดียวมี	NPL	ที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปแล้ว

จำานวน	12,975	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	25.79	ของ	NPL	ที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของ	NPL	มีจำานวนการ

เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า	ที่มี	NPL	เพิ่มขึ้น	41,965	ล้านบาท	ในขณะที่สิ้นปี	2556	มี	NPL	เพิ่มขึ้น	50,316	ล้านบาท	อย่างไร

ก็ตาม	ณ	สิ้นปี	2556	มี	NPL	รายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า	คือเพิ่มขึ้นจาก	27,259	ล้านบาท	เป็น	32,262	ล้านบาท	ซึ่ง



32

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

แสดงให้เห็นวา่	ประเทศไทยนัน้ยงัคงมีปรมิาณ	NPL	อยู่ในระบบอีกเป็นจำานวนไมน่อ้ย	รวมท้ัง	NPL	ท่ีจะเกดิขึน้ใหม	่และสะท้อน

ให้เห็นว่าธุรกิจในด้านการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	ยังคงเป็นธุรกิจที่มีงานรองรับสำาหรับผู้รับจ้างบริหาร	

สำาหรับในปัจจุบัน	บริษัทที่เป็นผู้รับจ้าง	รับโอน	หรือประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารนั้นมีอยู่หลายแห่ง	มีทั้ง

ธนาคาร	ท่ีสว่นใหญ่จะจดัตัง้บรษัิทยอ่ยของตนเองข้ึนมาบรหิาร	NPLs	โดยเฉพาะ	รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งๆ	และบรษัิทบรหิาร

สินทรัพย์ของรัฐ	 ที่จะใช้วิธีว่าจ้างองค์กรภายนอกเป็นผู้บริหารให้กับตนเอง	 ซึงในตลาดปัจจุบันมีองค์กรบริหารสินทรัพย์ต่างๆ

พอสรุปได้ดังนี้

-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จำากัด		 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	อินเตอร์	แคปปิตอล	อลิอันซ์	จำากัด	

-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จำากัด	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม็กซ์	จำากัด

-	บริษัท	อัลฟาแคปปิตอล	จำากัด	 	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	รัชโยธิน	จำากัด

-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	สุโขทัย	จำากัด	 	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ทวี	จำากัด

-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	จตุจักร	จำากัด	 	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	พาลาภ	จำากัด

-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	สาทร	จำากัด

-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	สุขุมวิท	จำากัด	 	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เพทาย	จำากัด

-	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	จำากัด	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	พญาไท	จำากัด

-	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	 	 -	บริษัทบริหารสินทรัพย์	สตาร์	จำากัด

-	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	ลินน์	ฟิลลิปส์	จำากัด	 -	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จำากัด

โดยท่ีบรษัิทท่ีถกูจดัตัง้ข้ึนมาเพ่ือรบัจา้งบรหิาร	หรอืบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ท่ีจดัตัง้ข้ึนตาม	พ.ร.ก.	บรหิารสนิทรพัย์	สว่น

ใหญ่เกือบท้ังหมดเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งโดยสถาบันการเงินเพื่อรับบริหารหนี้ของสถาบันการเงินตนเองหรือผู้อื่น	 บริษัทบริหาร

สินทรัพย์อิสระที่ไม่ขึ้นกับสถาบันการเงินใดๆ	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทที่มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกับของบริษัทฯ	มีอยู่

จำานวนไม่กี่รายเท่านั้น	เช่น	บริษัทบริหารสินทรัพย์	พาลาภ	จำากัด	เป็นต้น	

ในด้านการแข่งขัน	 ปัจจุบันมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากจะมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน	 ใน		

การเสนอตัวเพื่อรับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	ดังนั้นบริษัทฯ	ต้องทำาการคัดเลือกแข่งขันกับผู้เสนอบริการอีก

หลายราย	ซึ่งบางรายก็เป็นผู้ประกอบการรายใหม่	อีกทั้งในปัจจุบัน	พ.ร.ก.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ได้กำาหนดให้บริษัทบริหาร

สินทรัพย์สามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์ได้ด้วย	 จากเดิมซ่ึงมีข้อจำากัดให้ต้องรับโอนหรือซ้ือสินทรัพย์ไปเท่านั้น	 ทำาให้บริษัท

บริหารสินทรัพย์ในปัจจุบันมีความได้เปรียบกว่าบริษัทที่รับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั่วไป	 เนื่องจากมีทางเลือกในการ

ที่จะเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในพอร์ตของตนด้วยตัวเอง	หรือจะจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารเองก็ได้	 ซึ่งก็จะ

ทำาให้โอกาสที่ผู้รับจ้างบริหารจะไปรับจ้างบริหารจากบริษัทบริหารสินทรัพย์มีโอกาสน้อยลง	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	มีบริษัทย่อยที่

เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์อยู่แล้วคือ	บบส.เอแคป	บบส.สตาร์	และบบส.เอแคป	เอเชีย	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีศักยภาพในการ

แขง่ขันท่ีไม่นอ้ยกว่าบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์รายอ่ืนๆ	ท่ีเข้ามาแขง่ขันในธรุกจินี	้เนือ่งจากบรษัิทฯ	สามารถรบัจา้งบรหิารสนิทรพัย์

ด้อยคุณภาพจากบริษัทย่อยได้	

สำาหรับปัจจัยสำาคัญท่ีจะทำาให้บริษัทฯประสบความสำาเร็จในการแข่งขันในธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้น

ประกอบด้วย

1.	 บรษัิทฯมีบุคลากร	ท่ีมปีระสบการณ	์และความเข้าใจในการแกปั้ญหาหนีส้นิดอ้ยคณุภาพ	โดยจะตอ้งสามารถพจิารณา

และตัดสินใจถึงการรักษาสมดุลระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ลูกหน้ีอย่างย่ังยืน	ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา	และการลดความสูญเสีย

ให้แก่สถาบันการเงิน	บุคลากรที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯ	สามารถอบรมและสร้างทีมงานใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับงานใหม่
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ได้	ตลอดจนสามารถทำางานทดแทนกันและจัดสรรบุคลากรให้เป็นหัวหน้าของทีมงานใหม่	หากมีงานเพิ่มเติมในอนาคตได้

2.	 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีมีประสทิธภิาพในการบรหิารและจดัการข้อมูลให้ทันตอ่เหตกุารณ	์และมมีาตรฐาน

เดียวกันกับสถาบันการเงินโดยทั่วไป

3.	 ความมุง่ม่ันในการเป็นผูบ้ริหารสนิทรัพย์มืออาชีพท่ีสามารถให้ความม่ันใจแกผู่ว้า่จา้ง	ซ่ึงครอบคลมุท้ังความสามารถ

และประสิทธิภาพในการบริหารงาน	ความมั่นคงในอนาคตระยะยาวของธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 บริษัทฯ	เสนออัตราค่าบริการที่เป็นธรรม	และสามารถลดต้นทนุในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ว่าจ้างได้

5.	 บริษัทฯ	มีทางเลือกในการรับงานด้านบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากขึ้น	เพราะสามารถดำาเนินงานได้ทั้งในด้าน

การรับจ้างบริหาร	ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	หรือเป็นผู้ประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารภายใต้	บบส.					

เอแคป	และบบส.สตาร์	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	

การดำาเนินงานภายใต้การบริหาร NPLs จากหน่วยงานของรัฐ

ปัจจบัุนบรษัิทบรหิารสนิทรัพย์ของรฐัท่ีจดัตัง้ข้ึนเพ่ือดำาเนนิการตดิตามและแกไ้ขปัญหาหนี	้NPL	โดยเฉพาะ	เช่น	บรษัิท

บรหิารสนิทรพัย์กรุงเทพพาณชิย์จำากดั	(บสก.	หรือ	BAM)			บรษัิทบรหิารสนิทรพัยเ์พชรบุรจีำากดั	(PAMC)	บรษัิทบรหิารสนิทรพัย์

รัตนสินจำากัด	(RAM)		บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำากัด	(บสส.	หรือ	SAM)	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	(บสท.	หรือ	TAMC)	

และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน	(บบส.	หรือ	AMC)	โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์เหล่านี้จะรับซื้อหรือรับโอนหนี้เสียมา

จากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ	 เพื่อมาบริหารจัดการโดยเฉพาะ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าที่ธนาคารหรือสถาบัน

การเงินจะเป็นผู้ดำาเนินงานเอง	เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินเหล่านั้นมีธุรกรรมด้านอื่นๆ	ที่ต้องคอยดูแลอยู่	ทำาให้การ

ติดตามและบริหารหนี้อาจไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ	 โดยท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์เหล่าน้ีสามารถท่ีจะดำาเนินงานด้วยตัวเอง	

หรอืวา่จา้งให้ผูบ้ริหารเอกชนภายนอกมารบัจา้งบริหารก็ได	้ปัจจบัุนปรมิาณ	NPL	ท่ีอยู่ในระบบนัน้คาดวา่ยังมีอยูป่ระมาณ	3-4%	

ของยอดสินเชื่อทั้งระบบของสถาบันการเงิน	ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลักๆ	3	ประการที่กดดันให้	NPL	ยังไม่มีแนวโน้มลดลงอย่าง

มีนัยสำาคัญ	คือ	ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตัว	เกณฑ์การจัดช้ันของ	ธปท.	ท่ีเข้มงวดข้ึน	และความผันผวนในตลาดการเงินโลก	

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังเชื่อว่า	NPL	 เป็นสิ่งท่ีจะต้องมีเกิดข้ึนในระบบ	 โดยเฉพาะกับประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	

ค่อนข้างสูง	หรือกลุ่ม	Emerging	countries	เช่น	ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	รวมทั้ง	อินเดีย	จีน	เกาหลี	เป็นต้น	ปริมาณของ	

NPL	 ในประเทศไทยมีจำานวนมากพอและอาจจะมี	NPL	 เพ่ิมขึ้นจากปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้น	 และนำาไปสู่ผลกระทบต่อสภาวะ				

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมือง	ปัญหาจากภัยธรรมชาติ	ปัญหาค่าเงินบาท	เป็นต้น	ซึ่ง	NPL	ที่ยัง

เหลอือยู่ในระบบเศรษฐกจิแตล่ะปียังมีปริมาณเพียงพอท่ีจะนำารายไดแ้ละการเตบิโตมาสูบ่รษัิทฯ	รวมท้ังมธีรุกรรมอ่ืนท่ีเกีย่วเนือ่ง

กับการบริหารหนี้	ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัทฯ	เช่นกัน		

อุตสาหกรรมธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ปีที่ผ่านมาแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน	ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย	ที่ส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่ชะลอตัวลง	ประกอบกับปัญหาทางการเมืองที่

เกดิข้ึน	ทำาให้นโยบายการลงทุนตา่งๆ	เกดิความลา่ช้าตามไปดว้ย	สิง่ท่ีเห็นไดชั้ดเจนคอืการไหลออกของเงนิทุนจากตา่งประเทศ	

นกัลงทุนตา่งประเทศให้ความสนใจตอ่การลงทุนในตลาดทุนของไทยนอ้ยลง	ทำาให้ธรุกจิการให้บรกิารท่ีปรกึษาทางการเงนิเกีย่ว

กับการระดมทุน	การออกตราสารทุน	ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		

ปัจจุบันนี้บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งหันมามุ่งเน้นธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือวาณิชธนกิจมากยิ่งขึ้น	เนื่องจาก

เป็นการเพิม่รายได	้และสนบัสนนุธรุกจิหลกัทรพัย์ของตนเอง	รวมถงึการเพิม่ข้ึนของบรษัิทท่ีปรกึษาทางการเงนิท่ีจดัตัง้ข้ึนใหม	่	

โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำานักงาน	ก.ล.ต.	และไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกระงับการให้
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บริการ	ณ	วันที่	19	กุมภาพันธ์	2557	ทั้งสิ้น	76	ราย	ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนนี้	จะ

ข้ึนอยู่กบัคณุภาพของบุคลากร	ประสบการณ	์และความเช่ียวชาญในการให้คำาปรกึษาเป็นหลกั	บรษัิทฯ	มข้ีอเสยีเปรยีบเนือ่งจาก	

บริษัทฯ	ไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีฐานลูกค้าและมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

เพื่อเสนอบริการรับประกันการจำาหน่ายหุ้นให้แก่ลูกค้า	อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ	มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้

บรกิารรบัประกนัการจำาหนา่ยหุ้น	กจ็ะทำาให้บรษัิทสามารถสรา้งความเชือ่มัน่ให้กบัเจา้ของกจิการในการเสนอขายหลกัทรพัยข์อง

ตนได้			

อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้การประกอบธุรกิจในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินในการออกตราสารทุนจะมีการแข่งขันที่มากขึ้น

จากการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ	และส่งผลต่อปริมาณงานที่มีสัดส่วนน้อยลง	แต่บริษัทฯ	ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริษัทย่อย	คือ	ACS	

เป็นผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	ก็ยังสามารถให้บริการกับลูกค้าในด้านอื่นๆ	ได้	เช่น	ที่ปรึกษาการปรับ

โครงสร้างหนี้	และที่ปรึกษาในการหาผู้ร่วมทุนต่างๆ	รวมถึงการเป็นผู้ทำาแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	

ACS	สามารถให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลาย	

ปัจจุบัน	บริษัทฯ	พยายามศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนของธุรกิจท่ีหลากหลายมากข้ึน		ไม่ได้จำากัดอยู่แต่ธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ่ง	ทั้งนี้หากบริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่า	การเข้าลงทุนในธุรกิจใดๆ	ที่เป็นธุรกิจใหม่	สามารถสร้างผลตอบแทน	และ		

มีความเสี่ยงต่ำา	บริษัทฯ	ก็พร้อมที่จะพิจารณาเข้าลงทุนเช่นกัน	เช่น	ในปลายปี	2555	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ให้บริษัทย่อย	คือ	

บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด	ได้เริ่มต้นการประกอบธุรกิจการจำาหน่ายสินค้าเพื่อการเสริมสวย	ได้แก่	เครื่องสำาอาง	อาหาร

เสริมสุขภาพ	 สมุนไพร	 เป็นต้น	 โดยใช้งบในการลงทุนข้ันต้นไม่เกิน	1	 ล้านบาท	 ซ่ึงหากในอนาคตมีการพัฒนาการเติบโต						

ของธุรกิจได้ดี	บริษัทฯก็จะพิจารณาถึงโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มต่อไป	

7.  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ปัจจุบันบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีผู้บริหารและทีมงานในสายงานท่ีปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	ท่ีล้วนแล้วแต่เป็น

ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจวาณิชธนกิจและการเงินมาเป็นเวลากว่า	10	 ปี	 รวมท้ังยังมีสายสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้า	 โดยมีผู้ได้รับ

วฒุบัิตรจากชมรมวาณชิธนกจิ	สำาหรบัการเป็นผูท่ี้สอบผา่นหลกัสตูรท่ีปรกึษาทางการเงนิ	และสามารถปฏบัิตงิาน	เป็นผูค้วบคมุ

การปฏิบัติงานจำานวนรวม	3	ท่าน	

งานธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน	และการให้บริการงานบริหารสินทรัพย์	 เป็นงานที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์

ของผู้บริหารระดับสูง	 รวมท้ังการรับรู้ข่าวสารในเชิงธุรกิจตลอดเวลา	 เพื่อเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า	 รวมท้ังมีเวลาในการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเสนอทางเลือกหรือทางแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า

ข้ันตอนหลักๆ	 ในการดำาเนินงาน	 จะเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาของลูกค้า	 รวมถึงศึกษากฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ	

เพือ่หาแนวทางในการแกปั้ญหาให้กบัลกูคา้ตลอดจนให้คำาแนะนำา	สอบทานฐานะของกจิการ	(Due	Diligence)	โดยการสอบถาม

ผู้บริหารและสอบทานเอกสาร	จัดเตรียมประมาณการทางการเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง	โดยการดำาเนินงานจะรับผิดชอบเป็น

ทีม	และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

สำาหรบับุคลากรดา้นการบริหารสนิทรัพย์ดอ้ยคณุภาพนัน้	บรษัิทฯมทีีมงานซ่ึงมีประสบการณม์าจากการทำางานในองคก์ร

ท่ีเคยบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาก่อน	 นอกจากนี้ผู้บริหารและทีมงานแต่ละท่านต่างก็ทำางานคลุกคลีอยู่ในธุรกิจด้าน

การเงินการธนาคารมาอย่างยาวนาน	จึงมีความพร้อมและประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้ค่อนข้างดี			

ในขณะเดียวกันประสบการณ์ด้านการติดตามหน้ีสินจากการบริหารสินทรัพย์	ทำาให้ผู้บริหารของบริษัทฯ	สามารถบริหารงาน

ในธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคและบริโภค	 รวมถึงงานอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวเนื่องและใช้ความรู้	 ประสบการณ์และความชำานาญคล้ายๆ	

กัน	เช่น	การให้บริการในลักษณะ	Outsourcing	Business	ทั้งการบริการเกี่ยวกับการติดตามหนี้สิน	หรือการรับจ้างดำาเนินงาน

บริการแบบ	Call	Center	เป็นต้น				
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8.  งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
เนือ่งจากลกัษณะของงาน	ท้ังงานดา้นการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ	และงานท่ีปรกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิจะ

เป็นงานต่อเนื่องท่ีจะต้องติดตามประสานงานไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ	 ซ่ึงงานในปัจจุบันในส่วนธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ	สัญญาการรับจ้างบริหารเดิมได้ครบอายุแล้วทุกสัญญา	โดยบริษัทฯ	ไม่มีสัญญาการรับจ้างบริหารฉบับใหม่แต่อย่างใด

ในปีที่ผ่านมา	

ในขณะที่งานด้านที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการให้บริการ	ถือเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556		มีลูกค้าอยู่จำานวนประมาณ	5	ราย	มูลค่าหน้ีในการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินต่างๆ	

เช่น	การปรับโครงสร้างหนี้หรือหาเงินทุนประมาณ	7,124	ล้านบาท	
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสีย่งจากการทีไ่ม่มีพอร์ตบรหิารสนิทรพัย์
ด้อยคุณภาพพอร์ตใหม่ มาทดแทนพอร์ตเก่าที่
หมดอายุไป  

ธรุกจิรบัจา้งบริหารสนิทรัพย์ดอ้ยคณุภาพ	(“NPL”)	ถอื

เป็นแหล่งรายได้ท่ีสำาคัญของบริษัทฯ	 เนื่องจากมีสัดส่วนราย

ได้คอ่นข้างสงู	บรษัิทฯ	จะไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นอตัราสว่นของ

เงนิสดท่ีเรยีกเกบ็ไดจ้ากการชำาระหนี	้หรือ	ปิดบัญชีของลกูหนี	้

หรอืการขายหลกัทรพัย์ค้ำาประกนั	โดยรายไดใ้นสว่นนีบ้รษัิทฯ

จะได้รับไปตลอดระยะเวลาของการให้บริการในสัญญาบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	โดยต้ังแต่ปี	2555	เป็นต้นมา	งานบริหาร

สินทรัพย์ฯ	ของบริษัทฯ	เริ่มลดลง	เนื่องจากสัญญาให้บริการ

ฉบับเก่าเริ่มทยอยหมดอายุ	 ประกอบกับบริษัทฯ	 ไม่มีการ

รบัจา้งในสญัญาใหม่	นอกจากนีบ้รษัิทย่อยท่ีเป็นบรษัิทบรหิาร

สินทรัพย์ไม่มีพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพใหม่เข้ามา	 ทำาให้	

ณ	สิน้ปี	2556	บริษัทฯ	ไมม่งีานให้บริการบริหารสนิทรพัยด์อ้ย

คุณภาพเหลืออยู่แต่อย่างใดดังนั้น	ต่อจากนี้หากบริษัทฯ	ไม่มี

สญัญาใหม่ของการรับจา้งบริหารพอร์ตสนิทรัพย์ดอ้ยคณุภาพ

เข้ามา	กจ็ะมผีลตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานในสว่น

ของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯได้

การป้องกันและลดความเสี่ยง
บรษัิทฯ	ตระหนกัและให้ความสำาคญัตอ่ปัญหาดงักลา่ว

อยู่เสมอ	 หากในอนาคตไม่สามารถหาพอร์ตสินทรัพย์ด้อย

คณุภาพใหม่มาทดแทนพอรต์เกา่ท่ีหมดอายหุรอืจำาหนา่ยออก

ไปได้ทัน	 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของรายได้จากการ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีลดลง	 บริษัทฯ	 ได้วางแผน					

ทางธุรกิจด้วยการเพิ่มรายได้ในงานบริการด้านอ่ืนๆ	 ของ		

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยให้มากข้ึน	เพ่ือทดแทนรายได้ในส่วนท่ี

ขาดหายไป	นอกจากนี	้ในอนาคตหากบรษัิทฯ	พบช่องทางการ

ดำาเนินธุรกิจท่ีบริษัทฯ	 มีความเช่ียวชาญในการเข้าไปลงทุน	

และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี	บริษัทฯ	

ก็พร้อมในการเข้าไปศึกษาและขยายการลงทุนเพ่ิมเช่นกัน			

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ	 ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา		

เมื่อพิจารณาที่มาจากสัดส่วนของรายได้	ได้แก่	ผู้ว่าจ้างที่เป็น

บรษัิทบรหิารสนิทรพัย์หรอืสถาบันการเงนิท่ีเป็นเจา้ของพอรต์

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพน่ันเอง	ซ่ึงจะว่าจ้างให้บริษัทฯ	เป็นผู้บริหาร

พอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตนเอง	 ซ่ึงผู้ว่าจ้างเหล่านั้น

ไดแ้ก	่สถาบนัการเงนิ	บรษัิทบรหิารสนิทรพัย์	รวมไปถงึบรษัิท

ย่อยของบริษัทท่ีเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน	 โดย

หากบรษัิทย่อยมีพอรต์สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพท่ีสามารถประมูล

มาได้	ก็จะว่าจ้างให้บริษัทฯ	เป็นผู้บริหารให้ได้	

ในขณะท่ีการให้บรกิารท่ีปรกึษาทางการเงนิดา้นวาณชิ

ธนกจิ	ลกูคา้บางรายท่ีมีคา่ธรรมเนยีมจากความสำาเรจ็ของงาน

ในโครงการท่ีใหญ่ๆ	กถ็อืเป็นลกูคา้รายใหญ่เช่นกนั	ซ่ึงรายไดท่ี้
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มาจากลูกค้าเหล่านี้	ถือเป็นรายได้ที่เป็นจำานวนที่ชัดเจน	และ

มีส่วนสำาคัญต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะ

ในช่วงท่ีงานด้านการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมีแนวโน้ม

ลดลง	 บริษัทฯ	 จะต้องสร้างรายได้ที่มาจากงานที่ปรึกษาทาง	

การเงินและวาณิชธนกิจเข้ามาทดแทน	 ดังนั้น	 หากลูกค้า					

รายใหญ่ท้ังหมดท่ีกล่าวมา	 ยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา			

การว่าจ้างกับทางบริษัทฯ	 อาจทำาให้บริษัทฯ	 ต้องประสบกับ

ปัญหาการลดลงของรายได้ที่มีนัยสำาคัญของบริษัทฯ	ได้

		

การป้องกันและลดความเสี่ยง
บรษัิทฯ	ไดป้้องกนัความเสีย่งในสญัญาการรบัจา้งงาน

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	ด้วยการเน้นการรับจ้างบริหาร

สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพจากบริษัทย่อยของตนเอง	โดยให้บรษัิท

ย่อยเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ได้	เพื่อ

เป็นการลดความเสี่ยงของการถูกเอาเปรียบในสัญญา	 หรือ

ความเส่ียงในการถูกยกเลิกสัญญาการว่าจ้าง	ท่ีจะมีมากกว่ากรณี

บริษัทฯ	ไปรับจ้างจากสถาบันการเงิน	หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์

แห่งอ่ืนซ่ึงการรบัจา้งบริหารงานจากบรษัิทย่อยตนเองจะทำาให้

บริษัทฯ	มีข้อได้เปรียบที่ดีกว่า	 	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ก็มี

ความพร้อมต่อการให้บริการแก่สถาบันการเงินอื่นๆ	 เช่นกัน	

แต่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลและเง่ือนไขต่างๆ	ของสัญญาว่าจ้าง	

ให้สร้างผลตอบแทนแก่บริษัทฯ	อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

สำาหรับธุรกิจที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ	 ลูกค้า

รายใหญ่ส่วนใหญ่	ได้แก่	ลูกค้าที่มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือ

หาเงินลงทุนเพื่อโครงการใหญ่ๆ	 บริษัทฯ	 ป้องกันความเสี่ยง

โดยการจัดทำาสัญญาจ้างให้รัดกุมให้มีการชำาระค่าธรรมเนียม	

ทั้งที่เป็นรายเดือนและเมื่องานสำาเร็จ	เพื่อให้บริษัทฯ	มีรายได้

อย่างสม่ำาเสมอตลอดโครงการของงาน	 นอกจากนี้บริษัทฯ	

กำาลังดำาเนินนโยบายการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ	ให้มากขึ้น

เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ให้มาจากหลายๆ	ส่วนของธุรกิจบริษัทฯ		

จึงถือเป็นการป้องก้นความเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง	

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	

เป็นธุรกิจท่ีต้องพ่ึงพาความสามารถและความชำานาญของ						

ผูบ้รหิารและบุคลากรเป็นหลกั	ท้ังในดา้นสายสมัพันธก์บัธรุกจิ

ต่างๆ	 ในการหาลูกค้าและในด้านการบริหารงาน	 ดังนั้นการ	

สญูเสยีบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัผูบ้รหิารของบรษัิท

อาจส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จของธุรกิจบริษัทฯในอนาคต	

การป้องกันและลดความเสี่ยง
ผู้บริหารหลักของบริษัทฯ	ได้แก่	กรรมการบริหาร	ซึ่ง

ส่วนใหญ่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ	 เพื่อบุกเบิกธุรกิจตั้งแต่		

เริ่มแรก	 และได้รับโอกาสให้ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					

ทั้งนี้	ผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วมในการหาลูกค้าให้แก่บริษัทฯ	

โดยไม่ได้ข้ึนอยู่กับกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง	 ทำาให้บริษัทฯ		

ไม่ได้พึงพิงการหาลูกค้าจากกรรมการคนใดคนหน่ึงมากจนเกินไป	

อยา่งไรกต็าม	หากบรษัิทฯ	เผชญิกบัการลาออกของกรรมการ

บริหาร	บริษัทฯ	ก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในโครงสร้าง

การบริหารงานว่าต้องหาผู้บริหารเข้ามาแทนคนท่ีออกไปหรือไม่	

เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัปรมิาณงาน	ซ่ึงหากมคีวามจำาเป็นบรษัิทฯ

ก็พร้อมท่ีจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน	เป็นผู้สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ	มีความรู้ความ

สามารถ	 และความชำานาญในธุรกิจของบริษัทฯ	 เข้ามาดำารง

ตำาแหนง่แทนภายในระยะเวลาอันรวดเรว็	โดยถงึแม้ในปท่ีีผา่น

มามีกรรมการบริหารลาออกไป	1	ท่าน	บริษัทฯ	ก็ได้คัดสรร

กรรมการบริหารท่านใหม่เข้ามาแทนทีได้ในทันที	 ปัจจุบัน	

บรษัิทฯ	มกีรรมการในระดบับรหิารอยู	่6	ท่าน	ซ่ึงถอืว่ามคีวาม

เหมาะสมต่อปริมาณงานของบริษัทฯ	อยู่แล้ว	

ในขณะท่ีบุคคลากรด้านอ่ืนๆ	บริษัทฯ	สามารถปรับเพ่ิมหรือ

ลดจำานวนพนักงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานได้ตลอดเวลา	

เน่ืองจากบริษัทฯ	มีการวางนโยบายการบริหารงานไว้ทุกปี	ดังน้ัน	

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในระดับปฏิบัติการ	จึง

สามารถดำาเนินการได้ด้วยดีตลอดมา	ท้ังน้ี	ภายหลังหมดสัญญา

การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ฯ	ในทุกสัญญาแล้ว	ณ	สิ้นปี	2556	

บริษัทฯ	มีผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น	25	คน		โดยพนักงาน

ทั้งหมดสามารถรับผิดชอบงานที่มีอยู่ได้อย่างเพียงพอ	โดยมี

การแบ่งแยกหนา้ท่ีการทำางานในทุกๆ	ฝา่ยอย่างเหมาะสม	โดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำาเนินงานและผล

ประกอบการของบรษัิทฯ	ซ่ึงตอ่ไปในอนาคต	บรษัิทฯ	มีปรมิาณ

งานเพิ่มขึ้น	บริษัทฯ	ก็สามารถที่จะคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพ

และมีความรูค้วามสามารถเข้ามารว่มงานกบับรษัิทฯ	ตอ่ไปได	้	
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4. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำาระคืนหนี้ หรือค่า
บริการล่าช้า 

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยท่ีรายได้		

สว่นใหญ่จะมาจากคา่ธรรมเนยีมในการรบัจา้งบรหิารสนิทรพัย์

ดอ้ยคณุภาพ	หรือการตดิตามหนี	้เป็นหลกั	ดงันัน้กรณ	ีบรษัิทฯ

มีงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้ามา	ทำาให้อาจมีความเส่ียง

จากการท่ีบริษัทฯไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายท่ี

กำาหนด	รวมถงึความเสีย่งท่ีไมอ่าจเรียกเกบ็คา่ธรรมเนยีมจาก

ลูกค้าที่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินด้านอื่นๆ	ด้วย	หรือ

แมแ้ตก่ารท่ีลกูคา้ชำาระคา่ธรรมเนยีมลา่ช้า	ท้ังนีเ้นือ่งจากลกูคา้

บางรายที่อยู่ในธุรกิจ	จะมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน

อยู่แล้ว	หรือจะมาจากธุรกิจท่ีกำาลังจะเข้าสู่การปรับโครงสร้างหน้ี	

หรือกำาลังประสบปัญหาด้านการเงินหรือแหล่งเงินทุนมาก่อน

การป้องกันและลดความเสี่ยง
บรษัิทฯ	ไดต้ระหนักถงึปัญหาการไม่ไดรั้บชำาระหนีข้อง

ลูกค้า	ดังนั้นการให้บริษัทย่อยเข้าประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพในแต่ละครั้ง	จะต้องมีการศึกษาข้อมูลในพอร์ตต่างๆ

อย่างละเอียดก่อนเสมอ	 เช่น	 การศึกษาหลักประกัน	 และ

คุณภาพของลูกหนี้	 เป็นต้น	 เพื่อดูความเป็นไปได้ของการได้

รับชำาระคืนหน้ีภายหลังการเข้าบริหารพอร์ตลูกหน้ีน้ันๆ	นอกจาก

นี้แล้วราคาในการยื่นประมูลพอร์ตแต่ละครั้ง	จะถูกกำาหนดให้

มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าหลักประกันของพอร์ตนั้นๆ	เพื่อเป็นการ

ป้องกันความเสี่ยงในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้	 ก็ยัง

สามารถนำาหลักประกันออกบังคับขายได้ไม่ต่ำากว่าราคาท่ีซ้ือมา	

ซ่ึงหมายความว่าความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการลงทุนใน

การซื้อพอร์ตมาบริหารมีน้อยมาก	

ในขณะท่ีการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำาระค่า

ธรรมเนยีมจากการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงนิอ่ืนๆ	บรษัิทฯ

ป้องกันด้วยการทำาการประเมินศักยภาพของลูกค้าก่อนถึง

ความเป็นไปได้ท่ีจะประสบผลสำาเร็จในการให้บริการ	 โดย

พิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด	 ความ

สามารถในการคงอยู่ของธุรกิจ	 เป็นต้น	 ก่อนท่ีบริษัทฯจะ

พิจารณารับเป็นลูกค้า	 โดยค่าธรรมเนียมประเภทรายเดือนท่ี

บริษัทฯ	 จะคิดกับลูกค้าจะข้ึนอยู่กับการประมาณการกระแส

เงินสดเป็นหลัก	และเป็นค่าธรรมเนียมที่คลอบคลุมต้นทุนค่า

ใช้จ่ายเบ้ืองต้นของบริษัทฯ	 ซ่ึงจะเป็นการคิดแบบรายเดือน	

(Retainer	Fee)	เป็นระยะเวลาประมาณ	6	เดือนถึง	1	ปี	และ

จะคิดค่าธรรมเนียมจากผลสำาเร็จของงานอีกส่วนหนึ่ง	 ดังนั้น

หากบริษัทฯ	 ไม่ได้รับชำาระค่าธรรมเนียมการให้บริการจาก

ลูกค้า	บริษัทฯ	ก็จะหยุดให้บริการ	โดยท่ียังมีรายได้ท่ีคลอบคลุม

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	อยู่

			

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาใบอนุญาตต่างๆ 
การประกอบธุรกิจทั้งของบริษัทย่อยและบริษัทฯ	เช่น	

การเข้าประมลูซ้ือพอรต์บรหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ	หรอืการ

ให้บริการงานท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ภายใต้การกำากับดูแล

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(“สำานักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.”)	 หรืองานให้บริการเป็น				

ผู้ทำาแผนหรือผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ	การประกอบธุรกิจต่างๆ	

เหล่านี้	 ผู้ให้บริการจะต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจาก

หน่วยงานท่ีกำากับดูแลอยู่	 เช่น	 สำานักงานคณะกรรมการ				

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

สำานกัฟืน้ฟูกจิการของลกูหนีก้รมบังคบัคด	ีเป็นตน้	ใบอนญุาต

การประกอบธุรกิจในสายงานเหล่านี้จะมีอายุการให้บริการอยู่

ระหว่าง	2-5	ปี	ก็จะต้องดำาเนินการต่อใบอนุญาตใหม่	ยกเว้น

ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพท่ีจะออกให้ครัง้เดยีว	ดงันัน้	

หากใบอนญุาตการประกอบธรุกจิหมดอายุลงและไม่ไดร้บัการ

ต่ออายุ	 ก็จะทำาให้มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการให้

บริการในธุรกิจสายงานนั้นๆ	ได้	

การป้องกันและลดความเสี่ยง
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยดำาเนินการป้องกันความเสี่ยง

ด้วยการตรวจเช็ควันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

แต่ละประเภทอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อมิให้การดำาเนินธุรกิจของ	

บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยประสบปัญหาในการขาดคณุสมบัตกิาร

เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ	โดยปัจจุบันใบอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการเงินด้านวาณิชธนกิจท่ีกำากับดูแล

โดยสำานักงาน	ก.ล.ต.	บริษัทย่อย	ได้แก่	บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	

เซอรว์สิเซส	จำากดั	(“ACS”)	ไดร้บัความเห็นชอบจากสำานกังาน	

ก.ล.ต.ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจจะหมดอายุการอนุญาตวันท่ี	2	

ธันวาคม	2561	 ซ่ึงหากใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ	ACS							
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ก็สามารถดำาเนินการขอต่ออายุได้ทันที	เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ี

พรอ้มครบถว้นทุกประการ	อีกท้ังไม่เคยมีประวัตเิสยีในระหวา่ง

การให้บริการงานนอกจากนี้	ACS	 ยังได้รับใบอนุญาตจาก

สำานกัฟืน้ฟูกจิการของลกูหนีก้รมบังคบัคดีให้เป็นผูท้ำาแผนและ

ผู้บรหิารแผนฟืน้ฟูกจิการ	โดยใบอนญุาตในการเป็นผูท้ำาแผนฯ

จะหมดอายุในปี	2557	 และผู้บริหารแผนฯ	 จะหมดอายุในปี	

2560	ซ่ึงเม่ือถงึระยะเวลาดงักลา่วกส็ามารถย่ืนเรือ่งขอตอ่อายุ

ได้เนื่องจากท่ีผ่านมา	ACS	 มีคุณสมบัติครบถ้วนสำาหรับการ

ต่อใบอนุญาตมาตลอด	ดังน้ันความเส่ียงในการสูญเสียใบอนุญาต

ต่างๆ	สำาหรับการประกอบธุรกิจในแต่ละประเภทจึงต่ำา

6. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงตามวฎัจกัรของ
ธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงท่ี

เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะซบเซา	ไม่เกิดการขยายตัว	ก็จะส่งผลต่อ

การดำาเนินธุรกิจหรือรายได้ของบริษัทฯ	 ได้	 เนื่องจากในช่วง

เวลาดงักลา่ว	จะทำาให้เกดิการลดลงของกจิกรรมและการลงทุน

ท้ังภาคเอกชนและรัฐบาล	 และส่งผลต่อรายได้และความ

สามารถในการใช้จา่ยของประชาชนท่ีลดลง	ท้ังนี	้จงึหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ท่ีธุรกิจของบริษัทฯ	ในส่วนของการรับจ้างบริหารสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ	อาจได้รับผลกระทบในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี	

รวมถึงธุรกิจในส่วนของการให้คำาปรึกษาทางด้านการลงทุนท่ี

จะทำาให้มจีำานวนลกูคา้ลดลง	ท้ายท่ีสดุอาจสง่ผลกระทบตอ่ราย

ได้ของบริษัทฯ	ที่จะลดลงได้	

การป้องกันและลดความเสี่ยง
ผูบ้รหิารของบริษัทฯ	ตระหนกัดถีงึความเสีย่งของวงจร

ทางเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยู่ในภาวะขาลง	

อย่างไรก็ตามการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	อันเน่ือง

มาจากการให้บริการท่ีปรึกษาการเงินท่ีหลากหลาย	 ได้ช่วย			

ส่งเสริมให้เกิดการทดแทนกันของรายได้ในแต่ละช่วงเวลาท่ี

เกดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	เช่น	ในกรณท่ีีเศรษฐกจิอยู่

ในช่วงซบเซา	การลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีลดลง	ไดท้ำาให้

ประชาชนประสบปัญหาทางคา่ครองชีพ	ธรุกจิดา้นการบรหิาร

สินทรัพย์ของบริษัทฯ	ที่จะต้องเก็บเงินจากลูกหนี้	อาจประสบ

ปัญหาในการเรยีกเกบ็เงนิได	้ในขณะท่ีรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีม

ของการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนจากลูกค้าก็จะลดลง			

อันเนื่องจากการชะลอการลงทุนต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	ในภาวะ

เศรษฐกิจดังกล่าว	 อาจทำาให้ในอนาคตจำานวนสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพในระบบเศรษฐกิจมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	ซึ่งหมายความว่า

บริษัทฯ	 ก็จะมีปริมาณงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีจะ

รองรับเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นกัน	

นอกจากนี	้เศรษฐกจิท่ีซบเซาจะทำาให้ลกูคา้ท่ีมีปัญหา

ด้านหน้ีสิน	เข้ามาใช้บริการจากบริษัทฯ	ในธุรกิจการปรับโครงสร้าง

หน้ีให้มีจำานวนมากข้ึน	บริษัทฯ	ก็สามารถสร้างรายได้จากลูกค้า

ในสว่นนีท้ดแทนการลดลงของรายไดจ้ากลกูคา้ท่ีจะมาจากการ

ให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนได้	

ในทางกลับกัน	ในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน	

ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	ก็มีโอกาส

ท่ีจะสร้างรายได้จากการเรียกเก็บหนี้ได้ดี	 รวมถึงรายได้จาก

การให้บริการด้านการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือลงทุนในโครงการต่างๆ	

ก็จะเข้ามาทดแทนรายได้จากการปรับโครงสร้างหน้ี	เช่นเดียวกัน		

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าลักษณะการทำาธุรกิจของบริษัทฯ	และ

บรษัิทย่อย	สามารถปรบัเปลีย่นการให้บรกิารของงานท่ีปรกึษา

ทางการเงนิไดต้ามภาวะเศรษฐกจิตลอดเวลา	โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการท่ีบรษัิทฯ	มบุีคลากรท่ีมคีวามสามารถและประสบการณ์

ครอบคลุมในทุกด้านของธุรกิจจะทำาให้บริษัทฯ	มีความพร้อม

ที่จะรองรับงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบต่างๆ	ให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของวงจรเศรษฐกิจได้ตลอดเวลา

7. ความเสีย่งจากการลดลงของราคาหุ้นหากผูถ้อื
รายใหญ่ที่เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นที่เป็น
สถาบันการเงินขายหุ้นออกไป

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ	10	 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	 ได้แก่	

ดร.วิวัฒน์	 วิฑูรย์เธียร	 ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2556	มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็น

ร้อยละ	 49.19	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	 	 ในขณะท่ีเม่ือรวม

การถือหุ้นของกรรมการและสถาบันการเงินรายอ่ืนท่ีอยู่ใน	10	

รายแรก	 ของบริษัทฯ	 จะมีสัดส่วนท้ังหมดประมาณร้อยละ	

12.79	ของทุนจดทะเบียน	ซ่ึงเม่ือรวมการถอืหุ้นของดร.ววิฒัน	์

วฑูิรย์เธยีร	กรรมการท่านอ่ืนและผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นสถาบันการเงนิ

ใน	10	ลำาดับ
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แรก	 จะมีการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	

50	 ของหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ	 ดังนั้นนักลงทุนอาจมีความ

เส่ียงเร่ืองการลดลงของราคาหุ้นของบริษัทฯ	ในตลาดหลักทรัพย์	

กรณีท่ีบุคคลและสถาบันการเงินข้างต้นขายหุ้นของตนเองออกไป	

การป้องกันและลดความเสี่ยง
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ไม่มีกรรมการท่านอ่ืน	

นอกเหนือจากดร.วิวัฒน์	 วิฑูรย์เธียร	 ท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	โดยกรรมการเกือบทั้งหมดจะเป็น

ผู้ท่ีร่วมทำางานกับบริษัทฯ	 มาตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาด	

หลักทรัพย์	 โดยต่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจ

ของบริษัทฯ	ให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	ซึ่งจะ

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจท่ีตนเองมีส่วนในการเป็น

เจ้าของด้วย	 ดังนั้นผลตอบแทนจากความเจริญเติบโตของ	

บริษัทฯในแต่ละปี	 ในฐานะท่ีกรรมการแต่ละท่านจะได้รับจาก

การถือหุ้น	จะเป็นสิ่งจูงใจกว่าการขายหุ้นเพื่อทำากำาไร	

สำาหรับสถาบันการเงินจากต่างประเทศท่ีเป็นผู้ถือหุ้น

ของบรษัิทฯ	ท่ีผา่นมามกีารจำาหนา่ยหุ้นออกไปบ้าง	แตส่ถาบัน

การเงินเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และโดยส่วนใหญ่

ไม่มีนโยบายในการลงทุนระยะสั้น	 หรือหากำาไรจากส่วนต่าง

ของมูลค่าหุ้นแตอ่ยา่งใด	แตจ่ะเข้ามาลงทุนในหุ้นบรษัิทฯ	เป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย	3-4	 ปีเพื่อหาผลตอบแทนในระยะยาว	

อย่างไรกต็าม	บริษัทฯ	ไมไ่ดพ่ึ้งพิงเทคโนโลยหีรือบุคลากรใดๆ

ท่ีสำาคัญของสถาบันการเงินท่ีเป็นผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นการขอ

สนับสนุนวงเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ		เช่น	การ

กู้ ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำาหรับการประมูลซ้ือพอร์ต

สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ	เป็นตน้	ดงันัน้	ในอนาคตมกีารขายหุ้น

ของผูถ้อืหุ้นกลุม่สถาบันการเงนิดงักลา่วออกไป	กจ็ะไม่มีผลก

ระทบใดๆ	ต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ	เนื่องจากว่าบริษัทฯ	

มีความชำานาญในด้านการหาแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนและ

สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงอื่นๆ	อยู่แล้ว

8. ความเสีย่งจากการทีบ่ริษทัย่อยทำาสญัญาขอรบั
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

การดำาเนินงานของบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 จะต้องใช้เงินทุนจำานวนมากในการ

ประมูลซ้ือพอร์ตแต่ละครั้ง	 บริษัทย่อยจำาเป็นต้องขอรับการ

สนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ	 ท่ีเป็นพันธมิตรของ	

บริษัทฯ	ดังนั้น	อาจเกิดความเสี่ยงได้	ทั้งจากการไม่ได้รับเงิน		

กูยื้ม	ซ่ึงจะสง่ผลตอ่โอกาสในการเข้าประมูลซ้ือพอรต์สนิทรพัย์

ด้อยคุณภาพ	หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำาระ

คืนเงินกู้ยืมได้ในอนาคต	 หากไม่ประสบความสำาเร็จในการ

บริหารพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าว	

การป้องกันและการลดความเสี่ยง
ในการขอรบัการสนบัสนนุเงนิกูยื้มเพือ่ใชใ้นการประมลู

พอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 สถาบันการเงินท่ีให้วงเงินกู้ยืม	

ส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	แต่

ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ดังนั้น	 การพิจารณาให้เงินกู้ยืม

นอกจากจะเป็นการประกอบธรุกจิโดยท่ัวไปของสถาบันการเงนิ

ท่ีได้รับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แล้ว	 ยังถือ

เป็นการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในทางหนึ่ง	

โดยท่ีสถาบันการเงนินัน้ๆเป็นผูถ้อืหุ้นอยู่ดว้ย	ในขณะเดยีวกนั	

บริษัทฯ	 ก็ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้วยการพิจารณา

การทำาสัญญาเงินกู้ต่างๆ	 ให้มีความรัดกุมและมีความเหมาะสม	

และก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายมากที่สุด	ทั้งนี้	การ

ชำาระเงินกู้ยืมในแต่ละสัญญาท่ีเหลือดังกล่าว	 จะข้ึนอยู่กับ

จำานวนเงินท่ีเรียกเก็บได้จากพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ในแตล่ะพอรต์ท่ีรบัซ้ือมา	โดยพอรต์ท่ีรบัซ้ือมานัน้กอ่นการเข้า

ประมูล	 บริษัทฯ	 จะได้มีการศึกษาหลักประกันท้ังหมดของ					

มูลหนี้ในแต่ละพอร์ตดังกล่าวอย่างละเอียด	 โดยจะให้ความ

สำาคัญกับพอร์ตท่ีมีมูลค่าของหลักประกันสูงกว่าเม่ือเทียบกับ

วงเงินที่เข้าประมูลซื้อและขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการ

เงนิดงักลา่ว	ดงันัน้	การชำาระคนืเงนิกูยื้มให้กบัสถาบันการเงนิ

ของบริษัทย่อยท้ังสอง	 จึงม่ันใจว่าจะสามารถชำาระคืนวงเงิน			

กู้ยืมดังกล่าวได้แน่นอน	
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวาณิชธนกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจสินเชื่อ

รายย่อยฯ
(หยุดดำาเนินงาน)

รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานกฎหมาย

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ

คณะกรรมการ
ลงทุน

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สายสนเทศ

ฝ่ายโครงการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฎิบัติการ

ฝ่ายวางแผน
กลยุทธ์

ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ล้มละลาย

ฝ่ายบริหาร
งานขายทรัพย์สิน

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และปฎิบัติการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และบริการ

ผู้จัดการใหญ่
สายบริหารทั่วไป

ฝ่ายกำากับดูแล

คณะกรรมการบริหาร

สำานักเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
							โครงสร้างการจัดการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยอีก	4	คณะ	ได้แก่	

คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 คณะกรรมการลงทุน	 ซ่ึงมี						

รายละเอียดดังต่อไปนี้	
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1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 บุคคลท่ีมีความพร้อมท้ังคุณวุฒิ	 ความสามารถ	 และประสบการณ์	 ซ่ึงปัจจุบัน						

คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	9	ท่าน		โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน	และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน	

ที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท)

ทั้งนี้	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	หมายถึง	กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ไม่ได้มีตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร

หรือเป็นพนักงานประจำาของบริษัทฯ	รวมทั้งไม่มีอำานาจลงนามผูกพันใดๆ	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน	โดยทั้ง	3	ท่าน	เป็นกรรมการอิสระและดำารงตำาแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	

คอยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน	 รายงานทางการเงิน	 ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายต่างๆ	 ท่ีได้วางไว้	

นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบจะทำางานร่วมกบัฝา่ยตรวจสอบภายใน	เพือ่ตดิตามการดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรหิาร

ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง	และโปร่งใสหรือไม่

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หมายถึง	 กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ	 เป็นพนักงานที่ได้รับเงิน

เดือนประจำา	และมีอำานาจลงนามผูกพันตามข้อบังคับของบริษัทฯ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น	9	ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุมปี 2556
1. ดร.วิวัฒน์		วิฑูรย์เธียร	 ประธานกรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5/6

2. นายศฤงคาร		สุทัศน์ชูโต กรรมการ,	กรรมการบริหาร 6/6

3. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร 6/6

4. นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร 6/6

5. นายพรางกูร	ไวยหงษ์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร 4/6

6. นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา* กรรมการ,	กรรมการบริหาร 2/6

7. นายสุรพล	สินธุวณิชย์ กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

8. นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

9. นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ	/	 กรรมการตรวจสอบ	/	

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล** กรรมการ,	กรรมการบริหาร 3/6

นางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย** กรรมการ 3/6

*	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556

**	นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	และนางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2556

รายละเอียดกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท	ตามเอกสารแนบ	1

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

บริษัทฯ	ได้กำาหนดกรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนของบริษัทฯ	คือ	ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร	กรรมการผู้จัดการ	ลงลายมือ

ชื่อร่วมกับ	นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	หรือนายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์		หรือนายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต	หรือนายพรางกูร	ไวยหงษ์	
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หรือนายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	และประทับตราสำาคัญของบริษัท	หรือนายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์	

นายพรางกูร	ไวยหงษ์	คนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	

คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้และประทับตราสำาคัญของบริษัท

2.  คณะกรรมการบริหาร 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหาร	6	ท่าน	ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าประชุม 

ปี 2556
1. ดร.วิวัฒน์		วิฑูรย์เธียร	 กรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ 9/13

2. นายศฤงคาร		สุทัศน์ชูโต กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานท่ีปรึกษา

ทางการเงินและวาณิชธนกิจ

13/13

3. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์ กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย 13/13

4. นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์ กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน	 13/13

5. นายพรางกูร	ไวยหงษ์ กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 9/13

6. นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา* กรรมการบริหาร 4/13

นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล** กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการสายงานที่ปรึกษา

การเงินและวาณิชธนกิจ

6/13

**	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนนายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556

*	นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2556	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท	ตามเอกสารแนบ	1

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 จำานวน	3	 ท่าน	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้มี				

ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ	ทั้ง	 วิศวกร	 เศรษฐศาสตร์	 และบัญชีการเงิน	 เพื่อทำาหน้าที่พิจารณา

สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	ประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชี	ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี	พิจารณารายการเกี่ยวโยงต่างๆ	เป็นต้น	โดยกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย	

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การประชุมในปี 2556
1. นายสุรพล		สินธุวณิชย์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 11/12

2. นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ กรรมการตรวจสอบ 12/12

3. นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ 12/12

4.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	4/2551	เมือ่วันท่ี	13	สงิหาคม	2551	ไดมี้มตแิตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน	จำานวน	3	ท่าน		ซึ่งทั้ง	3	ท่าน	ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ด้วย	ต่อมา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2552	 เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2552	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการชุด
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เดยีวกนันีท้ำาหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ	ดว้ย	จงึไดเ้ปลีย่นช่ือจากคณะกรรมการพจิารณาคา่

ตอบแทน	เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(Nominating	and	Compensation	Committee)	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2556	ประกอบด้วยบุคคล	ดังต่อไปนี้		

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การประชุมในปี 2556
1. นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

2. นายสุรพล		สินธุวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

3. นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

5.  คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยสมาชิก	4	ราย	คือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	(CFO)	1	ท่านที่มาจาก

สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร	 และอีก	1	 ท่านท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญในการจัดการการลงทุนและการวิเคราะห์	 ณ	 วันท่ี					

31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ คัดเลือกจาก
1. ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

3. นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต กรรมการบริหาร

4. นายเจมส์	แลนดี้ ผู้อำานวยการอาวุโส

 6.  เลขานุการบริษัท (Company Secretary) 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ตามมาตรา	89/15	

เรื่องการกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	4/2551	

เม่ือวันท่ี	13	 สิงหาคม	2551	 จึงได้มอบหมายให้นายอิทธิเดช	 เช้ือรังสรรค์	 ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท	 (หน้าท่ีและ														

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	ปรากฎตามเอกสารแนบเรื่อง	 รายละเอียดกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	และ

เลขานุการบริษัท)

7.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

7.1 กรรมการบริษัท

ในปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้กำาหนดนโยบายผลตอบแทนกรรมการ	ดังนี้		

1.	 กรรมการแต่ละท่าน	(ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราท่านละ	20,000	 บาท	 ในแต่ละครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุม		

คณะกรรมการ	 โดยกรรมการท่านใดท่ีเป็นฝ่ายบริหารก็จะได้รับเบ้ียประชุมจำานวนนี้ด้วย	 นอกเหนือไปจากเงินเดือนท่ีได้รับ						

อยู่แล้ว	

ปี 2555 (บาทต่อครั้ง) ปี 2556 (บาทต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 20,000 20,000
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2.	 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ	20,000	 บาท	 ในแต่ละ

ครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	

ปี 2555 (บาทต่อครั้ง) ปี 2556 (บาทต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000

3.		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราท่านละ	20,000	บาท	ในแต่ละครั้ง

ที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

ปี 2555 (บาทต่อครั้ง) ปี 2556 (บาทต่อครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 20,000

4.		บริษัทฯ	จะจ่ายบำาเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม	ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา	คือ	ร้อยละ	

1	 ของกำาไรสุทธิประจำาปีของบริษัทฯ	 นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านข้างต้นแล้ว								

โดยกำาหนดจ่ายหลังจากที่งบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ	ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในปีถัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

7.2  ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ณ	31	ธันวาคม	2556	ผลตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	มีดังต่อไปนี้

ชื่อ

ค่าตอบแทน ปี 2555 (บาท) ค่าตอบแทน ปี 2556 (บาท)

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
บริษัท

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

ค่าตอบ 
แทน
พิเศษ 

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
บริษัท

ค่าเบี้ย
ประชุม

กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

ค่าตอบ 
แทน
พิเศษ 

นางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย

กรรมการอิสระ	

และกรรมการตรวจสอบ

1.	นายสุรพล	สินธุวณิชย์

2.	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	

3.	นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล	

120,000

80,000

120,000

120,000

-

240,000

240,000

240,000

-

	 20,000

	 20,000

	 20,000

-

-

-

-

60,000

120,000

120,000

120,000

-

220,000

240,000

240,000

-

60,000

60,000

60,000

-

-

-

-

รวม 440,000 720,000  60,000 - 420,000 700,000 180,000 -

*	นางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่	29	ก.พ.	2555	แต่ยังดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้มีอำานาจ			

		ของบริษัทฯ	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2556

7.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการบริหาร)  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหาร	6	ท่านทำาหน้าที่ผู้บริหาร	ซึ่งในปี	2556	ที่ผ่านมาบริษัทฯจ่าย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ทั้ง	6	ท่านดังนี้		
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ประเภทค่าตอบแทน

2555 2556

จ�านวน 
(ราย)

จ�านวนเงิน     
(บาท)

จ�านวน 
(ราย)

จ�านวนเงิน  
(บาท)

เงินเดือน 6 17,680,320 6 17,377,410

ค่าตอบแทนพิเศษ 6 1,403,200 6 -

ค่าเบี้ยประชุม 6 700,000 6 640,000

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6 884,016 6 868,870

รวม 6 20,667,536 6 18,886,280

หมายเหตุ	:				ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น	เช่น	คอมมิชชั่น	หรือค่าตอบแทนในรูปอื่นใด	นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผยไว้

ทั้งนี้บริษัทฯมีกรรมการบริหารจำานวน	6	ท่าน	 ได้แก่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการในสายงาน

ต่างๆ	ได้แก่	สายงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	สายงานวาณิชธนกิจ	สายงานกฎหมาย	สายงานบัญชีและการเงิน	สายงาน

ปฏิบัติการ	ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้	ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารตำาแหน่งอื่น	

8.   บุคลากร

8.1  จำานวนพนักงาน

ในปลายเดือนธันวาคม	2556	บริษัทฯ	ได้ปรับโครงสร้างพนักงาน	โดยการลดจำานวนพนักงานลงจำานวนหน่ึง	โดยส่วนใหญ่

เป็นพนักงานในส่วนของฝ่ายบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	เนื่องจากบริษัทย่อยได้จำาหน่ายพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกไป

หมดแล้ว	ประกอบกับบริษัทฯ	ไม่ได้รับจ้างบริหารพอร์ตใหม่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีพนักงานทั้งสิ้น	25	คน			

ไม่ได้รวมพนักงานของบริษัทย่อย	 ในการจัดสรรกำาลังคน	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงานและการบริการ			

ของบริษัทฯ	ท่ีสอดคล้องกับแผนการขยายการดำาเนินงานและการลงทุนต่างๆ	ซ่ึงบริษัทฯ	มีจำานวนพนักงานในตำาแหน่งงานต่างๆ	

ดังนี้

ล�าดับ ต�าแหน่ง จ�านวน (คน)
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1

2. กรรมการ 5

3. ผู้จัดการทั่วไป 1

4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1

5. ผู้อำานวยการอาวุโส 1

6. ผู้อำานวยการ 2

7. ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย 1

8. ผู้จัดการ 4

9. ผู้ช่วยผู้จัดการ 1

10. หัวหน้าส่วน 1

11. พนักงานสนับสนุนอื่นๆ 7

รวมจำานวนพนักงานทั้งหมด 25
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ในส่วนของพนักงานในบริษัทย่อย	อื่นๆ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวนพนักงานดังต่อไปนี้

บริษัท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ 
(%)

จ�านวนพนักงาน 
(คน)

เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	(ACS) 99.99 	 5

โกลบอลเซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	(GSC)

(ชื่อเดิม	เอแคป	เซอร์วิสเซส	)

99.99 	 90

เอแคป	คอนซัลติ้ง	(ACON) 99.99 	 2

แคปปิตอล	โอเค	(CAP	OK) 99.99 	 20

โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น	(P	COL) CAP	OK	ถือ	99.99 	 3

บริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	(ACAP	ASIA) CAP	OK	ถือ	97.60

ACAP	ถือ	2.39

	 1

ออรั่ม	แคปปิตอล	แอ๊ดไวเซอรี่	พีทีอี	(สิงคโปร์) 63.97 	 4

8.2 ลักษณะผลตอบแทน

(1)	ค่าตอบแทนของพนักงานที่เป็นตัวเงิน	(ไม่รวมผู้บริหารและบริษัทย่อย)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	 	 	 	 	 				 	 										(หน่วย	:	บาท)	

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2555 ปี 2556
เงินเดือน 38,793,988 16,578,662

ค่าตอบแทนพิเศษ	(โบนัส	ค่าล่วงเวลา	ค่าอาหาร	ค่าพาหนะ	ค่าน้ำามัน	เงินชดเชย) 16,319,738 5,542,163

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 1,830,991 810,930

รวม 56,944,717 22,931,755

	(2)	ค่าตอบแทนอื่น	(ถ้ามี)

บริษัทฯ	 มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดแก่พนักงานของบริษัทฯ	 นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน	 ตามท่ี							

เปิดเผยในตารางข้างต้น	รวมทั้งไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้แก่พนักงานแต่อย่างใด	
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	Corporate	

Governance)	ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้	โดยได้จัดทำาเป็นคู่มือปฏิบัติของบริษัทฯ	และเผยแพร่

ไว้ในเว็บไซท์ของบริษัทฯ	 เพ่ือเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการ	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 เช่ือว่า	

บริษัทฯ	 ท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี	 มีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์	 และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	 มีการถ่วงดุล	

อำานาจ	 ตลอดจนการบริหารงานท่ีโปร่งใส	 รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	 จะเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะนำาพาไปสู่				

การเพ่ิมมูลค่า	และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ	ในระยะยาว	ดังท่ีปรากฎจากการท่ีบริษัทฯ	ได้รับการประเมินผล	

Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2556	ในระดับเกณฑ์	“ดีมาก”	โดยเป็นการประเมินตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในระหว่างปี	2555-2556	 ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						

(Thai	Institute	of	Directors	:		IOD)	

นอกจากนี้	 การดำาเนินการอย่างเคร่งครัดในสิทธิของผู้ถือหุ้น	 และความถูกต้องของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี	2556	ที่ผ่านมา	ทำาให้บริษัทฯ	ได้รับการพิจารณาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ต่อโครงการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ให้ได้รับคะแนนจากการประเมินเต็ม	100	คะแนน	3	ปีติดต่อกัน	คือปี	2554-2556	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ขอรายงานเรียงตามลำาดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	และอำานวย

ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ	ที่ตนเองสมควรได้รับ	ตามแนวทางที่บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติ	เช่น	สิทธิในการซื้อขายหรือ

โอนหลกัทรพัย์ท่ีถอือยู่	สทิธกิารซ้ือหุ้นคนื	สทิธิในการท่ีจะไดร้บัสว่นแบ่งผลกำาไรบรษัิทอย่างเท่าเทียมกนั	สทิธิในการไดร้บัขอ้มูล

ของบรษัิทอย่างเพยีงพอ	สทิธติา่งๆ	ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นของผูถ้อืหุ้นทุกประเภทและนกัลงทุนสถาบัน	สทิธิในการแสดง

ความคิดเห็น	 สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท	 เช่น	 การจัดสรรเงินปันผล	การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	

การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าสอบบัญชี	 การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อ
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ทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับของบริษัท	เป็นต้น	รวมถึงการมีสิทธิได้รับรู้

ถึงข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ	กับผู้ถือหุ้น	(Shareholders	Agreement)	ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ	นอกเหนือจาก

สิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริม	และอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ

ของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งปกติจะจัดให้มีอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยในปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นวันที่	25	 เมษายน	2556	 โดยมีการจัดประชุมในสถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง	ซึ่งก่อนการประชุม	บริษัทฯได้

มอบหมายให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	จัดส่งหนังสือนัดประชุม

พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ	 พร้อมรายละเอียดท่ีพอเพียง	 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัด

ประชุม	21	วัน	

วันประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน						

ด้วยการใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	รวมทั้งได้จัดให้มีอากรสแตมป์ไว้บริการในกรณีที่

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่ได้นำามาด้วย	

บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	2	ชั่วโมง	และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม

ประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว	มีสิทธิออกเสียงในวาระถัดไปที่ยังมิได้เริ่มพิจารณาและนับเป็นองค์ประชุม	

บริษัทฯ	ได้นำาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และเอกสารประกอบการประชุม	พร้อมหนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	คือแบบ	

ก.	แบบข.	และแบบค.	ลงในเว็บไซท์ของบริษัทฯ	คือ	www.acap.co.th	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ

แบบใดก็ได้	นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ท่าน	 เป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ			

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	รวมทั้งแสดงข้อเท็จจริง	และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ	กรณีที่มีความเห็น

แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพียงพอและเท่าเทียม	 โดยการลงข้อมูล

ทั้งหมด	บริษัทฯ	มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2556	บริษัทฯ	มีกรรมการ	ผู้บริหาร	ของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมครบ				

ทุกท่านการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 จะมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุมครบทุกท่าน	 หรืออย่างน้อยจะ						

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	2	ท่านจากทั้งหมด	3	ท่าน	นอกจากนี้จะมีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ตลอดจนที่ปรึกษาทาง		

การเงินอิสระ	กรณีเป็นการประชุมเพ่ือให้ความเห็นในการเข้าทำารายการใดๆ	ของบริษัทฯ	จะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงเสมอ	

เพื่อให้การนับคะแนนของการลงมติในวาระต่างๆ	มีความถูกต้อง	 โปร่งใส	บริษัทฯจะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้ตรวจสอบ

บัญชีท่านอ่ืน	 นอกเหนือจากบุคคลท่ีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	 มาทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม	 ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงถึงกติกา	 รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละ

วาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม	 และ

แสดงความคิดเห็น	 รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ	 อย่างไม่จำากัด	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างตรงประเด็น							

ในแต่ละวาระ	 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงใน				

แต่ละวาระ	โดยในวันเดียวกันได้สรุปผลการประชุมและมติการลงคะแนนผ่านช่องทางในระบบ	ELCID	ของตลาดหลักทรัพย์ให้

กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 	 และได้นำาส่งสำาเนารายงานการประชุมดังกล่าวฉบับเต็มให้

ตลาดหลักทรัพย์	และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น	

พร้อมทั้งขึ้นเว็บไซท์ของบริษัทฯ	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ
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บริษัทฯ	จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	โดยเฉพาะวาระที่มีความสำาคัญและต้องใช้เวลา

ในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ	 และได้ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 โดยไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใด	

กลุ่มหนึ่ง	ตามแนวทางที่บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติดังนี้

เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แกบุ่คคลใดบุคคลหนึง่	หรอืกรรมการอิสระของบรษัิท	ท่ีบรษัิทฯ	ไดเ้สนอช่ือ

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม	เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนเองได้	

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม			

รวมท้ังข้อเสนอแนะตา่งๆ	ผา่นทางเวบ็ไซท์ของบรษัิทฯ	ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัทุกคนเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า	30	วนั	เพือ่ท่ีฝา่ยบรหิาร

จะได้มีการกลั่นกรองวาระทีม่ีการนำาเสนอจากผู้ถือหุ้นรายยอ่ยเข้าพิจารณาก่อนมีการนำาเสนอในทีป่ระชุมกรรมการบริษทัต่อไป	

แต่อย่างไรก็ตามในปี	2556	ที่ผ่านมาไม่มีการเสนอวาระจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่อย่างใด	

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ	 หากประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 ก็มีสิทธิท่ีจะกระทำาได้	 โดย

บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัทฯ	ได้เป็นระยะเวลาไม่ต่ำากว่า	30	วัน	เพื่อที่คณะกรรมการ

บริษัทจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสม	สำาหรับบรรจุลงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ต่อไป

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาข้อมูลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้มีการจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุม	 และเอกสารประกอบ	 รวมถึงการนำาขึ้นเว็บไซท์	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เป็นการล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า	21	วัน	

ในวาระการเลือกตั้งของกรรมการ	บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในระหวา่งการประชุม	บรษัิทฯ	ไดส้ง่เสรมิให้มกีารแสดงความเห็นและซักถามในท่ีประชุม	ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น

ทุกรายสามารถสอบถามในประเด็นต่างๆ	ได้ตามความต้องการ	ด้วยการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ

บริษัทฯ	ได้ให้ความระมัดระวังอย่างมาก	ต่อการเก็บรักษา	และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	จากกรรมการ				

ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ	 เพื่อไม่ให้มีการนำาข้อมูลไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	 หรือทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ	

หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์	หรือเพื่อการใดๆ	ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น	โดยได้

มีการกำาหนดข้อพึงปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดในจรรยาบรรณพนักงาน

เมื่อมีกรรมการ	และผู้บริหารคนใดทำาการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	จะต้องมีการแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง	

เพื่อบริษัทฯ	จะได้จัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ	รวมคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	นำาเสนอและ

เปิดเผยต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป	 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท						

จะยึดหลักจรรยาบรรณร่วมกันว่าจะไม่ทำาการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนงบการเงินของบริษัทฯ	 จะเผยแพร่				

ต่อสาธารณชน	 รวมถึงอาทิตย์แรกภายหลังงบการเงินเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว	 โดยในอดีตท่ีผ่านมากรรมการของบริษัทฯ					

ได้ปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด	

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ	ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็น	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	คู่ค้าและเจ้าหนี้	ลูกค้า	

คู่แข่ง	ชุมชนและสังคม		โดยมีนโยบายเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม	และ

ได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน	และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น		 บริษัทฯ	 มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	 โดยดำาเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีเลิศ	

อย่างสม่ำาเสมอและยั่งยืน	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งจะดำาเนินการอย่าง

โปร่งใส	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว	บริษัทฯ	จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 บริหารจัดการให้บริษัทฯ	สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	และย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น	สมกับท่ีผู้ถือหุ้น

ให้ความไว้วางใจ

2.	 บริษัทฯ	มีการบริหารภายใตห้ลกัความซ่ือสตัย์สจุรติ	(Duty	of	Loyalty)	และหลกัความระมดัระวงั	

(Duty	of	Care)	เยี่ยงผู้ที่มีความรู้	ประสบการณ์	และความชำานาญ

3.	 ไม่ดำาเนินการใดๆ	ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	และสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	โดย

ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.	 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	 โดยใช้ข้อมูลใดๆ	 ของบริษัทฯ	 ซ่ึงยังไม่ได้				

เปิดเผยต่อสาธารณะ	

5.	 เปิดเผยรายงานสถานะและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

สม่ำาเสมอ	ครบถ้วนตามความเป็นจริง	และทันต่อเหตุการณ์	

6.	 ไม่เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็น	หรือข้อเสนอแนะใดๆ	ที่มีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น	เพื่อ

นำามาปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯ

7.	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ควรจะได้รับ	ทั้งสิทธิในการประชุม	สิทธิในการเสนอวาระ	สิทธิในการ

เสนอรายชื่อกรรมการ	สิทธิในการรับทราบข้อมูล	การแสดงความคิดเห็น	สิทธิในการรับทราบ

ข้อมูลล่วงหน้าอย่างพอเพียงต่อการตัดสินใจ	สิทธิในการร้องเรียน	เป็นต้น

พนักงาน	 บรษัิทฯ	ให้ความสำาคญัตอ่พนกังานเป็นสำาคญั	เนือ่งจากพนกังานคอืสว่นสำาคญัตอ่ความคงอยู่	และ			

ความเจริญเติบโตขององค์กรมาตลอด	จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม	และบรรยากาศ			

การทำางานที่ดี	 ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม	 เพื่อสร้างความมั่นใจ	 ให้พนักงาน	 จึงกำาหนดแนวทาง

ปฏิบัติ	ไว้ดังนี้

1.	 ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	ในทุกๆ	เร่ือง	ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หน่ึง

เน่ืองจากความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ	ศาสนา	สัญชาติ	เพศ	อายุ	พ้ืนฐานการศึกษา	หรือความชอบ	

พอใจส่วนตัว

2.	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน	ในรูปแบบของเงินเดือน	และ/หรือ	เงินโบนัส

3.	 ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมการทำางานให้มีความสะอาด	ปลอดภัยทั้งต่อชีวิต	และทรัพย์สิน

ของพนักงาน

4.	 ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม

5.	 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน	 ด้วยการให้การสนับสนุนการอบรม	 ถ่ายทอด

ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง	และสม่ำาเสมอ

6.	 เปิดโอกาสในการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ							

เสมอภาค	

7.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

8.	 ให้เกียรติและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	และความเคารพต่อศักดิ์ศรีของพนักงาน

9.	 เปิดโอกาส	 และช่องทางท่ีสะดวกให้แก่พนักงานสามารถร้องเรียนและแจ้งเร่ืองท่ีส่อไปในทาง									

ผิดระเบียบหรือกฎหมายได้
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คู่ค้าและเจ้าหนี้	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า	ด้วยการไม่เอาเปรียบ	ภายใต้กติกาดังนี้

1.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด	และซื่อสัตย์	ภายใต้	เงื่อนไข	รวมทั้งหลักเกณฑ์

และกฎหมายที่กำาหนดภายใต้	เงื่อนไข	รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำาหนด

2.	 ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยความออมชอม	กรณีเกิดปัญหาทางการค้า	หรือปัญหาใด

3.	 ไม่เรียกร้อง	ไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

บริษัทฯ	 พึงยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ	 อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหนี้การค้า	 ด้วยการ

ดำาเนินการต่อไปนี้

1.	 ยึดม่ันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด	ท้ังในแง่การชำาระคืน	และเง่ือนไขอ่ืนๆ	

2.	 ไม่ปกปิดฐานะทางการเงินเพื่อหวังหลบเลี่ยงหรือเลื่อนการชำาระแก่เจ้าหนี้เมื่อครบกำาหนด	โดย

ไม่ได้รับความยินยอม

3.	 ไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจรงิ	หรอืแกไ้ขเอกสารใดๆ	เพือ่เป็นประโยชนแ์กต่นเอง	และกอ่ความเสยีหาย

ให้แก่เจ้าหนี้

4.	 รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า	หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา	และร่วมกันหาแนวทาง

แก้ไขดังกล่าว

ลูกค้า	 ผลสำาเร็จของการบริหารงานของบริษัทฯ	มาจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ	บริษัทฯ	 จึงต้อง

สรา้งความสมัพันธท่ี์ดตีอ่ลกูคา้	ดว้ยความเอาใจใสโ่ดยยึดหลกัความซ่ือสตัยส์จุรติ	การรกัษาจรยิธรรม	

และความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน	 บริษัทฯ	 ทราบดีถึงความแตกต่างด้านความต้องการและความ									

คาดหวงัของลกูคา้	บริษัทฯ	จงึตอ้งสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีหลากหลาย	ดว้ยความทุ่มเทและ

มุ่งมั่น	เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ	ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า	เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ให้ไดม้ากท่ีสดุ	และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดตีอ่กนั	และกอ่ให้เกดิ

การเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว	ด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้	

1.	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลูกค้าในสิ่งที่บริษัทฯ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น

2.	 ไม่มุ่งหวังกำาไรเกินควร	เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่บริษัทฯมีให้

3.	 การให้คำาแนะนำาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา	 เงื่อนไข	สิทธิ	ผลประโยชน์	และข้อผูกพันในการ

ให้บริการแก่ลูกค้า	 เราจะนำาเสนอข้อมูลท้ังหมดอย่างชัดเจน	 ตามความเป็นจริง	 ไม่บิดเบือน	

และโปร่งใสยุติธรรม

4.	 การเช้ือเชิญลกูคา้ให้มาใช้บรกิารของบรษัิทฯ	จะตอ้งไมร่ะบุเงือ่นไขท่ีไม่เป็นธรรมและไมโ่ปรง่ใส	

ที่แสดงเจตนาให้เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ	

5.	 ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา	ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	หากมีเหตุสุดวิสัย	ไม่สามารถปฏิบัติได้	

ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

6.	 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำาเสมอ	 รวมถึงไม่นำาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คู่แข่ง	 บริษัทฯ	 ให้ความเคารพต่อคู่แข่งทางการค้า	 และกติกาการแข่งขันในธุรกิจอย่างซ่ือตรง	 ด้วยการ

ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า	ดังนี้

1.	 ไม่ให้ร้ายต่อคู่แข่งทางการค้า	 หรือใช้วิธีการใดๆ	 ท่ีเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อคู่แข่งขัน

ทางการค้า

2.	 ไม่ลอกเลยีนแบบผลติภณัฑห์รอืการให้บรกิารของคูแ่ข่งขัน	แลว้นำามากลา่วอา้งในช่ือของตนเอง

3.	 ไม่แย่งชิงลูกค้าจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการที่มิชอบ

4.	 ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกา	และหลักเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจที่ดี

ชุมชนและสังคม	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและร่วมพัฒนา

สังคม	 ในโอกาสที่เอื้ออำานวยอย่างสม่ำาเสมอ	และจากการที่บริษัทฯ	ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคนไทย	จึงมี

ความรู้สึกรักในชุมชนและสังคมของประเทศท่ีเป็นแผ่นดินเกิดอยู่มากกว่าบริษัทฯ	 จากต่างชาติ							

ดังนั้นการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของบริษัทฯ	 จึงถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการ

ไปพรอ้มๆ	กบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	ดงันัน้บรษัิทฯ	จงึไดจ้ดัทำานโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณ

ท่ีดีต่อความรับผิดชอบของสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	

ข้ึนมาปฏบัิต	ิซ่ึงไดเ้ปิดเผยในคูมื่อการกำากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ	ท่ีปรากฏอยู่ในเวบ็ไซท์บรษัิทฯ	

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ	วางนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศ	ให้มีความโปร่งใส	ทันเวลา	ครบถ้วน	และถูกต้อง	ตามมาตรฐานการมี

ประสิทธิภาพในการเปดิเผยขอ้มลูตามขอ้กำาหนดของการเปน็บริษทัจดทะเบยีน	โดยได้กำาหนดใหฝ้่ายบรหิารดำาเนินการในเรื่อง

การเปิดเผย	 โดยให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	

โดยผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	 รายงานประจำาปี	 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	 ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนเว็บไซท์ของ	

บรษัิทฯ	ท่ี	www.acap.co.th	ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ปฏบัิติในเรือ่งตอ่ไปนีเ้กีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลู

1)	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผย	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ	 รวมถึงค่าตอบแทน	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน	 ใน

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี	

2)	 ในการแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม	บริษัทฯ	จะเปิดเผยรายช่ือ	และประวัติของกรรมการ	วาระการดำารงตำาแหน่งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุม	

3)	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจำาปี	โดยคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงิน	ควบคู่กันไปในรายงานประจำาปี

4)	 กรณีบริษัทฯ	 มีรายการเก่ียวโยงกัน	บริษัทฯ	จะเปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำา

หน้าที่สอบทาน	และติดตามการทำาธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวโยงกันต่างๆ	ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	

หรอืข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซ่ึงการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัดงักลา่ว	จะตอ้งเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท	 หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 แล้วแต่ขนาดของรายการ	 บริษัทฯ	 จะดำาเนินการเปิดเผยมูลค่ารายการ	 คู่สัญญาและบุคคลท่ี				

เกี่ยวโยงกัน	เหตุผลและความจำาเป็น	และรายละเอียดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องของรายการ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยเผยแพร่

ผ่านระบบ	ELCID	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
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5)	 บรษัิทฯ	มหีนว่ยงานสำานกัเลขานกุารบรษัิท	โดยมอบหมายให้นายอิทธเิดช	เช้ือรงัสรรค	์เป็นเลขานกุารบรษัิทฯ	เพือ่

จดัเตรยีมและประสานงานเรือ่งการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ	นอกจากนียั้งไดม้อบหมายให้เป็นผูด้แูลงานดา้นนกัลงทุน

สัมพันธ์	(Investor	Relations)	เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	โดยมีช่องทางการ

ติดต่อได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้	

สำานักเลขานุการบริษัท	และ	นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	2-3	ชั้น	22	ถนนสาทรใต้	

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

โทรศัพท์	02-694-4915	โทรสาร	02-670-1152

Email	ithidej_c@acap.co.th

อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ	 ในแต่ละสายงานก็สามารถเป็นผู้รับเร่ืองหรือช้ีแจงผ่านนักลงทุนด้วยตนเองได้	 นอกจากน้ี

บริษัทฯ	ยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	ผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซท์

ของบริษัทฯ	อีกช่องทางหนึ่ง	โดยบริษัทฯ	ตระหนักถึงความครบถ้วน	โปร่งใส	ถูกต้อง	และความรวดเร็วของข้อมูล	เป็นสำาคัญ

6)	 บริษัทฯ	มีการกำาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองสิทธิ์แก่ผู้แจ้งเบาะแสของการระทำาผิดบริษัทฯ

ได้เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียน	 หรือนำาเสนอข้อคิดเห็น	 ท้ังจากพนักงาน	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน	 ผ่านมายัง							

คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง	คือ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	/	คณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)		

195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	2-3	ชั้น	22	ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

หรือช่องทาง	email	ได้แก่

ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	คณะกรรมการตรวจสอบ		ac_acap@acap.co.th			Tel.	02-694-4999

สำานักเลขานุการบริษัท	/	นักลงทุนสัมพันธ์			ithidej_c@acap.co.th				Tel.	02-694-4915

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น	 มีหน้าท่ีคอยกำากับและดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม				

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	อันจะนำามาซึ่งการดำาเนินกิจการอย่าง	

โปร่งใสและเป็นธรรม	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 จึงได้กำาหนดองค์ประกอบที่สำาคัญ	

ดังนี้

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทคือผู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายจัดการ	 จึงเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น	 ดังนั้นการท่ี				

คณะกรรมการบริษัทจะทำาให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นได้ว่า	กระบวนการจัดการของบริษัทฯ	จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	 แต่ละท่านจึงต้องทำาหน้าท่ีของตนเองด้วยความเป็นกลาง	 ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ฝ่ายจัดการ	หรือโดยกลุ่มบุคคล	หรือนิติบุคคลที่มีอำานาจควบคุมฝ่ายจัดการ	นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ	ทุกท่านจะ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความระมัดระวัง	(Duty	of	Care)	คือทำาหน้าที่ด้วยความสมเหตุสมผล	มีข้อมูลอย่างเพียงพอ	และ

ไม่มีเหตุให้สงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือ	
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นอกจากนี้	 คณะกรรมการของบริษัทยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)	ทำาหน้าที่

ด้วยความโปร่งใส	ตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	interest)	เว้นแต่การกระทำานั้นจะผ่านตัดสินใจ

จากผู้ไม่มีส่วนได้เสีย	 ซ่ึงเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 แล้ว	 ตลอดจนรวมท้ังไม่นำาข้อมูล	 หรือความลับของบริษัทฯ				

ไปก่อให้เกิดประโยชน์แต่ตนหรือบุคคล	หรือนิติบุคคลใดๆ	โดยเฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทฯ	ประกอบไปด้วยบุคคล	ท่ีเป่ียมไปด้วยประสบการณ์	ความรู้	ความเช่ียวชาญ	และความสามารถใน

ธรุกจิท่ีบรษัิทฯ	ดำาเนนิการเพยีงพอ	เพ่ือท่ีจะกอ่ให้เกดิประโยชนแ์กบ่รษัิทฯ	ไดเ้ป็นอยา่งด	ีนอกจากนี	้คณะกรรมการของบรษัิทฯ

ตอ้งมคีวามทุ่มเท	รบัผดิชอบ	และให้เวลาตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	อย่างเตม็ท่ี	รวมถงึมีความเข้าใจในบทบาทหนา้ท่ีของ

ตนเองเป็นอย่างดี	

ทั้งนี้	เพื่อให้บริษัทฯ	มีคณะกรรมการที่เหมาะสมต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ	จึงได้มีการกำาหนดคุณสมบัติ	

และการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้	

1.	 ประกอบด้วยกรรมการในสัดส่วนท่ีเหมาะสม	 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารงาน	 ซ่ึงกำาหนดให้กรรมการ			

ของบริษัทฯ	มจีำานวนไมน่้อยกวา่	5	คน	โดยกรรมการจำานวนไมน่้อยกวา่กึ่งหนึ่งจะต้องมถีิ่นทีอ่ยูอ่าศัยในราชอาณาจักร	โดยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องมาจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้น	 เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ามาแทนท่ีกรรมการท่ีลาออก								

ซึ่งจะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2.	 คณะกรรมการของบรษัิทฯ	จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจำานวนไมน่อ้ยกวา่	3	คน	หรอืมีจำานวน

อย่างน้อย	1	ใน	3	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับคณะกรรมการ	และอย่างน้อย

ต้องมี	1	คน	ในคณะกรรมการอิสระ	ที่เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

3.	 กรรมการของบริษัทฯ	แต่ละท่านจะต้องเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	และมีคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	ท่ีมีความหลากหลาย	

เพื่อให้เห็นโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจในด้านที่แตกต่างกัน	 โดยในจำานวนของคณะกรรมการทั้งหมด	 จะต้องประกอบด้วย		

ผู้ที่มีความรู้ในสายงานหลักๆ	ดังต่อไปนี้อย่างน้อย	1	คน	ซึ่งได้แก่	ผู้มีความรู้ในด้านการเงิน	หรือการธนาคาร	ด้านการบัญชี	

ด้านกฎหมาย

4.	 ไม่มปัีญหาหรอืข้อพพิาทดา้นกฎหมาย	อันเป็นผลจากการทำาหนา้ท่ีคณะกรรมการของบรษัิทอ่ืนท้ังในอดตีและปัจจบัุน

5.	 กรรมการของบริษัทฯ	 จะไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า	5	 บริษัท	 ซ่ึงหากกรรมการ		

ท่านใดมีความจำาเป็นท่ีตอ้งดำารงตำาแหนง่เกนิกวา่ท่ีกำาหนด	กรรมการท่านดงักลา่วจะตอ้งช้ีแจงเหตผุล	ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ	

และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี		และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

6.	 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจ

ให้บริหารจัดการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด

7.	 ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ	บริษัทฯ	จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซท์ของบริษัทฯ	นอกจากน้ัน

จะดำาเนินการเปล่ียนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ผ่านระบบออนไลท์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	ในทันทีท่ีมีการแต่งต้ัง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น	9	ท่าน	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุมปี 2556
1. ดร.วิวัฒน์		วิฑูรย์เธียร	 ประธานกรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 5/6

2. นายศฤงคาร		สุทัศน์ชูโต กรรมการ,	กรรมการบริหาร 6/6

3. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร 6/6
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุมปี 2556
4. นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร 6/6

5. นายพรางกูร	ไวยหงษ์ กรรมการ,	กรรมการบริหาร 4/6

6. นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา* กรรมการ,	กรรมการบริหาร 2/6

7. นายสุรพล	สินธุวณิชย์ กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

8. นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

9. นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล** กรรมการ,	กรรมการบริหาร 3/6

นางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย** กรรมการ 3/6

*	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556

**	นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	และนางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2556

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท	ตามเอกสารแนบ	1

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์

และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา			

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	โดยสรุปบทบาท	และอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญได้	ดังนี้

1.	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี	 ภายใน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ	

บริษัทฯ

2.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

3.	 จัดให้มีการทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ	 ณ	 วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	 ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ตรวจแล้วและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.	 คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน	 หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการได	้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ	หรอือาจมอบอำานาจเพือ่ให้บุคคลดงักลา่วมีอำานาจตามท่ีกรรมการ

เห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลกิ	เพกิถอน	เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคล

ที่ได้รับมอบอำานาจหรืออำานาจนั้นๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำานาจให้	คณะผู้บริหาร	มีอำานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ	 โดยมีรายละเอียด

การมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหาร	 ซ่ึงการมอบอำานาจดังกล่าวมิใช่เป็นการมอบอำานาจท่ีทำาให้คณะ			

ผูบ้รหิารสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งมีสว่นไดเ้สยีหรอืมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อื่นใดที่ทำากับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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5.	 พจิารณาทบทวน	และอนมัุตวิสิยัทัศนแ์ละภารกจิของบรษัิทฯทุกๆ	5	ปี	รวมถงึการกำาหนดเปา้หมาย	แนวทาง	นโยบาย	

แผนงานและงบประมาณบริษัทฯ		ควบคุมกำากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ที่ได้รับมอบหมาย	เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้	คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ	อันได้แก่	

เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การขายหรือโอน

กจิการของบรษัิทฯ	ท้ังหมดหรอืบางสว่นท่ีสำาคญัให้แกบุ่คคลอืน่	หรอืการซ้ือหรอืรบัโอนกจิการของบรษัิทอืน่มาเป็นของ	บรษัิทฯ	

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ	เป็นต้น

นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหนา้ท่ีในการกำากบัดแูลให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย	์ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	อาทิเช่น	การทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและการซ้ือหรอืขายทรพัย์สนิท่ีสำาคญั

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.	 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน	แต่งต้ังคณะผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม

7.	 ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8.	 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด	 หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน	

หรอืบรษัิทอ่ืนท่ีประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกนั	และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษัิทฯ	ไม่วา่จะทำาเพือ่ประโยชนต์น

หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น	เว้นแต่จะได้รับแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9.	 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบโดยไม่ชักช้า	หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ	ทำา

ขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือ

ท้ังนี้	 อำานาจของคณะกรรมการบริษัทจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริษัท	 หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับ	

บริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ	กำาหนดให้การประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	กรรมการของบริษัทฯจำานวนอย่างน้อย	1	ใน	3	จะต้องออกจาก

ตำาแหน่ง	 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	 ซ่ึงหากมีมากกว่าจำานวนท่ีต้องให้ออกให้ใช้วิธี	

จับสลาก	โดยกรรมการที่ถูกเลือกให้ออก	สามารถกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งได้ใหม่	โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้ถือหุ้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา	 กรรมการบริษัททุกท่านรวม	9	 ท่าน	 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการ

บริษัทท้ังคณะ	 แบบประเมินท่ีใช้จะครอบคลุมท้ังในเรื่อง	 การดำาเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ	 ความเข้าใจในธุรกิจของ

กรรมการ	ความเหมาะสมของโครงสรา้งและคณุสมบัตขิองกรรมการ	การประชุมของคณะกรรมการบรษัิท	ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

กรรมการและฝ่ายจัดการ	 การแสดงออกอย่างเสรีทางความคิดของกรรมการ	 การให้ความสำาคัญต่อกรรมการใหม่	 เป็นต้น									

ซึ่งผลการประเมินในปีที่ผ่านมาโดยรวม	อยู่ในระดับที่พอใจค่อนข้างมาก

ทั้งนี้	กรรมการแต่ละท่านจะแสดงความคิดเห็นในแบบประเมินได้อย่างเสรี	เนื่องจากจะไม่มีการระบุชื่อของกรรมการที่

ตอบแบบสอบถาม	โดยจะนำาสง่กลบัโดยตรงให้กบัเลขานกุารบรษัิท	เพือ่ประเมนิภาพรวมและนำาเสนอผลการประเมินให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	โดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาข้อดี	ข้อเสีย	ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น	เพื่อร่วมกันปรับปรุงและ

นำาไปแก้ไขต่อไป	ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อทั้งบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานการกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯขึ้นมา	1	ท่าน	ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท	เพื่อ

ดูแลควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	 และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ให้ดำาเนินไปอย่างมีระเบียบและบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการประชุม	โดยบริษัทฯกำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความครับผิดชอบดังต่อไปนี้	

1.	 ดูแล	และสัง่การให้ผูมี้สว่นเกีย่วข้องในการเตรยีมการประชุม	ตรวจสอบความพรอ้มของสถานท่ีประชุม		และเอกสาร		

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การประชุม	ที่จะใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน

2.	 ศึกษาทำาความเข้าใจรูปแบบ	และวิธีการประชุมที่จะใช้ให้แน่ชัด

3.	 ศึกษารายละเอียดเรื่องที่จะประชุม	และหาข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมความจำาเป็น

4.	 ดำาเนนิการควบคมุดแูลการประชุมให้มีความพรอ้มและราบรืน่	เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคข์องการประชุมตามเป้าหมาย

5.	 ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการประชุม	และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

6.	 ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างรอบคอบ	รอบด้าน

7.	 สนับสนุนข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน	เมื่อเห็นว่าที่ประชุมขาดข้อมูลดังกล่าว

8.	 พยายามให้ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ		รวมทั้งข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล

9.	 สรุปความคิดเห็นของผู้อภิปรายในที่ประชุมตามจังหวะและโอกาสอันควร

10.	ดำาเนินการอภิปรายในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ	 และไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม	 เมื่อผู้เข้าประชุมอภิปราย		

ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันรุนแรง

11.	เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง	ของ	2	ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่ากัน

12.	สรุปผลการประชุม	ให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ประกอบไปด้วย	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ซ่ึงได้แก่										

คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	คณะกรรมการลงทุน	ซ่ึงนอกจาก

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กล่าวในหมวดที่	5	 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ในหัวข้อการกำากับดูแล

กิจการที่ดีก่อนหน้านี้แล้ว	คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีรายละเอียด	ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหาร	6	ท่าน	ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าประชุมปี 

2556
1. ดร.วิวัฒน์		วิฑูรย์เธียร	 กรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	

กรรมการผู้จัดการ

9/13

2. นายศฤงคาร		สุทัศน์ชูโต กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

13/13

3. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์ กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ			

สายงานกฎหมาย

13/13

4. นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์ กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ			

สายงานบัญชี	การเงิน	

13/13
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าประชุมปี 

2556
5. นายพรางกูร	ไวยหงษ์ กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ			

สายงานปฏิบัติการ

9/13

6. นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา* กรรมการบริหาร 4/13

นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล** กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ			

สายงานที่ปรึกษาการเงินและวาณิชธนกิจ

6/13

*	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนนายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556

**	นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2556

	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ	1	และ	2

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	 ในการ

บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ	 กำาหนดนโยบาย	 แผนธุรกิจ	 งบประมาณ	

โครงสรา้งการบรหิารงานและอำานาจการบริหารตา่ง	ๆ 	ของบรษัิทฯ	หลกัเกณฑ์ในการดำาเนนิธรุกจิให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ	

เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ	 รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ

ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ตามนโยบายที่กำาหนด	โดยสรุปอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญได้ดังนี้

1.	 พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจำาปีตามท่ีฝา่ยจดัการเสนอกอ่นท่ีจะนำาเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา

และอนมุตั	ิท้ังนี้ให้รวมถงึการพิจารณาและอนมุตักิารเปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจา่ยประจำาปีในระหวา่งท่ีไมม่กีาร

ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน	และให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

2.	 อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ	ในวงเงินไม่เกิน	50	ล้านบาท

3.	 อนุมัติการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน	50	 ล้านบาท	 ยกเว้นการนำาเงินลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	(NPL	

Portfolio)	ที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยเข้าไปดำาเนินการ	มีอำานาจอนุมัติวงเงินดังกล่าวไม่เกิน	100	ล้านบาท	ต่อการเข้าลงทุนใน

แต่ละพอร์ต	

4.	 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน	 สำาหรับการลงทุน	 และขยายธุรกิจ	 ให้เป็นไปตามขอบเขตอำานาจท่ีได้ถูกกำาหนดไว้ใน

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ	ที่จัดทำาขึ้น	

5.	 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสำาคัญๆ	 ท่ีได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 ตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท	หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6.	 เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน	การลงทุน	การตลาด	การบริหารงานบุคคล	และ

ด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

7.	 จดัสรรเงนิบำาเหนจ็รางวัลซ่ึงไดรั้บอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทแลว้แกพ่นกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิทฯ	หรอืบุคคล

ใดๆ	ที่กระทำากิจการให้บริษัทฯ

8.	 ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ

9.	 กระทำาการแทนบริษัทฯ	ในเรื่องต่างๆ	ตามเงื่อนไขที่จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์

ท้ังนี้	 อำานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร	 หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับ		
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บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว

จะตอ้งเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาและอนมัุตริายการดงักลา่วตามท่ีข้อบังคบั

ของ	บริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร	เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	ซึ่งเป็น

ตำาแหนง่เดยีวกบัตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ	(MD)	เพือ่ดำาเนนิการควบคมุ	การดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

และนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

1.	 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

2.	 กำาหนดกลยุทธ์	 และแผนการทางธุรกิจ	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 และดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม

กลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.	 ดำาเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย	และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

4.	 สั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย

5.	 อนุมัติ	 และ/หรือ	 มอบอำานาจการทำานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ	 สำาหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ	 ทั้งนี้ให้รวมถึง		

ธุรกรรมใดๆ	ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ	โดยตรง

6.	 ประสานงาน	ผู้บริหาร	และพนักงาน	เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

7.	 แสวงโอกาสทางธุรกิจท้ังด้านวาณิชธนกิจ	 หลักทรัพย์	 การลงทุน	 ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ	 ท่ีปรึกษาทางการเงินและ						

การบัญชี	และที่ปรึกษาการลงทุน	และธุรกิจใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น

8.	 พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ	ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล	บริษัท	ห้างร้าน	หรือสถาบันการเงิน	

เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

9.	 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน	10	ล้านบาท

10.	พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์	เพื่อบัญชีบริษัทฯ	ในวงเงินไม่เกิน	25	ล้านบาท	

11.	อนมัุตกิารใช้จา่ยเงนิลงทุนท่ีสำาคญัในการขยายธรุกจิ	ตลอดจนการรว่มทุนกบัผูป้ระกอบกจิการอ่ืนๆ	ในวงเงนิไมเ่กนิ	

25	ล้านบาท

12.	ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	

ในการทำาธุรกิจ

13.	ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ	และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

14.	พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ	 ท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ	 รวมถึงมีอำานาจในการแต่งตั้งทนายความ	

เพื่อฟ้องร้องดำาเนินคดี	หรือเข้าสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

15.	การพิจารณาอนุมัติการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า	 เช่น	 ซ้ือขายสินค้าด้วยราคาตลาด	

การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ	และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป	เป็นต้น

16.	อนุมัติการแต่งตั้ง	โยกย้าย	และเลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหาร

17.	อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำานาจลงนามในเช็ค	 หรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัทฯ	 ตลอดจนการลงนามในเอกสารท่ี				

เกี่ยวกับหุ้น	 หุ้นกู้	 หุ้นกู้แปลงสภาพ	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 หน่วยลงทุนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์	 รวมท้ังสัญญาต่างๆ	

เอกสารทางการบัญชี	การเงิน	และเอกสารทั่วไป

18.	ดำาเนินกิจการงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	เป็นกรณีๆ	ไป
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19.	มอบอำานาจให้บุคคลอืน่ตามท่ีเห็นสมควร	เพือ่ทำาหนา้ท่ีดำาเนนิการแทนในเรือ่งท่ีจำาเป็นและสมควร	และภายใตอ้ำานาจ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

20.	มอบหมายงานภารกิจเรื่องใดๆให้แก่รองกรรมการผู้จัดการ	หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ

อนึ่ง	 การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีทำาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	/	

กรรมการผู้จัดการ	 หรือผู้รับมอบอำานาจ	 สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และตามที่สำานักงาน	ก.ล.ต.	ประกาศกำาหนด)	ทำากับบริษัทฯ	

หรือบริษัทย่อย	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้	

รวมท้ังให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 และการได้มาหรือ

จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท

ในปี	2556	คณะกรรมการบริษัททุกท่านยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารจำานวน	8	ท่าน	 ได้ร่วมกันตอบแบบสอบถาม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยประเมินจากคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่	การให้เวลาอย่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่	การติดตามดูแลระบบควบคุมภายใน	การพิจารณาการทำารายการที่มีความขัดยังทางผลประโยชน์	

การติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ	 การศึกษาข้อมูลและเตรียมการอภิปรายปัญหาต่างๆ	 ในท่ีประชุมคณะกรรมการ				

การรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายจัดการ			การทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง	ความเป็นกลางในการตัดสินใจลงมติ	การเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ท้ังนี้	 ในแบบประเมินจะไม่มีการระบุชื่อกรรมการท่ีเป็นผู้ประเมินแต่อย่างใด	 เพื่อให้การแสดง			

ความคิดเห็นเป็นไปอย่างอิสระ	 ซ่ึงภายหลังการตอบแบบประเมิน	 กรรมการทุกท่านจะส่งแบบประเมินให้เลขานุการบริษัท							

เพื่อจัดทำาสรุปผลการประเมิน	และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป	

โดยในปีท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการมีความเห็นโดยรวมว่า	 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 อยู่ในระดับ		

พอใจมาก	อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ	และคำาแนะนำาจากกรรมการท่านอื่นๆ	อยู่เสมอถึง

ข้อดีข้อเสียในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	เพื่อนำาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	และเป็นประโยชน์ต่อการทำางานร่วมกันของ						

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	รวมถึงผู้บริหาร	ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคน		

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ	(Independent	Director)	คือ	กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องและไม่มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการในบริษัทฯ	 และ/หรือบริษัทย่อย	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผล

ประโยชน์ของบริษัทฯ	และ/หรือผู้ถือหุ้น	โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	นายสุรพล		สินธุวณิชย์	

นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	และนายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล	มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ซึ่งมี

ความเข้มงวดกว่าข้อกำาหนดข้ันต่ำาของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	กล่าวคือ

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม						

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรือผูมี้อำานาจควบคมุของบรษัิท	ท้ังนี	้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ	ดว้ย

2.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบรหิารงาน	ลกูจา้ง	พนกังาน	ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งนิเดอืนประจำา	หรอืผูม้อีำานาจ

ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ

บริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	 ท้ังนี้	
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ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือท่ีปรึกษา	 ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น				

รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา		

คู่สมรส	 พี่น้อง	 และบุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับ							

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น		

ที่มีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่า

หรอืให้เช่าอสงัหาริมทรัพย	์รายการเกีย่วกบัสนิทรัพยห์รอืบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ดว้ยการรบัหรอื

ให้กูย้มื	ค้ำาประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ	รวมถงึพฤตกิารณอ่ื์นทำานองเดยีวกนั	ซ่ึงเป็นผลให้บรษัิทหรอืคูส่ญัญา

มีภาระหนี้ท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละ	3	 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	20	 ล้านบาทขึ้นไป						

แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	ทั้งนี้	การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	โดยอนโุลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้

ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทรว่ม	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ

ของบรษัิท	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั	ผูมี้อำานาจควบคมุ	หรอืหุ้นสว่นของสำานกังานสอบบัญชี	ซ่ึงมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท	บรษัิท

ใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ				

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง				

การเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมนียักบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย	หรอืไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	หรือ

ถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทอ่ืน	ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ	1.	-	ข้อ	9.	แล้ว	กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท	ให้ตดัสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทย่อย	บรษัิทรว่ม	บรษัิทย่อยลำาดบัเดยีวกนั	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้
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2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	จำานวน	3	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้มีความรู้

ความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาชีพ	ทั้ง	วิศวกร	เศรษฐศาสตร์	และบัญชีการเงิน	เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาสอบทาน

งบการเงนิของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย	สอบทานผลการตรวจสอบภายในรว่มกบัฝา่ยตรวจสอบภายใน	ประชุมรว่มกบัผูส้อบบัญชี	

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี	พิจารณารายการเกี่ยวโยงต่างๆ	เป็นต้น	โดยกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย	

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การประชุมในปี 2556
1. นายสุรพล		สินธุวณิชย์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 11/12

2. นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ กรรมการตรวจสอบ 12/12

3. นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ 12/12

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบัตเิช่นเดยีวกบั	“กรรมการอิสระ”	และไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินงานของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัท	และไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบรษัิทใหญ่	บรษัิทยอ่ย	หรอืบรษัิทย่อยลำาดบั

เดยีวกนัของบรษัิท	ท้ังนี	้ในคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมอีย่างนอ้ย	1	ท่าน	เปน็ผูมี้ความรูแ้ละประสบการณด์า้นการเงนิและ

การบัญชีเพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 มีการ							

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.	 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลิกจ้าง	กำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บัญชี	รวมถึงการดำารงความอิสระให้ผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงาน

5.	 สอบทานเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง	 	

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7.	 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	และฝ่ายกำากับดูแล	รวมถึงอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบ	แผนงาน	อัตรากำาลัง	และงบประมาณประจำาปี

8.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ			 	

มอบหมายงานและรวมถึงการดำารงไว้ซึ่งความอิสระให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	และฝ่ายกำากับดูแล

9.	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย	เช่น	

-		 ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของกฎระเบียบและข้อกำาหนดของบริษัทตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้

-	 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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-	 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร

-	 ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำาคัญๆ	 ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 เช่น	

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น

10.	จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยในรายงานประจำาปีของบริษัท	 ซ่ึง

รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.	ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดและคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

อนึง่	ในการปฏบัิตหินา้ท่ีและความรับผดิชอบข้างตน้	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท

โดยตรง	และคณะกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ	3	 ปี	 ไม่เกิน	3	 วาระติดต่อกัน	 นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง						

จากคณะคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ท้ังนี้กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับ					

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก	โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ำาการประเมินผลการปฏบัิตหินา้ท่ีของตนเอง	และจะไดน้ำาเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2557	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลประเมิน

ไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรรวจสอบ	ซึ่งผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1.	 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	ภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	เนือ่งจากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง

ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	(กฎบัตร)	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความพร้อม

ท่ีจะอุทิศเวลาในการดำาเนินงานอย่างเพียงพอ	 สมาชิกเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์โดยสมาชิกอย่างน้อย	1	 คนเป็นผู้มี	

ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน	การบัญชี	และการตรวจสอบ	

2.	 การฝกึอบรมและทรพัยากร	ภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	เนือ่งจากไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและไดร้บัการฝกึอบรมอย่าง

เพียงพอ

3.	 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	โดยในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุ

ร่วมกัน	12	 ครั้ง	 การประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำาหนดวาระการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	 โดยผู้เข้าร่วม

ประชุมในแต่ละหัวข้อไม่ใช่ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	 มีการเชิญผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชีร่วมประชุมด้วยในกรณีจำาเป็น	

รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับฝ่ายกฎหมายของบริษัท	 เพื่อสอบถาม	 และรับทราบหากมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หรืออาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง

4.	 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ			ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก	เนื่องจากมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้แกค่ณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ			นอกจากนีย้งัไดร้ายงานกจิกรรมท่ีทำาในระหวา่งปีเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นและผูล้งทุน

ทั่วไปรับทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

5.	 กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ		ท่ีผา่นมาอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	เนือ่งจากไดป้ฏบัิตติามแนวทางกฎบัตรท่ีกำาหนด	

อันประกอบด้วย

5.1	ร่วมกับผู้บริหาร	 ในการสอบทานขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในงบการเงินท่ีเกี่ยวกับความผิดพลาดท่ีมี							

สาระสำาคัญที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ

5.2	สอบถามและได้รับคำาช้ีแจงจากผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชี	 และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ในเรื่องเกี่ยวกับ							

ความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีถือปฏิบัติ	 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ได้เกิดจากมาตรฐานการบัญชี

หรือกฎระเบียบต่างๆ	ผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินและปัญหาการรายงานระหว่างงวด	รวมท้ังการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	
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การเปลี่ยนแปลงในงบการเงินระหว่างปีท่ีมีสาระสำาคัญ	 ความมีอยู่จริงและความเพียงพอของการตั้งสำารอง					

ค้างรับ/	ค้างจ่าย	การประมาณการของผู้บริหารที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงิน	

5.3	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทาง						

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5.4	กำากบัดแูลให้บรษัิทมีการรายงานทางการเงนิตอ่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ตามขอ้กำาหนดอยา่งถกูตอ้ง	ครบถว้น	ภายใน

ระยะเวลาที่กำาหนด

5.5	มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นในเรื่องต่างๆ	เช่น	คุณภาพของเจ้าหน้าที่บัญชี	ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท	รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

6.	 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี	 และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก	 เน่ืองจากมีส่วนใน		

การคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท	 สอบทานและมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งและมอบหมายงานให้แก่ผู้จัดการฝ่าย									

ตรวจสอบภายใน	 สอบทานและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน	 การเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ	 การจ้างงานและ						

งบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน	

7.		ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่ายกำากับดูแล		ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี		เนื่องจากได้มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้จัดการ

ฝ่ายกำากับดูแล	 สอบทานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายกำากับดูแล	 การเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน	 การจ้างงาน

และงบประมาณของฝ่ายกำากับดูแล

2.3  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)

ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	4/2551	เมือ่วันท่ี	13	สงิหาคม	2551	ไดมี้มตแิตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน	จำานวน	3	ท่าน		ซึ่งทั้ง	3	ท่าน	ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ด้วย	ต่อมา

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	1/2552	 เมื่อวันท่ี	26	 กุมภาพันธ์	2552	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการ								

ชุดเดยีวกนันีท้ำาหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ	ดว้ย	จงึไดเ้ปลีย่นช่ือจากคณะกรรมการพจิารณา				

ค่าตอบแทน	เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	(Nominating	and	Compensation	Committee)	ซึ่ง	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2555	ประกอบด้วยบุคคล	ดังต่อไปนี้		

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง การประชุมในปี 2556

1. นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

2. นายสุรพล		สินธุวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

3. นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ	 “กรรมการอิสระ”	 และไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับ							

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินงานของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม

ของบริษัท	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำาเนินงานของ											

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำางาน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทไดก้ำาหนดหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบรษัิท

ดังนี้
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1.	 หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

1.1	พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท

1.2	กำาหนดคณุสมบัตท่ีิเหมาะสมของกรรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ	และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร	รวมท้ังหลกัเกณฑ์

ในการสรรหาเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 นอกจากน้ียังมีหน้าท่ี

ทบทวนคณุสมบัตขิองกรรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ	และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร	และประเมินผลการปฏบัิตงิาน

ของกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ครบกำาหนดวาระ	

1.3	กำาหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ	

กรรมการผู้จัดการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	 หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน	

2.1	กำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล	สำาหรบัคณะกรรมการบรษัิท	กรรมการผูจ้ดัการ	ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	และคณะกรรมการชุดต่างๆ	ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.2	กำาหนดค่าตอบแทน	เงินรางวัล	เบี้ยประชุม	บำาเหน็จ	โบนัส	และผลประโยชน์อื่นๆ	สำาหรับคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3	ประเมินผลการปฏิบัติงาน	รวมถึงพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	สำาหรับประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

2.4	คณะกรรมการบริษัท	 อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดำาเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ				

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	ของผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	ในเรื่องดังนี้

2.4.1	 เพ่ือกำาหนดและดำาเนินการตามนโยบาย	 รวมถึงแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำาหรับผู้บริหารระดับสูงให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

2.4.2		 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ	 สำาหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับท่ี

สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

2.4.3		 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัท		

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ไม่เกิน	3	วาระติดต่อกัน	นับจากวัน

ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ	ท้ังนีก้รรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ซึ่งพ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก	โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท้ังน้ี	กรรมการอิสระท่านใดท่ีดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ	เกินกว่า	9	 ปี	และครบกำาหนดการออกตามวาระ	แต่

หากในขณะนัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท	มคีวามจำาเป็นท่ีจะตอ้งอนมุตัแิตง่ตัง้ให้กรรมการอิสระท่านดงักลา่วดำารงตำาแหนง่

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	 ต่อไป	 คณะกรรมการบริษัทจะให้นำาเสนอช่ือกรรมการอิสระท่านนั้นในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็น								

ผูพ้จิารณาอนมัุต	ิโดยท่ีคณะกรรมการบรษัิทจะช้ีแจงเหตผุลและความจำาเป็นดงักลา่วในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุ้น	และท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง	 (Self-

Assessment)	ทุกปี	สำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี	2556	ที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

1.	 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	ภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	เนือ่งจากเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(กฎบัตร)	 ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการดำาเนินงานอย่างเพียงพอ	

2.	 การฝกึอบรมและทรพัยากร	ภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	เนือ่งจากไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและไดร้บัการฝกึอบรมอย่าง

เพียงพอ

3.	 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	ภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	โดยในปี	2556	คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกัน	3	 คร้ัง	 เพ่ือสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระ	 พร้อมกับ	

การพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำาปี	 การประชุมแต่	

ละครั้งได้มีการกำาหนดวาระการประชุมเพ่ือแจ้งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	 โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละหัวข้อไม่ใช่ผู้ท่ีมี

ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	

4.	 การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน		ภาพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดมีาก	เนือ่งจากมกีารรายงาน

ผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ			นอกจากนี้ยังได้รายงานกิจกรรมที่ทำาในระหว่างปีเพื่อให้

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปรับทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

5.	 กิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก	เนื่องจากได้ปฏิบัติตาม

แนวทางกฎบัตรที่กำาหนด	อันประกอบด้วย

5.1	ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท	ในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทำาหน้าที่เป็นกรรมการ

ของบรษัิท	แทนกรรมการท่ีครบวาระการปฏบัิตหินา้ท่ี	รว่มพจิารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการ	เพือ่ให้มจีำานวน

ของกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ	 กลต.	 และร่วมพิจารณาค่าตอบแทนให้										

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

5.2	สอบทานนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนให้แกผู่บ้รหิารและพนกังานของบรษัิท	เพือ่ให้มคีวามเหมาะสม	เป็นธรรม	

และจูงใจในการรักษาบุคลากรของบริษัท

2.4  คณะกรรมการการลงทุน 

ประกอบด้วยสมาชิก	4	ราย	คือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	(CFO)	ของ	ACAP	ซึ่ง

เป็นหนึง่ในสมาชิกของคณะกรรมการบรหิาร	และอีกหนึง่สมาชิกท่ีมีความรูแ้ละเช่ียวชาญในการจดัการการลงทุนและการวเิคราะห์	

โดยเงื่อนไขสมาชิกของคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีดังนี้	

-	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 	 ไม่มีข้อกำาหนด

-	 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	 	 ไม่มีข้อกำาหนด

-	 สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร	 แต่งตั้งประจำาปีโดยคณะกรรมการบริหาร

-	 สมาชิกเพิ่มเติม	 	 	 แต่งตั้งประจำาปีโดยคณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการการลงทุน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.	 รายงานข้อเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหาร

2.	 อนุมัติข้อเสนอการลงทุน	ภายใต้แนวปฏิบัติของผู้รับมอบอำานาจอนุมัติในการลงทุน	

3.	 ดำาเนินการทบทวน	ผลการดำาเนินการลงทุน	เช่น	ทุกเดือนสำาหรับการลงทุนบางประเภท	หรือทุกไตรมาส	สำาหรับ

ทรัพย์สินที่สามารถนำาไปลงุทนได้

4.	 ดำาเนินการทบทวนผลการดำาเนินการลงทุน	 เมื่อได้รับการแจ้งจากหน่วยจัดการการลงทุน	 เมื่อการลงทุนถึงราคาที่

กำาหนดไว้	หรือได้อัตราผลตอบแทนเป้าหมาย
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5.	 ทบทวนนโยบายการลงทุนประจำาปี	และเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท

6.	 ทบทวนประจำาปี	 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลง	 การจัดการทรัพย์สิน	 ตราสารที่อนุญาตให้ลงทุนได้	 เกณฑ์คุณภาพ	

การลงทุนขั้นต่ำา	การจำากัดวงเงินการลงทุน	เป็นต้น

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯทุกๆปี	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซท์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความ

เหมาะสมเข้ารบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการใหมข่องบรษัิทฯ	โดยจะพจิารณาจากคณุวฒุ	ิประสบการณ	์และความชำานาญ

ในธรุกจิของบรษัิทฯ	เป็นหลกั	ในขณะเดยีวกนักจ็ะมีการพจิารณาถงึความเหมาะสมของกรรมการท่ีจะครบกำาหนดออกตามวาระ

ให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไป	การพิจารณาทั้งหมดนี้	จะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้กลั่นกรองใน

ขั้นต้นถึงความสม	แล้วจะนำาเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีให้ความ

เห็นชอบตามหลักเกณฑ์ดังนี้ต่อไป		

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียงตามจำานวนหุ้นที่ตนถือ

2.	 ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทฯ	วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน	อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แกผู่ไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็น

รายบุคคล	 หรือหลายคนในคราวเดียวกัน	 แล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 แต่ในการออกเสียงลงคะแนน				

หรือมีมติใดๆ	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ	1	 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่					

ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ	 จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่	 หากมีคะแนนเสียง						

เท่ากัน	ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ในกรณท่ีีมีตำาแหนง่กรรมการว่างลง	นอกเหนอืไปจากการออกตามวาระ	เช่น	การตายหรอืลาออก	คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอช่ือกรรมการใหม่ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการคนท่ีตายหรือลาออกในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้เลย	 โดยไม่ต้องมีการเรียกประชุม				

ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แต่อย่างใด	ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง	รวมทั้งตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หรือกรรมการผู้จัดการ	 ก็จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเช่นกัน	 ตามนโยบายแผน

สืบทอดตำาแหน่งและการคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการใหม่ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ก่อนท่ีจะนำาเสนอให้ประธาน		

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป	

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ	มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	จำานวน	6	บริษัท	และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	63.97	อีก	1	บริษัท	

โดยบรษัิทฯ	มนีโยบายและกลไกในการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทย่อยท้ังหมด	ดว้ยการสง่ผูบ้รหิารหรอืกรรมการ

ของบริษัทฯเข้าไปบริหารงาน	 รวมถึงเป็นผู้กำาหนดนโยบายการบริหารงานต่างๆ	 เอง	 ซ่ึงการทำารายการระหว่างบริษัทฯ	 กับ		

บรษัิทยอ่ยทุกแห่งนัน้	มกีลไกการกำากบัดแูลอย่างมีข้ันตอน	มคีณะกรรมการบรษัิทย่อยแตล่ะแห่งเป็นผูพ้จิารณา	ในขณะท่ีบรษัิทฯ	

ในฐานะบริษัทแม่	จะมีขั้นตอนการพิจารณาอีกขั้นหนึ่งตามความเหมาะสมและความสำาคัญของรายการ	

นอกจากนี	้นโยบายการเปิดเผยข้อมูลตา่งๆ	และการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	รวมถงึกฏระเบียบข้อปฏบัิตติา่งๆ	ท่ีบรษัิทฯ

ต้องปฏิบัติภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ก็จะคลอบคลุมไปถึงการทำารายการของบริษัทย่อยทุกแห่งด้วย	 ในขณะที่การกำากับดูแล

มาตรฐานการบันทึกบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินของบริษทัย่อย	บริษัทฯ	ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษทัฯ	

ซ่ึงได้รับการยอมรับจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพ่ือให้การจัดทำารายงานทาง	 การเงิน

รวมของบริษัทฯ	มีมาตรฐานเดียวกัน	
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5. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ และการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานกำากับดูแล	(Compliance	Unit)	ขึ้นเพื่อให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม

ดแูลการบรหิารจดัการของหนว่ยงานตา่งๆ	รวมถงึการใช้ข้อมูลภายในของบรษัิทฯ	ให้มีความถกูตอ้ง	และเป็นไปตามหลกันโยบาย

การกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพ่ือป้องกนัการนำาข้อมลูของบรษัิทฯ	ไปหาผลประโยชน์ให้แกต่นเองหรอืพวกพ้อง		โดยไดปิ้ดประกาศ

นโยบายนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบ	ในบอร์ดของบริษัทฯ	เพื่อนำามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้กำาหนดมาตรการ

เพื่อป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน	และบุคลากรของบริษัทฯ	(Chinese	wall)	เพื่อขจัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานธุรกิจต่างๆ		ดังนี้

1.	 กำาหนดให้มีการแยกพ้ืนท่ีของสายงานอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะสายงานท่ีมีข้อมูลภายในท่ีมีสาระสำาคัญท่ียังมิได้			

เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป	(Non-Public	Information)	 แยกออกจากหน่วยงานอื่น	 เพื่อปิดกั้นมิให้ล่วงรู้และนำา

ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

2.	 กำาหนดให้มีการข้ึนบัญชีรายช่ือหลักทรัพย์ท่ีห้ามบริษัทฯ	 พนักงาน	 และผู้บริหาร	 ทำาการซ้ือขายเพื่อบัญชีตนเอง	

(Restricted	List)	ไดแ้ก	่หลกัทรพัย์ของบรษัิทจดทะเบียนท่ีสายงานท่ีปรกึษาทางการเงนิอยูร่ะหวา่งการเป็นท่ีปรกึษา				

โดยจะห้ามพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานนั้นทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว	 เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานท่ี		

ทำาหน้าที่ใช้ข้อมูลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของตนในทางที่มิชอบ

3.	 การรักษาความลับของข้อมูลในหน่วยงาน

-	 กำาหนดให้มีการใช้รหัส	Password	ในการเข้าระบบงานต่างๆ

-	 มีการใช้ชื่อรหัส	(Code	Name)	สำาหรับลูกค้า	

-	 ห้ามพนักงานนำาข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

-	 ให้พนักงานในหน่วยงานเท่านั้นที่สามารถใช้ข้อมูลได้	หากหน่วยงานอื่นมีความจำาเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจะต้องได้

รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทั้งสองก่อน

-	 ในกรณีท่ีมีการให้บริการท่ีปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าหลายรายท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 หรืออาจมีความ

ขัดแย้งกัน	 กำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีทำาหน้าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินของลูกค้ารายหนึ่ง	 ไม่มาทำาหน้าท่ีท่ีปรึกษา

ทางการเงินของลูกค้าอีกราย	และเจ้าหน้าที่แต่ละรายต้องแยกเก็บเอกสารข้อมูลที่ตนทำาอย่างรัดกุม

4.	 การเก็บรักษาเอกสารของหน่วยงาน

-	 การเกบ็ควบคมุขอ้มูลและเอกสาร	โดยเฉพาะข้อมลูท่ีสำาคญัเกีย่วกบัการปฏบัิตหินา้ท่ี	และขอ้มูลตา่งๆ	ของลกูคา้

ให้มีการแยกเก็บต่างหากให้อยู่ในท่ีปลอดภัย	 และมีการควบคุมอย่างรัดกุมเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะ		

เกิดขึ้นจากการนำาเอกสารสำาคัญไปใช้ในทางมิชอบ

-	 การเก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร	 จะจัดเก็บเอกสารข้อมูลทุกประเภทไว้ในตู้เอกสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

แยกเป็นสัดส่วน

-	 การจัดเก็บรักษาข้อมูลท่ีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 จะจัดให้มีรหัสควบคุม	(Password)	 เฉพาะพนักงานท่ีมีหน้าท่ี

เกี่ยวข้องเท่านั้น	และเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูล	เช่น	Diskette	Tape	เป็นต้น	เช่นเดียวกับการเก็บรักษาข้อมูล

ที่เป็นเอกสาร

-	 กำาหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเท่านั้นท่ีสามารถเบิกเอกสารมาใช้ได้	 หากหน่วยงานอ่ืนต้องการเบิก

เอกสารเพื่อขอใช้ข้อมูล	 ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอเบิกเอกสารและผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของ

หน่วยงานดังกล่าวก่อน

-	 การเก็บและการทำาลายเอกสารท่ีเป็นข้อมูลลับ	 หากจะมีการทำาลายเอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจาก						

ผู้บังคับบัญชาก่อน	และในกรณีที่จะฝากเก็บที่ศูนย์จัดเก็บเอกสาร	ต้องบรรจุใส่เอกสารและปิดผนึกให้เรียบร้อย
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5.	 การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

-	 การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น	 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานก่อน	 โดยขอหรือ

สอบถามข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่ต้องนำามาใช้เท่านั้น

-	 กรณีที่หน่วยงานมีข้อมูลภายในเป็นข้อมูลไม่ควรเปิดเผย	หรือเป็นข้อมูลลับของลูกค้า	 ห้ามพนักงานนำาข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์หรือนำาออกเผยแพร่	หากมีความจำาเป็นต้องขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นจะต้องได้

รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังสองหน่วยงาน	และรายงานให้	

Compliance	Unit	ทราบ	โดยพิจารณาเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำาเป็นให้ระดับหนึ่งเท่านั้น	(Need	to	Know	Basis)

6.	 ห้ามพนกังานและผูบ้ริหารผูท้ราบขอ้มลูภายในเกีย่วกบัผลการดำาเนนิงานหรอืเหตกุารณท่ี์สำาคญัซ่ึงอาจกระทบราคา

หุน้ของบริษทัฯ	ซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษทัฯ	ตั้งแต่วันทีท่ราบข้อมูลหรือวันทีม่ีมติคณะกรรมการบริษทัจนกระทั่ง

ข้อมูลไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชนเรียบร้อยแลว้	และห้ามนำาข้อมลูภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร	่เพือ่เป็นการสรา้ง

ราคาให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้	บริษัทฯ	กำาหนดให้	กรรมการและผู้บริหารทุกคน	ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน	

ถึงกรณีท่ีตนจะทำาการซ้ือหรือจะทำาการขายหุ้นของบริษัทฯออกไป	 โดยเบ้ืองต้นให้ดำาเนินการแจ้งผ่านอีเมลล์แก่กรรมการและ			

ผูบ้รหิารทุกท่าน	และกำาหนดให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่านนัน้	ไดแ้จง้ให้ทราบอีกครัง้ในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทท่ีจะมีขึน้

ในครั้งถัดไป

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ทำาการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 รับทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีการรายงานการถือ				

หลักทรัพย์ของบริษัทฯของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัยต์อ่สำานกังาน	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	และบทกำาหนดลงโทษตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	

2535	 ท้ังนี้บริษัทฯ	 กำาหนดกรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ	 ในวันเดียวกับท่ีรายงาน

สำานักงาน	ก.ล.ต.	ด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังนี้

ชื่อ
จ�านวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 55

ระหว่างปี จ�านวนหุ้น 
ณ 31 ธ.ค. 56ได้มา โอนออก

1.	ดร.	วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร* 43,384,166 18,105,864 - 61,490,030

2.	นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต 7,981,500 - - 7,981,500

3.	นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์ 880,155 - - 880,155

4.	นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์ 674,700 - - 674,700

5.	นายพรางกูร	ไวยหงษ์** 670,000 - 670,000 -

6.	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา 247,900 - - 247,900

7.	นายสุรพล	สินธุวณิชย์ 100,000 - - 100,000

8.	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ - - - -

9.	นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล - - - -

*	ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร	รับโอนจากบุตรและธิดา	ซึ่งถือเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน	

**	นายพรางกูร	ไวยหงษ์	โอนออกให้ภรรยา	ซึ่งถือเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน	โดยภรรยาถือหุ้นทั้งสิ้น	1,025,001	หุ้น
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี	2555-2556	บริษัท	ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	เอบีเอส	จำากัด	เป็นสำานักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยอีก	7	บริษัท	(ไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย	คือ	บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี	และบริษัทย่อยใน

ประเทศสิงคโปร์	คือ	บริษัท	ออรั่ม	แคปปิตอล	แอ๊ดไวเซอรี่	พีทีอี	จำากัด)	ซึ่งผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้

มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ	กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย	โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเทียบกับปีที่ผ่านมา	ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2555 ปี 2556

บริษัทฯ
บริษัทย่อย

รวม 7 บริษัท
รวมบริษัทฯและ

บริษัทย่อย บริษัทฯ
บริษัทย่อย

รวม 7 บริษัท
รวมบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)

ค่าสอบบัญชีงบการเงิน 525,000 879,000 1,404,000 350,000 901,000 1,251,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

(รวม	3	ไตรมาส)

225,000 129,000 354,000 210,000 144,000 354,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 750,000 1,008,000 1,758,000 560,000 1,045,000 1,605,000

ค่าตอบแทนอื่น (บาท)

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

รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด 760,000 1,058,000 1,818,000 570,000 1,095,000 1,665,000

7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี อื่นๆ
บริษัทฯ	ได้มีการจัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางของการดำาเนินธุรกิจให้มีการบริหารงานที่ดีและยั่งยืน	โดยได้กำาหนดให้เป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคน	 	ทั้งนี้	 ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซท์ของบริษัทฯ	ที่	www.acap.co.th	ซึ่งพอสรุปนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆ	ที่สำาคัญบาง

หัวข้อ	ดังนี้	

� รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อบริษัทฯ	มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่บุคคลที่เกี่ยว

โยงกนัของบรษัิทฯ	มสีว่นไดส้ว่นเสยี	บรษัิทฯ	จะดำาเนนิตามนโยบายการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	และจรรยาบรรณวา่ดว้ยความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน	์กลา่วคอื	รายการดงักลา่วท้ังหมดจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท	โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องแสดงความเห็นเบ้ืองต้นต่อรายการนั้น	 ท้ังน้ีการอนุมัติการเข้าทำารายการระหว่างกันคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด	

ของบริษัทฯ	ความยุติธรรม	ความสมเหตุสมผลของรายการ	 และเป็นไปตามราคาตลาด	นอกจากนี้	 ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนัดงักลา่ว	จะไม่สามารถมสีว่นรว่มในการอนมัุตริายการระหวา่งกนัในลกัษณะ

ดังกล่าวได้เพื่อความเป็นธรรม	และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ	

ประกาศ	คำาสัง่	ข้อกำาหนด	หรอืกฎของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	บรษัิทฯ	จะปฏบัิตติามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย
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� นโยบายและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ	ไดม้อบหมายให้ฝา่ยบรหิารความเสีย่ง	ทำาหนา้ท่ีตรวจสอบและดแูลตดิตามการบรหิารความเสีย่ง

โดยตรง	เช่น	ความเสี่ยงทางการเงิน	(Financial	Risks)	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	(Operation	Risks)	ความเสี่ยงในธุรกิจ	

(Business	Risks)	ความเสีย่งในเหตกุารณ	์(Event	Risks)	เป็นตน้	โดยไดจ้ดัทำาเป็นนโยบายบรหิารความเสีย่งขึน้มาเป็นอกีฉบับ

ต่างหาก	โดยมีขั้นตอนหลักๆ	ในการบริหารความเสี่ยงออกเป็น	6	ขั้นตอน	ได้แก่	

1.	 การกำาหนดวัตถุประสงค์	(Objective	Setting)	

การกำาหนดวตัถปุระสงค์ให้ชัดเจนเพือ่ทราบขอบเขตการดำาเนนิงานในแตล่ะระดบั	และสามารถวเิคราะห์ความเสีย่ง

ได้ครบถ้วน

2.	 การระบุความเสี่ยง	(Risk	Identification)

เพือ่พจิารณาเหตกุารณท่ี์จะนำาไปสูค่วามเสยีหาย	โดยพจิารณาท้ังปัจจยัภายนอก	เช่น	นโบบายของรฐับาล	การเมอืง	

ภาวะเศรษฐกิจโลก	อัตราแลกเปลี่ยน	ภัยธรรมชาติ	 เป็นต้น	และปัจจัยภายในขององค์กร	 เช่น	นโยบาย	กลยุทธ์			

ของบริษัทฯ	 โครงสร้างบริษัทฯ	 กระบวนการทำางาน	 ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการปฏิบัติงาน			

ของบริษัทฯ	โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะต้องระบุถึงประเภทความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์ให้ชัดเจน	ว่าความเสี่ยง

ใดเป็นความเสี่ยงหลัก	(Key	Risk)	และความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงรอง	

3.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Evaluation)

บริษัทฯ	 มีการประเมินความเสี่ยง	 เพื่อจะได้ดำาเนินการพิจารณาในการจัดลำาดับความเสี่ยง	 ดูถึงโอกาสในการเกิด		

ความเสี่ยง	และผลกระทบที่เกิดขึ้น	เช่น	ด้านการเงิน	ด้านธุรกิจ	ความปลอดภัย	ลูกค้า	เป็นต้น		

4.	 การจัดการความเสี่ยง	และทำาแผนบริหารความเสี่ยง	(Risk	Treatment	and	Mitigation)

ภายหลงัการจดัลำาดบัและความสำาคญัของความเสีย่งแลว้	บรษัิทฯ	จะไดก้ำาหนดแนวทางในการจดัการกบัความเสีย่ง	

โดยหากบริษัทฯ	มีงบประมาณและทรัพยากรจำากัด	ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสูงและอาจเกิดบ่อยจะถูกให้พิจารณาเป็น

ความเสีย่งหลกั	(Key	Risk)	ท่ีจะตอ้งถกูจดัการเป็นลำาดบัแรก	สว่นความเสีย่งท่ีมีผลกระทบต่ำา	และมโีอกาสเกดินอ้ย	

จะได้รับการจัดการเป็นลำาดับต่อๆ	ไป		

5.	 การรายงานและติดตามผล	(Risk	Reporting	and	Monitoring)

ฝา่ยบริหารความเสีย่งจะมกีารจดัทำารายงานของการประเมินความเสีย่ง	เพ่ือรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรหิาร	

พรอ้มท้ังประสานงานกบัฝา่ยกำากบัดแูล	ฝา่ยตรวจสอบภายใน	และคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ประเมนิสถานการณ์

ในความเสี่ยงนั้นๆ	 ในการหาแนวทางป้องกัน	 และแก้ไขให้ทันก่อนเกิดความเสียหาย	 ซ่ึงภายหลังคณะกรรมการ

บริหารได้รับทราบข้อมูลแล้ว	จะพิจารณากลั่นกรองและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป

6.	 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	(Review	of	the	Risk	Management	Plan)

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะนำาผลจากการตรวจสอบภายในมารวบรวม	และสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำาปีร่วม

กับฝ่ายบริหารระดับสูง	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อนำาผลสรุปรายงานเปิดเผยใน

แบบ	56-1	และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	ต่อไป	พร้อมกันนั้น	ในการหารือร่วมกันจะได้มีการประเมินความเสี่ยง

ในทุกๆส้ินปี	 เพ่ือพิจารณาถึงข้อท่ีต้องมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน	 และจะได้ดำาเนินการจัดทำารายงานการบริหารความเส่ียง

และแผนบริหารความเสี่ยงให้ต่อเนื่อง	 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ		

เพื่อใช้ในปีถัดๆไป
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� การจัดทำานโยบายการลงทุน

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท	ได้ให้ความสำาคัญต่อการลงทุนของบริษัทฯ	เนื่องจากตระหนักดีว่าการ

ลงทุนใดๆ	 ท่ีก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่บริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้น	 จะต้องดำาเนินการภายใต้หลักของความระมัดระวัง	 และมีการกล่ัน

กรองอย่างดีจากหลายๆ	 ด้าน	 การจัดทำานโยบายดังกล่าวก็เพื่อเป็นการกำาหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ	

ของบริษัทฯ	โดยได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซท์ของบริษัทฯ	

� ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บรษัิทฯ	ให้ความสำาคญักบัระบบการควบคมุภายในท้ังในระดบับรหิารและระดบัปฏบัิตกิาร	จงึไดมี้การกำาหนดภาระหนา้ท่ี

และอำานาจของผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณอั์กษรไวแ้ลว้	นอกจานีบ้รษัิทฯ	ไดจ้ดัทำาแบบประเมนิระบบการควบคมุภายใน	เพือ่ป้องกนั

ความเสยีหายท่ีอาจเกดิข้ึนกบับรษัิทฯ	ซ่ึงจะทำาให้บรษัิทฯ	สามารถคน้พบข้อผดิพลาดท่ีเกดิขึน้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ

รวดเร็ว	รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ	และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	โดย

แบบประเมินของบริษัทฯ	 ได้จัดทำาข้ึนภายใต้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 แบบประเมินของบริษัทฯ	 มีการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท	5	ส่วน	คือ

ส่วนที่	1	องค์กรและสภาพแวดล้อม	(Organizational	Control	and	Environment	Measure)

ส่วนที่	2	การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Measure)

ส่วนที่	3	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	(Management	Control	Activities)

ส่วนที่	4	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication	Measure)

ส่วนที่	5	ระบบการติดตาม	(Monitoring)

� จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	

Practices)	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ว่าจะต้องใช้ความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ	 และมีจริยธรรมในการดำาเนิน							

ธุรกิจ	ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสัตย์	สุจริต	ทั้งต่อบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเป็นสำาคัญ	นอกจากนี้ยังได้หลักจริยธรรมทางธุรกิจสำาหรับพนักงานอื่นๆ	

เพ่ือให้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 ท้ังการปฏิบัติต่อบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม			

รวมทั้งสาธารณชนและสังคม	เช่นเดียวกัน	โดยบริษัทฯ	มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง

� การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

เนือ่งจากโครงสร้างของบรษัิทฯ	เป็นองคก์รในลกัษณะท่ีมีระดบัช้ันการบรหิารนอ้ยช้ัน	(Flat	Organization)	และในปัจจบัุน

ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลเดียวกัน	รวมทั้งบริษัทฯ	มีกรรมการอิสระ

ชุดเดียวกันทำาหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย	2	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา			

ค่าตอบแทน	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 มีการแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละชุด	 ท้ังคณะกรรมการ	

บรษัิทฯ	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	ออกจากกนัอย่างชัดเจน	

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ	และฝา่ยตรวจสอบภายในเข้ามากำากบัดแูลอยา่งเป็นอิสระ	ทำาให้กรรมการทุกท่านหรอื		ผูบ้รหิาร

ไมม่อีำานาจเบ็ดเสรจ็	และมีการถว่งดลุในมตท่ีิสำาคญั	ซ่ึงจะตอ้งไดร้บัการอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ	หรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น	

รวมทั้งอำานาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ	หรือคณะกรรมการบริษัทฯ	จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ	ที่ตนเองหรือบุคคลที่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
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� การดำารงตำาแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทฯ	 ตระหนักดีถึงความสำาคัญของการอุทิศเวลาการทำางานให้แก่บริษัทฯของกรรมการ	 ซ่ึงการดำารงตำาแหน่งของ

กรรมการบริษัทฯ	 ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนอย่างไม่จำากัด	 อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางานของกรรมการได้	 จึงได้

กำาหนดนโยบายในเรื่องของการดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว้ดังนี้	

ü กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	ควรดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว	เพื่อให้มี
เวลาเพียงพอในการดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ü กรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่ประกอบกจิการเข้าเป็นหุ้นสว่น	หรอืเขา้เป็นกรรมการในนติบุิคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนั	
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ü กรรมการบริหารของบริษัทฯ	ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท	เนื่องจากว่า
กรรมการบริหารควรจะให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการทำาหน้าท่ีบริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหารให้แก่บริษัทฯ	 เพ่ือให้

บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด	

ü กรรมการอิสระ	 และกรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคลต่างชาติ	 ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท	

อย่างไรก็ตาม	 หากมีกรรมการรายใดของบริษัทจำาเป็นต้องดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่าท่ี

กำาหนด	กรรมการท่านดังกล่าวจะต้องแจ้ง	และชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงเหตุผล	และความจำาเป็นนั้น	

ซึ่งหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้	ไม่ได้ส่งผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของกรรมการท่านดังกล่าวอย่างเป็นนัยสำาคัญก็สามารถอนุโลมได้	ทั้งนี้	คณะกรรมการของบริษัทจะได้ชี้แจง

ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการดังกล่าวในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงข้อมูลประจำา

ปี	(แบบ56-1)		และรายงานประจำาปีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

� ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ

ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ/หรือกรรมการผู้จัดการ		รวมถึงค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ	จะดำาเนนิการโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	เป็นผูพ้จิารณาและนำาเสนอ

คา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี้ให้คณะกรรมการบรษัิทอนมุตั	ิเพือ่นำาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัติอ่ไป	โดยคา่ตอบแทน

ที่นำาเสนอได้แก่	

1.	 ค่าเบ้ียประชุม	เป็นการพิจารณาให้กับกรรมการบริษัทฯ	ทุกท่าน	ท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุม	คณะกรรมการบริษัท	

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	เพือ่สะท้อนการ

ทำางานของกรรมการ	และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่	และเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ	โดยจะต้องมี

การลงนามการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

2.	 ค่าตอบแทนบำาเหน็จพิเศษ	เป็นการพิจารณาให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน	เป็นอัตราร้อยละของกำาไรสุทธิจากการ

ดำาเนนิงานประจำาปีของบริษัทฯ	เพ่ือเป็นการตอบแทนผลการปฏบัิตงิานและสรา้งแรงจงูใจให้แกค่ณะกรรมการบรษัิท	

เพื่อสร้างผลกำาไรจากการดำาเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ในการพิจารณาค่าเบ้ียประชุม	 และค่าตอบแทนบำาเหน็จพิเศษของคณะกรรมการชุดต่างๆ	 รวมท้ังประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร	 และ/หรือกรรมการผู้จัดการ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จะต้องคำานึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ	และความตัง้ใจปฏบัิตหินา้ท่ีของกรรมการ	ประเภทและขนาดธรุกจิของบรษัิทฯ	ตลาด	และคูแ่ข่งขัน	โดยมคีา่ตอบแทน

ดงักลา่วตอ้งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม	และเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพของบรษัิทฯไว	้ซ่ึงในสว่นของประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหาร	 และ/หรือกรรมการผู้จัดการ	 ที่ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	 ก็จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจากการ

ดำารงตำาแหนง่ในคณะกรรมการบรษัิทเช่นเดยีวกบักรรมการท่ัวไป	โดยภายหลงัจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	

นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแล้ว	ก็จะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป	และจะได้มีการเปิดเผยไว้

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี		(แบบ56-1)	และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	ต่อไป

ในขณะที่การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการทุกท่าน	รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ/หรือกรรมการ

ผู้จัดการ	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ	 โดยกำาหนด	

ค่าตอบแทนตามความสำาคัญของหน่วยงาน	และหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก	

� การประชุมกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯมีการกำาหนดการประชุมอย่างสม่ำาเสมอทุกๆ	3	เดือน	หรืออย่างน้อย	4	ครั้งต่อปี	และมีการ

ประชุมพเิศษเพ่ิมเตมิในกรณท่ีีมวีาระเรง่ดว่น	ในการประชุมทุกครัง้สำานกัเลขานกุารบรษัิทจะกำาหนดวาระการประชุมลว่งหนา้ไว้

อย่างชัดเจน	มกีารจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	10	วนั	เพือ่ให้มเีวลาศกึษาและพจิารณา

วาระต่างๆ	 กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจของ										

คณะกรรมการ	โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	และจัดให้มีการจดบันทึกและจัดทำา

รายงานการประชมุทีม่คีวามชดัเจน	ตลอดจนมกีระบวนการสื่อสารมตทิีป่ระชมุใหผู้เ้กีย่วขอ้งนำาไปปฏบิตัิภายในกำาหนดเวลาได้

ทันที	ซึ่งในปี	2556	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น	6	ครั้ง	โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้	

ชื่อคณะกรรมการบริษัท จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 

1.	 ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร

2.	 นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต

3.	 นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์

4.	 นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์

5.	 นายพรางกูร	ไวยหงษ์

6.	 นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	**

7.	 นายสุรพล	สินธุวณิชย์

8.	 นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ

9.	 นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล

	 5/6

	 6/6

	 6/6

	 6/6

	 4/6

	 2/6

	 6/6

	 6/6

	 6/6

	 นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	*

	 นางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย	*

	 3/6

	 3/6

	 *	นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	และนางสาวสุวิมล	พุ่มไพศาลชัย	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2556

	 **	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556
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การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน	6	ท่าน	ตามที่ระบุใน

หัวข้อคณะกรรมการบริหาร	โดยทั้ง	6	ท่านมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกๆ	เดือนๆ	ละ	1	ครั้ง	นอกจากนั้นยังได้มีการปรึกษา

หารือนอกรอบการประชุมทุกๆ	ต้นสัปดาห์	ๆ	ละ	1	วัน	เพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำางาน	อย่างไรก็ตาม	หากเดือนใดมี

เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องประชุมเพิ่มกว่าการประชุมปกติ	คณะกรรมการบริหารก็จะจัดประชุมเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม	เช่น	ใน

ปีที่ผ่านมามีการประชุมมากกว่าเดือนละ	1	ครั้ง	มีรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้	

ชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 
1.	 ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร

2.	 นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต

3.	 นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	

4.	 นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์

5.	 นายพรางกูร	ไวยหงษ์

6.	 นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา**

	 9/13

	 13/13

	 13/13

	 13/13

	 9/13

	 4/13

	 นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล* 	 6/13

*	นายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2556

**	นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนนายเอนก	ปิ่นวนิชย์กุล	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายกำากับดูแล	และผู้บริหารฝ่ายบัญชี

และการเงนิ	เป็นประจำาทุกเดอืน	ซ่ึงบางครัง้จะมผีูส้อบบัญชีบรษัิทฯ	เข้ารว่มประชุมพรอ้มกนั	การประชุมในปีท่ีผา่นมากรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม	มีรายละเอียด	ดังนี้

ชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 
1.	 นายสุรพล	สินธุวณิชย์

2.	 นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ

3.	 นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล

	 11/12

	 12/12

	 12/12

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

จดัให้มีการประชุมเพือ่พิจารณาผลการปฏบัิตงิานตามขอบเขตอำานาจหนา้ท่ี	โดยไมไ่ดก้ำาหนดจำานวนครัง้ในการประชุม	

ท้ังนี	้ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิม่ไดต้ามความจำาเป็นหรอืเป็นกรณพีเิศษ	เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ	

ในการดำาเนินงานและอื่นๆ	ตามแต่เห็นสมควร	โดยในปีที่ผ่านมามีการประชุม		3	ครั้ง	ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดย

พร้อมเพียงกัน	ดังต่อไปนี้

ชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 
1.	 นายสุรพล	สินธุวณิชย์

2.	 นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ

3.	 นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล

	 3/3

	 3/3

	 3/3
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

� แผนสืบทอดตำาแหน่ง และการคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการใหม่

การแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำารงตำาแหน่งต่างๆ	 โดยเฉพาะในระดับตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	

กรรมการบริษัท	และผู้บริหาร	บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ในการนำาเสนอ

รายช่ือผู้ท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงการพิจารณาจะให้โอกาสท้ังจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการบริหารงาน

ของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้ผู้ที่จะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าให้บริษัทฯ	 ทราบไม่น้อยกว่า	30	 วัน	 เพื่อที่จะให้บริษัทฯ					

มีเวลาเพียงพอต่อการหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำาหน้าที่แทน	โดยทั่วไปแผนการสืบทอดตำาแหน่ง	คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาการเสนอรายช่ือแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 จากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และมีวุฒิภาวะ							

รองลงไปในหน่วยงานเดียวกัน	แต่อย่างไรก็ตาม	ไม่ได้ปิดโอกาสแก่บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของ	

บริษัทฯ	แต่อย่างใด		ซึ่งการคัดสรรจะมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสในทุกตำาแหน่งของงาน

� การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

-	 ภายหลงัการคดัเลอืกผูท่ี้จะเข้ามาดำารงตำาแหนง่กรรมการใหม่ของบรษัิทฯ	ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะเป็นผูแ้นะนำา

ให้กรรมการใหมรู้่จกักบัฝา่ยบริหาร	และกรรมการท่านอ่ืนๆ	พรอ้มกบันำาเสนอข้อมูลของบรษัิทฯ	ตลอดจนข้อมลูตา่งๆ	ท่ีเกีย่วขอ้ง	

เช่น	 คู่มือการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท	 จรรยาบรรณ		

การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 หากกรรมการใหม่ยังมิได้มีการอบรมหลักสูตร	Director	Certification	

Program	(DCP)	หรือหลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(กรณเีป็นกรรมการตรวจสอบ)	จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	รวมถึงหลักสูตรการอบรมใดๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่	บริษัทฯ	ก็จะดำาเนินการจัดให้เข้าร่วมการ

อบรมต่อไป

� รายงานของคณะกรรมการ

-	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำาเนินธุรกิจท่ีสำาคัญ	 และการกำากับดูแลกิจการงบการเงินรวมของ	

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏต่อสาธารณชน	 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปี	

โดยการจัดทำางบการเงินดังกล่าว	จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม

และถอืปฏบัิตอิย่างสม่ำาเสมอ	และใช้ดลุยพินจิอย่างระมัดระวงัและประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการจดัทำา	รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมลู

สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

-	 คณะกรรมการบรษัิท	ไดจ้ดัให้มกีารดำารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธผิล	เพือ่ให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตผุล

ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ	

-	 ในการนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ

� นโยบายการแจ้งเบาะแส และมาตรการการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ถูกนำามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การได้รับความร่วมมือ	 จากพนักงาน				

ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย	 ในการสอดส่อง	 ดูแล	 ในสิ่งท่ีอาจมีความผิดปกติ	 หรือมีการดำาเนินการอย่างผิดกฎหมาย									

ผิดจริยธรรม	และผิดต่อจรรยาบรรณที่ดี	อันเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจของผู้บริหาร	หรือเกิดจากการกระทำาของพนักงานก็

แล้วแต่		ตัวอย่างเช่น	ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน	ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน	พฤติกรรมที่อาจส่อให้เกิด

การทุจริต	การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน	การกระทำาที่ขาดความระมัดระวังหรือขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน	รวมถึง

การกระทำาท่ีเห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง	 หากมีการพบเห็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้	 บริษัทฯได้เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียน	 หรือ					

นำาเสนอข้อคิดเห็น	ทั้งจากพนักงาน	ผู้บริหาร	หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน	ผ่านมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง	คือ
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)		

195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	2-3	ชั้น	22	ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	

หรือช่องทาง	email	ได้แก่
ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ ac_acap@acap.co.th Tel.	02-694-4999
สำานักเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ithidej_c@acap.co.th Tel.	02-694-4915

กระบวนการหาข้อเท็จจริง

ทั้งนี้หากมีการแจ้งข้อมูลผ่านมายังสำานักเลขานุการบริษัท	ทางสำานักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารการแจ้ง	

ข้อมูล	 เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ	 เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบทุกครั้ง	 หรือในกรณีมีการแจ้ง

เรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง	 คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด	 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว

ต้องมีความเพียงพอต่อการนำาสืบได้	และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงและสอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ดังกล่าว	ระหว่างการ

สอบถามข้อมูลจะมีการบันทึกรายละเอียดของทั้งผู้แจ้งข้อมูล	และผู้ถูกร้องเรียน	รวมถึงคำาให้การของบุคคลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องใน

เหตกุารณ์ไว้เป็นลายลกัอักษรณ	์ท้ังนี	้คณะกรรมการตรวจสอบ	จะไม่เปิดเผยชือ่ผูแ้จง้เบาะแส	รวมท้ังแหลง่ท่ีมาของขอ้มูล	และ

จะดำาเนินการเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ	เพื่อคุ้มครองให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้รับผลกระทบใดๆ	จากการให้ข้อมูล	

กระบวนการให้ความเป็นธรรม

คณะกรรมการผูรั้บเร่ืองร้องเรยีน	จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม	และปกป้องผูแ้จง้เบาะแส	หรอืผูร้อ้งเรยีน	ผูถ้กูรอ้งเรยีน	

และผูมี้สว่นเกีย่วข้องท่ีถกูพาดพงิ	หรอือยู่ในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ	โดยหากยังไม่มคีวามชัดเจนในหลกัฐาน	หรอื

ข้อเท็จจริง	จะไม่มีการตัดสินความผิดใดๆ	แก่ผู้ถูกร้องเรียน	โดยจะมีการเก็บรายงาน	และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับแก่

เฉพาะในวงจำากัด	 เปิดเผยเท่าท่ีจำาเป็น	 โดยคำานึงถึงความปลอดภัย	 และความเสียหายของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน	 และผู้ถูก						

ร้องเรียน	เป็นสำาคัญอันดับแรก	

กระบวนการรายงาน

ทั้งนี้	ภายหลังการสืบสวนข้อเท็จจริง	จนได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว	หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	กรณีดังกล่าว

มีความคืบหน้าท่ีชัดเจน	 หรือมีหลักฐานเพียงพอ	 และเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	 อย่างร้ายแรง	 คณะกรรมการ			

ตรวจสอบจะดำาเนนิการแจง้ให้คณะกรรมการบรษัิททราบอย่างทันทีตอ่ไป	แตห่ากเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบัพนกังานในระดบัปฏบัิติ

งาน	 และไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง	 หรือไม่ได้นำามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ	 อย่างมีนัยสำาคัญ	 คณะกรรมการตรวจสอบจะ

ดำาเนินการแจ้งให้ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 หรือผู้อำานวยการของสายงานท่ีพนักงานคนนั้นสังกัดอยู่เพื่อรับทราบและ

ตกัเตอืน	หรอืถา้บุคคลท่ีกระทำาผดิมีตำาแหนง่ในระดบัผูอ้ำานวยการข้ึนไป	คณะกรรมการตรวจสอบกจ็ะนำาสง่เรือ่งให้คณะกรรมการ

บริหาร	หรือคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาต่อไป

กระบวนการลงโทษ 

บริษัทฯ	ได้กำาหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะ	และสถานการณ์ของการกระทำาความผิด	โดยความรุนแรงของบท

ลงโทษจะแตกต่างกันไปตามความร้ายแรงของการกระทำา	

เบื้องต้นหากการกระทำาผิด	เป็นการกระทำาผิดเพียงเล็กน้อย	และเป็นครั้งแรก	จะเป็นการออกหนังสือตักเตือนก่อน	โดย

ผู้มีอำานาจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ลงนาม

แตห่ากเป็นการกระทำาผดิท่ีร้ายแรง	และนำามาซ่ึงความเสยีหายหรอืเสือ่มเสยีช่ือเสยีงของบรษัิทฯ	บรษัิทฯ	กม็บีทลงโทษ

ตัง้แต่การให้พกังานโดยไมไ่ดรั้บเงนิเดอืน	การเลกิจา้ง	แตห่ากการกระทำาความผดิดงักลา่ว	ไดน้ำาไปสูค่วามผดิตามกฎหมายอ่ืนๆ	

ของประเทศ	เช่น	กฎหมายอาญา	กฎหมายแพ่ง	หรือกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งแกอ่งคก์รอสิระใดๆ	ท่ีมีหนา้ท่ีควบคมุการดำาเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ	ก็ต้องดำาเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายนั้นๆ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษัทฯ	 มีการจัดการและดูแลเพื่อให้แน่ ใจว่า						

บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการบริษัท	 ท่ีมี					

คณะกรรมการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการอิสระคอยทำา

หน้าท่ีติดตาม	ตรวจสอบ	และประสานกับฝ่ายบริหารความเส่ียง	

และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท	

บริษัทฯ	 มีกรรมการอิสระรวมท้ังสิ้นจำานวน	3	 ท่าน	

หรือคิดเป็น	1	 ใน	3	 ของจำานวนกรรมการบริษัทฯท้ังหมด					

ซึ่งทั้งหมดทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้แก่	นาย

สุรพล	 สินธุวณิชย์	 นางสาวนฤมล	 วังศธรธนคุณ	 และนาย

ชัชวาล	 เตรียมวิจารณ์กุล	 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีอิสระ	 ไม่มี					

ข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล	 ข่าวสาร	 ตลอดจนได้รับความ			

ร่วมมืออย่างดี	ทั้งจากผู้บริหาร	และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	โดย

หน้าที่ดังกล่าวรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	ให้

มีความโปร่งใส	 เชื่อถือได้และถูกต้อง	 ภายใต้คณะกรรมการ

ตรวจสอบบรษัิทมีฝา่ยตรวจสอบภายใน	ฝา่ยกำากบัดแูล	ซ่ึงตัง้

เป็นหน่วยงานอิสระ	 ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอทุกเดือน	

โดยมีฝา่ยบรหิารความเสีย่ง	ทำาหนา้ท่ีรายงานความเสีย่งตา่งๆ	

ที่จะเกิดขึ้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

การพิจารณาและอนุมัติ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้าย

ตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าฝ่าย

กำากบัดแูล	จะตอ้งผา่นการอนมุตัหิรือไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ	และเนื่องจากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯคนก่อนได้ลาออกไปเม่ือปลายปี	2556					

ดังนั้น	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี	24	

กุมภาพันธ์	2557	 ครั้งท่ี	2/2557	 จึงได้แต่งตั้งนายธนะชัย	

แจม่จนัทร	์เป็นหัวหนา้ฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ	ตัง้แต่

วนัท่ี	1	มนีาคม	2557	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์	 (ตาม

เอกสารแนบ	3)	ในการตรวจสอบภายใน	และมีความเข้าใจใน

กจิกรรมและการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	มาเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า	8	ปี		ซึ่งหัวหน้าตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบภายในและประเมนิผลในกจิกรรมตา่งๆ	ของบรษัิทฯ	

สอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานต่างๆ	 ภายในบริษัทฯว่าได้

ปฏิบัติตามแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของบริษัทฯ	 หรือไม่	 รวมถึงหน้าท่ีในการควบคุมและตรวจสอบ	

อ่ืนๆ	ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

รายงานผลการดำาเนนิงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	

โดยจะทำางานตรวจสอบควบคุมและติดตามการทำางานของ

บริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	

นอกจากนียั้งไดใ้ห้นายธนชยั	แจม่จนัทร	์ทำาหนา้ท่ีเป็น

หัวหนา้ฝา่ยกำากบัดแูล	มหีนา้ท่ีในการตดิตาม	และประเมนิผล	

รวมท้ังควบคมุกำากบัดแูลระบบการทำางานของบรษัิทฯ	ให้เป็น

ไปตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 และรายงานผล

การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของ
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หน่วยงานต่างๆ	 ต่อคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมีระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูล

ระหวา่งหนว่ยงาน	(Chinese	Wall)	โดยมกีารจดัแยกพืน้ท่ีของ

สายงานที่มีข้อมูลที่เป็นความลับชัดเจน	มีการกำาหนดชื่อรหัส	

(Code	name)	สำาหรบัลกูคา้รายตา่งๆ	มกีารกำาหนดและจำากดั

ทีมบุคลากรสำาหรับแต่ละงานที่อาจมีความขัดแย้ง	ตลอดจนมี

ข้อกำาหนดการปฏบัิติในเร่ืองการรักษาความลบัให้พนกังานทุก

คนปฏิบัติตามดังท่ีเปิดเผยไว้ในหัวข้อ	 การกำากับดูแลกิจการ	

และบรษัิทฯ	มีระบบการจดัเกบ็เอกสารสำาคญัท่ีทำาให้กรรมการ	

ผูส้อบบัญชี	และผูม้อีำานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้

ภายในระยะเวลาอันควร

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	 มีหน้าท่ีในการกำาหนดการ

บรหิารความเสีย่ง	ประสานงาน	และให้คำาแนะนำากบัหนว่ยงาน

ตา่งๆ	ในการประเมินความเสีย่ง	รวมท้ังการจดัทำาแผนป้องกนั

และควบคุมความเสี่ยงขึ้นมาปฏิบัติ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ	สำาหรับปี	2556	ร่วมกับฝ่ายตรวจ

สอบภายในของบรษัิทฯ	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	

ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2557	และได้นำาเสนอต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ครั้งท่ี	2/2557	 เม่ือวันท่ี	10	

กุมภาพันธ์	2557	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั	ในการ

ประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	1/2557	วนัท่ี	26	กมุภาพนัธ	์

2557	โดยการประเมนิดงักลา่วไดป้ระเมินดา้นตา่งๆ	ท้ัง	5	สว่น	

คือ	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	 การบริหารความเสี่ยง	 การ

ควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	 ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	

ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบ

การควบคมุภายในท่ีเพยีงพอ	และสามารถจะทำาให้การดำาเนนิ

กิจการของบริษัทฯ	 เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

(Good	Corporate	Governance)	มคีวามโปรง่ใสและเป็นธรรม	

สามารถตรวจสอบได้	นอกจากน้ีบริษัทฯ	ยังมีการเปิดเผยข้อมูล

ทางการเงินในงบการเงินของบริษัทฯอย่างครบถ้วน	และเพียงพอ	

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการสอบทานในเรื่อง			

ดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมของ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป
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รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2555 2556

บจ.โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	

(GSC)	

(ชื่อเดิม	บจ.เอแคป	เซอร์วิสเซส

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บรษิัทฯถอืหุ้นรอ้ยละ	99.99	

GSC	 จ่ายค่าบริการให้

บริษัทฯ	 เป็นค่าการบริหาร

จัดการต่างๆ

0.02 0.01 รายการดังกล่าวเป็นรายการ			

ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยที่

ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	

และเป็นการดำาเนนิธรุกจิทางการ

ค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย	

ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99		และรายการดัง

กล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 โดยที่

รายการเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บ ริ ษั ท ฯ ทำ า สั ญญ า เ ช่ า

ทรัพย์สินกับบริ ษัทย่อย	

เพื่อนำามาใช้ในโครงการ

บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย์ ด้ อ ย

คุณภาพ

1.56 0.43

บริษัทฯได้รับดอกเบี้ยจาก

เงินให้กู้

0.88 1.11

บริษัทฯจ่ายค่าเช่ารถ - 0.25

บจ.บริหารสินทรัพย์	

เอแคป	(“ACAP	AMC”)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บรษิัทฯถอืหุ้นรอ้ยละ	99.99	

(บริษัทฯจำาหน่ายเงินลงทุน

ทั้งหมดไปแล้วเมื่อเดือน

กันยายน	2556)

บริษัทฯได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ 2.80 0.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการ			

ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยที่

ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	

และเป็นการดำาเนนิธรุกจิทางการ

ค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		

ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99		และรายการดัง

กล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 โดยที่

รายการเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯรับรายได้จากการ

ปันส่aนค่าใช้จ่าย

0.25 0.03
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บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2555 2556

บจ.เอแคป	คอนซัลติ้ง	(ACON) เป็นบริษัทย่อย	โดย

บรษิัทฯถอืหุ้นรอ้ยละ	99.99

บรษิัทฯไดร้บัรายไดจ้ากการ

ปันส่วนค่าใช้จ่าย

0.64 0.13 รายการดังกล่าวเป็นรายการ				

ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยที่

ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	

และเป็นการดำาเนนิธรุกจิทางการ

ค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย

ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99		และรายการดัง

กล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 โดยที่

รายการเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายบริหาร

งานคดีทางกฎหมาย	

0.20 -

บริษัทฯได้รับดอกเบี้ยจาก

เงินให้กู้

0.06 0.18

บริษัทฯจ่ายค่าซื้อสินค้า 0.01 -

บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท	

เซอร์วิสเซส	(ACS)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บรษิัทฯถอืหุ้นรอ้ยละ	99.99

บรษิัทฯรบัดอกเบี้ยจาก	เงนิ

ให้กู้ยืม	

0.03 0.16 รายการดังกล่าวเป็นรายการ			

ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยที่

ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	

และเป็นการดำาเนนิธรุกจิทางการ

ค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		

ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99		และรายการดัง

กล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 โดยที่

รายการเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บรษิัทฯได้รบัรายไดจ้ากการ

ปันส่วนค่าใช้จ่าย

0.25 0.24

เอแคป	(มาเลเซีย)

(ACAP	MALAYSIA)

(ปิดและชำาระบัญชีธันวาคม	

2557)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บรษิัทฯถอืหุ้นรอ้ยละ	99.99

บริษัทฯรับเงินปันผลจาก

การถือหุ้นร้อยละ	99.99	

9.80 8.67 รายการดังกล่าวเป็นรายการ			

ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยที่

ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	

กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		

ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99		
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บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2555 2556

บจ.แคปปิตอล	โอเค	

(CAP	OK)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บรษิัทฯถอืหุ้นรอ้ยละ	99.99

CAP	OK	จ่ายค่าบริการให้

บริษัทฯ	 เป็นค่าการบริหาร

จัดการระบบ

0.16 0.08 เ ป็ นกา รดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ปกติ

ทางการค้าและเป็นประโยชน์ต่อ

การดำาเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชนต์อ่การดำาเนนิงานของบรษิัทฯ	โดยที่ราคา

ที่ทำาสัญญาร่วมกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯจ่ายดอกเบี้ยจาก

การกู้ยืมเงิน

56.86 10.15 รายการดังกล่าวเป็นรายการ			

ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยที่

ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	

กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		

ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99		

เงินปันผลรับ - 787.05

บจ.โปรเฟสชั่นแนล	คอลเล

คชั่น	(PCOL)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ย่อย	(CAP	OK)

PCOL	 จ่ายค่าบริการให้

บริษัทฯ	 เป็นค่าการบริหาร

จัดการต่างๆ

0.02 0.01 เ ป็ นกา รดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ปกติ

ทางการค้าและเป็นประโยชน์ต่อ

การดำาเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชนต์อ่การดำาเนนิงานของบรษิัทฯ	โดยที่ราคา

ที่ทำาสัญญาร่วมกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บริ ษัทฯจ่ ายดอกเ บี้ยใ ห้	

PCOLจากการกู้ยืมเงิน

- 3.60 รายการดังกล่าวเป็นรายการ			

ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยที่

ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	

กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		

ที่ถอืหุ้นโดยบรษิัทฯรอ้ยละ	99.99	และเป็นประโยชน์

ตอ่การดำาเนนิงานของบรษิัทฯ	โดยที่รายการเป็นไป

อย่างสมเหตุสมผล

บจ.ออรั่ม	แคปปิตอล	แอ๊ดไว

เซอรี่	พีทีอี	(สิงคโปร์)	(AURUM)	

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บรษิัทฯถอืหุ้นรอ้ยละ	63.97

บรษิัทฯรบัดอกเบี้ยจาก	เงนิ

ให้กู้ยืม	

0.12 1.92 เ ป็ นกา รดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ปกติ

ทางการค้าและเป็นประโยชน์ต่อ

การดำาเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชนต์อ่การดำาเนนิงานของบรษิัทยอ่ย	โดยที่มี

การทำาสัญญาร่วมกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
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2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสม
ผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2555 2556

บจ.โกลบอล	เซอร์วิส	

เซ็นเตอร์	(GSC)	

(ชื่อเดิม	บจ.เอแคป	

เซอร์วิสเซส

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	99.99	

บริษัทฯรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม					 0.16 0.19 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ	

กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	

99.99	และเป็นการดำาเนินธุรกิจทางการ

ค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	รายการดัง

กล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		ที่ถือ

หุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99		ซึ่งมีความสมเหตุสมผล	

ไม่ได้ทำาให้บริษัทฯเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

เอแคป	(มาเลเซีย)	

(ACAP	MALAYSIA)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	99.99

บริษัทฯได้ทดรองจ่ายค่าใช้

จ่ายแทน	

0.03 8.67 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ

กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	

99.99	และเป็นการดำาเนินธุรกิจทางการ

ค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า	 เป็นรายการ

ปกติทางการค้ากับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อย

ละ	99.99	มีความสมเหตุสมผล	ไม่ได้ทำาใหบ้ริษัทฯเสีย

ผลประโยชน์แต่อย่างใด

บจ.เอแคป	คอนซัลติ้ง	

(ACON)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	99.99

ACON	 เป็นเจ้าหนี้ค่า ซื้อ

สินค้าของบริษัทฯ

0.01 0.02 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ

กับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	

99.99	และเป็นการดำาเนินธุรกิจทางการ

ค้าปกติ

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	รายการดัง

กลา่วเป็นรายการปกตทิางการคา้กบับรษิัทย่อยที่ถอืหุ้น

โดยบริษัทฯร้อยละ	99.99

บจ.แคปปิตอล	โอเค

(CAP	OK)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	99.99

บริษัทฯมีดอกเบี้ยค้างจ่าย	

และรายได้รับล่วงหน้าที่เกิด

จากการให้บริการซอฟแวร์

ระบบงานแก่	CAP	OK

107.63 0.03 เป็นการดำาเนินธุรกิจปกติทางการค้าและ

เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของ

บริษัทย่อย

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 รายการ			

ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ	 และเป็น

ประโยชนต์อ่การดำาเนนิงานของบรษิัทย่อย	โดยที่ราคา

ที่ทำาสัญญาร่วมกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

บจ.ออรั่ม	แคปปิตอล	

แอ๊ดไวเซอรี่	พีทีอี	

(สิงคโปร์)	(AURUM)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	63.97

บรษิัทฯไดร้บัดอกเบี้ยเงนิกูย้ืม	 0.11 - บริษัทย่อยขอรับความช่วยเหลือทางการ

เงิน	 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อย		

มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติทั่วไป	

เป็นรายการที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ปกต	ิและก่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อย	



85
รายงานประจำาปี 2556
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3. เงินกู้ยืมระหว่างกันกับบริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสม

ผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2555 2556

บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท	

เซอร์วิสเซส	(ACS)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	99.99

บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท

ย่อยเพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวียน

0.40 3.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง	

บริษัทฯกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ	99.99	 เพื่อใช้เป็นเงิน

หมุนเวียนในธุรกิจ	

กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		

ที่ถอืหุ้นโดยบรษิัทฯรอ้ยละ	99.99	ซึ่งมคีวามสมเหตุ

สมผล	เป็นรายการที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ปกติ	

บจ.เอแคป	คอนซัลติ้ง	

(ACON)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	99.99

บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท

ย่อยเพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวียน

5.90 7.70 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง	

บริษัทฯกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ	99.99	 เพื่อใช้เป็นเงิน

หมุนเวียนในธุรกิจ	ซึ่งทั้งหมดได้มีการ

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว

บจ.โกลบอล	เซอร์วิส	

เซ็นเตอร์	(GSC)	

(ชื่อเดิม	บจ.เอแคป	

เซอร์วิสเซส

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	99.99	

บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท

ย่อยเพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวียน

30.00 41.50 รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง	

บริษัทฯกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย

บริษัทฯร้อยละ	99.99	 เพื่อใช้เป็นเงิน

หมุนเวยีนในธรุกจิ	ซึ่งบางสว่นไดม้ีการ

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว

กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่	รายการ

ดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย		

ที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ	99.99	 	 ซึ่งมีความสม

เหตุสมผล	เป็นรายการที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ที่ปกติ	 และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อย	 ซึ่ง

ทั้งหมดได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว

บจ.ออรั่ม	แคปปิตอล	

แอ๊ดไวเซอรี่	พีทีอี	

(สิงคโปร์)	(AURUM)

เป็นบริษัทย่อย	โดย

บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	63.97

บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท

ย่อยเพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวียน

14.95 16.00 บริ ษัทย่อยขอรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	

โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยปกติ
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4. การคำ้าประกัน
							-ไม่มีรายการ-

5. มาตรการในการอนุมัติรายการระหว่างกัน
ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน	 จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ						

โดยผู้ที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่สามารถออกเสียงได้	และรายการต้องเป็นไปตามกฎหมาย	

กฎระเบียบ	คำาสั่ง	ประกาศที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ		

6. แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 ปจัจุบนับรษิทัฯ	มสีภาพคล่องและมีเงินทนุหมุนเวยีนที่ดีแก่การดำาเนนิงาน	แต่หากในอนาคตบริษทัฯ	หรือบรษิทัย่อย

มีความจำาเป็นที่จะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการบริษัทเพื่อเสริมสภาพคล่องในอนาคต	บริษัทฯ	มีนโยบายที่

จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริษัท	 และแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงรายการดังกล่าว	 เพื่อพิจารณา

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการโดยที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ	บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

1.  ภาพรวมการดำาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ถือเป็นเรื่องที่สำาคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจ	บริษัทฯ	ได้ดำาเนิน

การควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ซ่ึงเป็นท่ีเข้าใจดีว่าการเกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคมโดยรอบ						

ตลอดจนการให้ความใส่ใจตอ่สิง่แวดลอ้มในสงัคมน้ัน	จะเป็นสว่นสำาคญัท่ีจะทำาให้มีการเตบิโตท่ีดท้ัีงในดา้นธรุกจิ	และทำาให้สงัคม

และสภาพแวดล้อมนั้นมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น	บริษัทฯ	จึงได้กำาหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	และกลยุทธ์ที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน	ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ	เก่ียวกับความรับผิดชอบของสังคม	ด้วยการมุ่งม่ันท่ีจะเสนองานบริการท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีหลากหลาย	

มีการให้บริการงานที่ดี	มีคุณภาพ	ภายใต้การอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ :	บริษัทฯ	จะพัฒนาธุรกิจให้มีความเติบโต	ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป	รวมถึง

การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ	นกัลงทุน	ลกูหนี	้เพือ่จะทำาให้เศรษฐกจิของประเทศมีเสถยีรภาพมากข้ึน	ในขณะเดยีวกนัจะดำาเนนิ

ธุรกิจไปพร้อมกับการช่วยเหลือและดูแลสังคม	ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	ให้มีความน่าอยู่และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	

กลยุทธ์ : บริษัทฯ	วางกลยุทธ์ที่จะดำาเนินธุรกิจไปพร้อมๆ	กับให้การดูแลชุมชน	สังคม	ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม	

ด้วยการปลูกจิตสำานึกให้ทุกคนเห็นความสำาคัญของชุมชน	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 และมีการจัดทำาคู่มือนโยบายการกำากับดูแล

กจิการท่ีดขีองบรษัิทฯ	ข้ึนมา	(ตามหัวข้อการกำากบัดแูลกจิการท่ีด)ี	เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนนำาไปเป็นแนวทางปฏบัิต	ิ

2.  แนวทางการดำาเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
บริษัทฯ	มุ่งหมายที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษา

สังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อที่จะนำาพาให้บริษัทฯ	มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธุรกิจ	หรือ	Corporate	Social	Responsibility	(“CSR”)	ซ่ึงบริษัทฯ	เช่ือว่าการสร้าง “ความย่ังยืนขององค์กร (Corporate 

Sustainability)”	เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่	

การกำาหนดนโยบายของ	CSR	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ	ชุมชน	สังคม	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้านแก่บริษัทฯ	เช่น	การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ	การสร้าง

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	ที่ดีต่อสังคม	เป็นต้น	โดยแนวนโยบายดังกล่าว	ได้แก่
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2.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

หมายถึงการประกอบธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม	และจรรยาบรรณ	ทั้งต่อ	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	 	 เจ้าหนี้	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกคน	โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้	

• ความซื่อสัตย์ (Honesty)

บริษัทฯ	 ให้บริการต่อลูกค้าด้วยความซื่อตรง	ซื่อสัตย์	 สุจริต	ตรงไปตรงมา	 รวมถึงปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่

หลอกลวง	หรือบิดเบือนสารสนเทศ	เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ	อันนำาไปสู่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

• ความยุติธรรมและคุณธรรม (Fairness and Integrity) 

บริษัทฯ	ควรแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรม	และความมีคุณธรรม	ท้ังในส่วนของการประกอบธรุกิจท่ีไม่เอาเปรียบต่อคู่ค้า	

หรือให้ร้ายต่อคู่แข่ง	 รวมถึงการไม่เอาเปรียบต่อพนักงานและดูแลพนักงานให้มีค่าจ้างและสวัสดิการท่ีเหมาะสม	 การเปิดเผย

ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส	ทันเวลา	และเท่าเทียมกันในทุกๆ	กลุ่ม	ไม่จำากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง		

• การรักษาคำาพูด และความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness)

บริษัทฯ	จะรักษาคำาพูดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหลาย	เช่น	เจ้าหน้ี	ลูกค้า	เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน	และความไว้วางใจให้กับทุกๆ	

คนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งกรณีเกิดความเข้าใจผิด	จะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริง	ไม่หลอกหลวง	เพื่อให้ความมุ่ง

หมายและเจตนาของคำามั่นสัญญาของตนสมบูรณ์	

• การเคารพต่อผู้อื่น (Respect for others)

บริษัทฯ	จะไม่กล่าวหา	หรือดูถูกเหยียดหยามในเกียรติของแต่ละบุคคล	และให้ความเคารพต่ออิสระ	และความเป็นส่วนตัว

ต่อบุคคลอื่น	 การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน	 คำาร้องเรียนหรือตำาหนิของลูกค้า	 เพื่อนำามาปรับปรุงและพัฒนาให้องค์กร

สร้างความเท่าเทียมกันให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง	

• การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Abiding)

บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายรวมท้ังกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจ	เพื่อให้แน่ใจได้ว่า	การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2556	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 การอนุมัตินโยบาย							

ดังกล่าว	 เพื่อเป็นการยืนยันถึงความยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี	

บริษัทฯได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและ

รายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการห้ามมิให้

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ตลอดจนบุคคลที่สามมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 กระทำาใดๆ	 ที่ส่อไปในทาง

คอร์รัปช่ัน	ไม่ว่าจะโดยการนำาเสนอ	(Offering)	การให้คำาม่ันสัญญา	(Promising)	การขอ	(Soliciting)	การเรียกร้อง	(Demanding)	

การให้หรือรับสินบน	(Giving	or	accepting	bribes)	และเพื่อเป็นการตอกย้ำาถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้แสดงเจตจำานงค์

ในการเข้าร่วมเป็น	“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	ในการต่อต้านการทุจริต”	(Collective	Anti-Corruption	:	CAC)	และ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้		

โดยทั่วกัน

คำานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

คอร์รัปชั่น	(Corruption)	หมายถึง	การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ	โดยการเสนอให้	สัญญา	มอบให้	ให้คำามั่น	

เรียกร้อง	หรือรับ	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ		หน่วยงานของ
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เอกชน	หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	อันเป็นการให้

ได้มา	หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ	หรือแนะนำาธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ	หรือ	เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น	หรือจารีต

ทางการค้าให้กระทำาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย	 และกำากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุน					

การต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ม่ันใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านคอร์รัปช่ันและ

ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทาน	ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี	ระบบควบคุม

ภายใน	 ระบบตรวจสอบภายใน	 และระบบบริหารความเสี่ยง	 ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 มีความรัดกุม	 เหมาะสม						

ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ

3.	 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร	และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ผูบ้รหิาร	มหีนา้ท่ีรบัผดิชอบในการกำาหนดให้มรีะบบ	และ

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 รวมท้ังทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ	เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ระเบียบ	ข้อบังคบั	และขอ้กำาหนด

ของกฎหมาย

4.	 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบ	 และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไป

อย่างถูกต้อง	ตรงตามนโยบาย	แนวปฏิบัติ	 อำานาจดำาเนินการ	 ระเบียบปฏิบัติ	 และกฎหมาย	ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับ

ดูแล	 เพื่อให้ม่ันใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้น	 และรายงาน					

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบโดยทันที

แนวทางการปฏิบัติ

1.	 บริษัทฯ	กำาหนดให้	กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ	โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.	 พนกังานทุกคนจะตอ้งช่วยกนัสอดสอ่ง	และไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย	เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าขา่ยการคอรร์ปัช่ัน	

โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบโดยทันที	 และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลท่ีกำาหนดให้ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบ	เช่น	คณะกรรมการตรวจสอบ	

เป็นต้น

3.	 บริษัทฯ	จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีแจ้งเร่ืองคอร์รัปช่ันแก่บริษัทฯ	โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	

หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น	ตามที่บริษัทฯ	กำาหนดไว้ใน	Whistleblower	Policy

4.	 หากผู้ใดได้รับการตัดสินและมีหลักฐานในการระบุการกระทำาผิดแล้ว	 ผู้ท่ีมีความผิดจากการกระทำาการคอร์รัปชั่นนี้	

จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทฯกำาหนด	รวมทั้งการรับโทษตามกฏหมาย	หากการกระทำานั้นมีผลทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องใดๆ	

5.	 บริษัทฯ	จะเผยแพร่	แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ	ทางเว็บไซท์	รวมทั้งการแจ้งและทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่

ต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ	 ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นนี้

6.	 บรษัิทฯ	จะสรา้งและปลกูฝงัจติสำานกึให้แกผู่บ้รหิารและพนกังานทุกคน	ยึดม่ันในแนวปฏบัิตกิารตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน	

เพ่ือเป็นพืน้ฐานท่ีสรา้งความเข้มแข็งให้กบัองคก์รอย่างยัง่ยืน	ดว้ยการประกาศนโยบายนี้ให้ทราบโดยท่ัวกนัแกพ่นกังานทุกระดบั	

รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่ได้รับทราบ
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ข้อกำาหนดในการดำาเนินการ

1.	 การดำาเนินการใดๆ	 ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันนี้	 ให้ใช้แนวปฏิบัติตามท่ีกำาหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของ	

บริษัทฯ	คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ตลอดจนแนวปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ

2.	 นโยบายการต่อต้านน้ีให้ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคล	การคัดเลือกบุคลากร	การเล่ือนตำาแหน่ง	การฝึกอบรม	

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	และการให้ผลตอบแทน	

3.	 ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งใชค้วามระมัดระวงัในการปฏบัิตเิรือ่งการให้	การมอบ	หรอืรบัของขวญั	ของกำานลั	

จากลกูคา้	และผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษัิทฯ	หรอืผูมี้สว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ	ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดดา้นจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ

4.	 การให้เงนิบรจิาคหรือเงนิสนับสนนุในกจิการใดๆ	ของบรษัิทฯ	ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย	โดย

จะต้องไม่ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนในครั้งใดๆ	ถูกนำามาอ้างอิงเป็นข้ออ้างในการติดสินบนได้

5.	 ฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้างหรือฝ่ายดำาเนินการท่ีติดต่อประสานงานทางธุรกิจในส่วนต่างๆ	 จะต้องดำาเนินงานให้เป็นไปด้วย

ความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	และตรวจสอบได้	

การติดตามการประเมินผล

1.	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	

โดยหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำาใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	จะดำาเนินการแจ้งให้ฝ่ายบริหาร	และ/หรือคณะ

กรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที	

2.	 หากการกระทำาดังกล่าว	ถูกพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง	บริษัทฯ	จะมีบทลงโทษแก่ผู้กระทำาความผิดตามความร้ายแรงของ

เหตุการณน์ัน้ๆ	โดยในเบ้ืองตน้จะเป็นการพิจาณาโทษทางวนิยัแกพ่นกังานท่ีกอ่ให้เกดิการทุจรติ	ซ่ึงหากความผดินัน้ไปเกีย่วข้อง

กับความผิดในทางกฎหมาย	บริษัทฯ	ก็จะดำาเนินการตามบทลงโทษทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

3.	 ฝา่ยตรวจสอบภายในไดจ้ดัทำาแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจำาปี	เพือ่ประเมนิแนวปฏบัิติ

การต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ	 โดยแบบประเมินดังกล่าวยึดแนวทางของแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นที่ได้รับการจัดทำาขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	หรือ	IOD)	เป็น

แนวปฏิบัติ	 เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัททราบ	 ถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ	 โดยจะนำาผลการประเมินรายงานไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 เพื่อเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้

เสียของบริษัทฯ	ได้ทราบต่อไป

2.3  การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทฯ	 ร่วมสนับสนุนและมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 เคารพกฎหมาย	 และหลักสิทธิมนุษยชน	 ความ

ตระหนักนี้	มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร	และบริษัทฯ	ได้แสดงเจตนารมณ์นี้ด้วยการร่วมลงนามปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ	(UN	Global	Compact)	ซึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในปริญญาสากลดังกล่าวแล้วนั้น	

และเพือ่การยึดถอืปฏบิตัขิองกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคนตามจรรยาบรรณวา่ดว้ยการเคารพกฎหมาย	และหลกัสทิธิ

มนุษยชนสากลดังนี้

1.	 บรษิทัฯ	จะดำาเนินธุรกิจวา่ดว้ยการเคารพกฎหมาย	และพนกังาน	ผูบ้ริหารทกุคนจะตอ้งปฏิบตัติามกฏหมายเชน่กัน

2.	 บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด	ให้ความรู้	ความเข้าใจ	ในหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แก่พนักงาน	เพื่อนำาไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินงาน

3.	 บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนกิจกรรม	ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

4.	 บรษัิทฯ	สนบัสนนุให้พนกังานใช้สทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงไทย	โดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนญู	และตามกฎหมาย
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5.	 บรษัิทฯ	จะรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลของพนกังาน	การเปิดเผยหรอืการถา่ยโอนข้อมลูสว่นตวัของพนกังานสูส่าธารณะ	

จะทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น	 ท้ังน้ี	 การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย	 เว้นแต่ได้กระทำาไปตาม

ระเบียบบริษัท	หรือตามกฎหมาย

6.	 บริษัทฯ	ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร	เสนอแนะและร้องทุกข์	ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำางาน	

ซ่ึงข้อเสนอต่างๆ	 จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง	 และกำาหนดวิธีการแก้ไข	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	 และสร้างความ

สัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

7.	 พนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ	ตอ้งทำาความเขา้ใจกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัหนา้ท่ี	และความรบัผดิชอบของตนโดยตรง

ให้ถี่ถ้วน	 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 หากไม่แน่ใจให้ขอคำาปรึกษาจากสำานักกฎหมาย	 ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของ

ตนเองโดยไม่มีคำาแนะนำา

8.	 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำาการใดๆ	 ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม	 ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา	 หรือกระทำาต่อผู้อ่ืนบน

พื้นฐานของเชื้อชาติ	เพศ	ศาสนา	อายุ	ความพิการทางร่างกาย	และจิตใจ

2.4  การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ	ได้จัดให้มีสวัสดิการ	และค่าจ้างแก่พนักงานของบริษัทฯ	อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	มีการจัดกิจกรรม

สันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย	 การฝึกอบรมให้กับพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้	 การจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 เป็นต้น	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ให้ความเคารพในสิทธิต่างๆ	ของพนักงาน	โดยไม่มีการกลั่นแกล้ง	หรือข่มขู่ใดๆ	เช่น	การให้สิทธิการลา

หยุดพักร้อน	 สิทธิในการหยุดลากิจ	 การให้สิทธิลาป่วย	 การให้สิทธิในการแสดงความเห็นต่อนโยบายการปฏิบัติงานต่างๆ	 ซึ่ง

พนักงานสามารถเสนอความเห็นผ่านทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ	หรือผ่านทางผู้บังคับบัญชาของตนเองได้

นอกจากนี	้บรษัิทฯ	มนีโยบายในการจา้งพนกังาน	ดว้ยการยดึหลกัในการจา้งแรงงานท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย	และให้การ

เคารพหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงาน	 โดยครอบคลุมในเร่ืองการจ้างงาน	 การคุ้มครองทางสังคม	 เสรีภาพในการสมาคมทาง

สังคม	สุขภาพและความปลอดภัย		เป็นต้น	

2.5  ความรับผิดชอบผู้รับบริการหรือลูกค้า 

การให้ความเอาใจใสต่อ่การให้บรกิารแกล่กูคา้	ดว้ยการตดิตามผลการปฏบัิตงิานวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม	่โดยการ

ให้บริการต่างๆ	แก่ลูกค้าจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้อง	รวมทั้งหากมีปัญหาใดๆ	จะต้องร่วมกันกับลูกค้าในการหารือ	เพื่อกำาหนดแนวทางแก้ไข	หาทางออกร่วมกัน	โดยไม่

ปล่อยให้ลูกค้ารับภาระหรือแก้ไขปัญหาแต่เพียงผู้เดียว	

ผลสำาเรจ็ของการบรหิารงานของบรษัิทฯ	มาจากความพงึพอใจของลกูคา้เป็นสำาคญั	บรษัิทฯ	จงึตอ้งสรา้งความสมัพนัธ์

ที่ดีต่อลูกค้าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าในแนวทางต่อไปนี้

1.	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลูกค้าในสิ่งที่บริษัทฯ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญเท่านั้น

2.	 ไม่มุ่งหวังกำาไรเกินควร	เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่บริษัทฯ	มีให้

3.	 การให้คำาแนะนำาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา	เงื่อนไข	สิทธิ	ผลประโยชน์	และข้อผูกพันในการให้บริการแก่ลูกค้า	เรา

จะนำาเสนอข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน	ตามความเป็นจริง	ไม่บิดเบือน	และโปร่งใสยุติธรรม

4.	 การเชื้อเชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษัทฯ	 จะต้องไม่ระบุเงื่อนไขท่ีไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส	 ที่แสดงเจตนาให้

เห็นถึงการเอาเปรียบลูกค้าอย่างจงใจ	

5.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา	ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	หากมีเหตุสุดวิสัย	 ไม่สามารถปฏิบัติได้	 ต้องรีบแจ้งให้

ลูกค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

6.	 รกัษาความลบัของลกูคา้อย่างจรงิจงัและสม่ำาเสมอ	รวมถงึไม่นำาข้อมลูมาใช้เพือ่ประโยชนข์องตนเองและผูท่ี้เกีย่วข้อง
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2.6  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ถึงแม้บริษัทฯ	จะไม่ได้ดำาเนินธุรกิจท่ีใช้วัตถุดิบใดๆ	จากธรรมชาติเพ่ือนำามาใช้ผลิตสินค้า	หรือบริการ	แต่บริษัทฯ	ได้รณรงค์

ให้พนักงานเห็นความสำาคัญต่อการประหยัดพลังงาน	ด้วยการจัดทำานโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น

มาเป็นแนวปฏิบัติ	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน	 ลดมลภาวะต่างๆ	 รวมถึงเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัด

พลังงานทางอ้อม	 ด้วยการประกาศเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากพนักงาน	 ให้ปิดไฟระหว่างพักเท่ียง	 การให้พนักงานนำา

กระดาษท่ียังใช้ไดน้ำากลบัมาใชใ้หม่	การใช้อุปกรณส์ำานกังานอย่างประหยัด	เป็นตน้	ซ่ึงบรษัิทฯ	เช่ือวา่หากมีการรว่มมอืกนัอย่าง

จริงจัง	จะทำาให้ประเทศชาติประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ	และดำารงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน

2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ในทุกๆ	ปีพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้ร่วมกันทำากิจกรรมสำาหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม	เช่น	เด็กกำาพร้า	เด็กพิการ	

บ้านพักคนชรา	โดยการมอบส่ิงของช่วยเหลือ	และจัดทำาอาหารเล้ียง	เป็นต้น	ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลท่ีตัองการความช่วยเหลือ

จากสังคม	 เพื่อท่ีจะมีกำาลังใจ	 และสามารถดำารงอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญตรงนี้	 และ

ต้องการเป็นส่วนหน่ึงในการให้กำาลังใจต่อผู้คนในสังคมด้วยกัน	จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวข้ึนอย่างสม่ำาเสมอ	รวมถึงการช่วยเหลือใดๆ	

ต่อเพื่อนมนุษย์	ที่มิใช่คนไทย	ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัย	หรือแผ่นดินไหวในต่างประเทศ	บริษัทฯ	ก็จะร่วมกับพนักงานและ

ผู้บริหารส่งความช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือไปให้กำาลังใจแก่บุคคลเหล่านั้นเสมอ

2.7.1  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี	2546	บริษัทฯ	ได้จัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก	คนชรา	และผู้ด้อยโอกาส	(Foundation	for	Underprivileged	

Children	and	Elderly)	ขึ้นมาเพื่อดำาเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม	โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ร่วมดูแล

และแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมผา่นทางมูลนธิฯิ	ภายใตค้วามรว่มมอืของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ	เพือ่มอบโอกาส

ให้เด็กๆ	คนชรา	ผู้ด้อยโอกาส	รวมถึงผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ	ที่นำามาซึ่งความสูญเสียในชีวิตหรือทรัพย์สิน	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	

มีทั้งการบริจาคเงินผ่านหน่วยงานช่วยเหลือแห่งอื่น	 และกิจกรรมที่มูลนิธิเป็นผู้ดำาเนินการเอง	 ดังปรากฏกิจกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือสังคมย้อนหลัง	5	ปี	ที่ผ่านมาดังนี้		

ปี	2551		 บริจาคเงนิและมอบสิง่ของ		ศนูย์พฒันาการจดัสวัสดกิารสงัคม	ผูส้งูอายุบ้านบางละมงุ	จงัหวดัชลบุร	ี

	 มอบเงินช่วยเหลือให้กับ	สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศพม่า

	 มอบเงินช่วยเหลือให้กับ	สภากาชาดไทยช่วยเหลือแผ่นดินไหวในจีน

ปี	2552		 บริจาคเงินและมอบสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง	 จังหวัด

สมุทรปราการ

ปี	2553		 จดัสร้างห้องสมุด	มอบหนงัสอื	อุปกรณ์การเรยีน	และทุนการศกึษาให้กบัโรงเรยีนวดัทุ่งขาม	อ.เกาะคา	

จ.ลำาปาง

ปี	2554		 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตบางบัวทอง		โดยนำาสิ่งของและถุงยังชีพกว่า	500	ชุด	ไป

บริจาคให้ประชาชนในเขตดังกล่าว

ปี	2555		 มอบอุปกรณ์การศึกษาและสนามวอลเลย์บอลให้แก่	โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	

	 มอบวัสดุและสื่อการเรียนการสอน	จัดสร้างห้องน้ำาให้แก่	โรงเรียนวัดนาคู	อ.ผักไห่	จ.อยุธยา	

ปี	2556		 มอบอุปกรณ์การศึกษา	อุปกรณ์กีฬา	ของเล่นให้แก่	โรงเรียนบ้านไร่	อ.พานทอง	จ.ชลบุรี		

มูลนิธิฯ	ได้มีการติดตามและประเมินผลของการดำาเนินงาน	โดยในระยะเวลา	3	เดือนหลังการดำาเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ

ของมูลนิธิฯ	 จะทำาการติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลของสถานท่ีดังกล่าว	 รวมถึงการส่งตัวแทนไปเย่ียมชมสถานท่ี	 เพื่อเป็นการ

ประเมินว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว	ได้ประโยชน์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 เอแคป	 แอ๊ดไวเซอร่ี	 จำากัด	(มหาชน)	 รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี	งบการเงนิดงักล่าวจดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	โดยเลอืก

ใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา	 รวมท้ังมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้ได้

มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลบริษัทมีความถูกต้อง	ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด

การทุจริตหรือการดำาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของ

รายงานทางการเงิน	 สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนระบบบริหารความเสี่ยง	 โดยเรื่องนี้

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

งบการเงนิของบริษัทฯ	 ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ	 คอืบรษัิท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส			

เอบีเอเอส	จำากัด	ในการตรวจสอบนั้น	ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชท่ัีวไป	โดยความเห็นของผูส้อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้อบ

บัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว	

คณะกรรมการมคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ	โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ	และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	มี

ความน่าเชือ่ถอื	โดยถอืปฏบัิตติามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	และปฏบัิตถิกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้อง

นายวิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต

ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

คำาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

1.     ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
1.1  ผู้สอบบัญชี

ปี	2556	 นายไพบูล	ตันกูล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4298

	 	 บรษัิท	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์	เอบีเอเอส	จำากดั

	 หรือ	 นางสาวสกุณา	แย้มสกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4906

	 	 บรษัิท	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์	เอบีเอเอส	จำากดั

	 หรือ	 นางอโนทัย	ลีกิจวัฒนะ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3442

	 	 บรษัิท	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์	เอบีเอเอส	จำากดั

ปี	2554-2555	 นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	5339

	 	 บรษัิท	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์	เอบีเอเอส	จำากดั

	 หรือ	 นางอโนทัย	ลีกิจวัฒนะ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3442

	 	 บรษัิท	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์	เอบีเอเอส	จำากดั

	 หรือ	 นางอุณากร	พฤฒิธาดา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3257

	 	 บรษัิท	ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์	เอบีเอเอส	จำากดั

1.2 รายงานการตรวจสอบบัญชี ปี พ.ศ. 2556
รายงานของผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำาปี	2556	 ซ่ึงตรวจสอบโดยนายไพบูล	

ตันกูล	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน	4298	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด	ได้ให้ความเห็นว่างบการเงิน

ดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
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1.3   ตารางแสดงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 ปีย้อนหลัง 
งบดุล  : สินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556

งบเฉพาะบริษัทฯ  งบการเงินรวม 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 				47,114	 4.06% 				61,077	 6.19% 	193,190	 25.50% 		864,437	 77.12% 			740,015	 71.82% 479,381	 60.54%

เงินลงทุนระยะสั้น 				14,296	 1.23% 									-			 									-			 			14,296	 1.28% 			112,209	 10.89% 142,498	 18.00%

ลูกหนี้การค้าและตั่วเงินรับ-สุทธิ 				54,775	 4.72% 				20,416	 2.07% 									-			 			73,332	 6.54% 					32,981	 3.20% 	13,369	 1.69%

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 										-			 									-			 									-			 									-			 						2,469	 0.24% 								-			

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 							188	 0.02% 							313	 0.03% 				8,885	 1.17% 									-			 											-			 								-			

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 										-			 				10,400	 1.05% 				3,000	 0.40% 									-			 											-			 								-			

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นสุทธิ 				30,497	 2.63% 					2,451	 0.25% 									-			 			60,497	 5.40% 					26,451	 2.57% 84,393	 10.66%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นสุทธิ 					4,847	 0.42% 					2,050	 0.21% 				2,641	 0.35% 			18,686	 1.67% 					10,331	 1.00% 	12,955	 1.64%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		151,717	 13.08% 				96,707	 9.81% 	207,716	 27.42% 1,031,248	 92.00% 			924,456	 89.72% 732,596	 92.52%

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 				11,437	 0.99% 				14,950	 1.52% 									-			 									-			 											-			 								-			 	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นสุทธิ 										-			 					4,969	 0.50% 									-			 									-			 						4,969	 0.48% 								-			 	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 		944,208	 81.42% 		828,992	 84.08% 	517,637	 68.34% 									-			 											-			 								-			 	

เงินลงทุนระยะยาว 										-			 									-			 									-			 				1,747	 0.16% 					30,000	 2.91% 								-			 	

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 				40,844	 3.52% 				31,717	 3.22% 			25,734	 3.40% 			47,871	 4.27% 					45,731	 4.44% 	38,930	 4.92%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 					3,666	 0.32% 					2,859	 0.29% 				2,203	 0.29% 				6,832	 0.61% 						4,977	 0.48% 			3,973	 0.50%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 							-			 										 -	 									-			 			18,612	 1.66% 						1,813	 0.18% 								-			 	

สินทรัพยไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 					7,872	 0.68% 					5,817	 0.59% 				4,197	 0.55% 			14,561	 1.30% 					18,400	 1.79% 	16,285	 2.06%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,008,027	 86.92% 		889,304	 90.19% 	549,771	 72.58% 			89,623	 8.00% 			105,890	 10.28% 	59,188	 7.48%

รวมสินทรัพย์ 1,159,744 100.00% 986,011 100.00% 757,487 100.00% 1,120,871 100.00% 1,030,346 100.00% 791,784 100.00%
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งบดุล (ต่อ)  : หนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556

งบเฉพาะบริษัทฯ  งบการเงินรวม 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	 	 	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน 	 	 	 	 	 	

			เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 			54,207	 4.67% 		107,644	 10.92% 							41	 0.01% 									-			 	 									-			 	 								-			

			เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง 	 	 	 	 	 	 	

					กำาหนดชำาระภายใน	1	ปี 			20,000	 1.72% 			18,000	 1.83% 								-			 									-			 	 									-			 	 								-			

			ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	 	 	 	 	 	 	

					ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี 			5,714	 0.49% 			4,178	 0.42% 			4,002	 0.53% 					5,714	 0.51% 					4,847	 0.47% 			4,705	 0.59%

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น 			3,768	 0.32% 			4,108	 0.42% 			1,092	 0.14% 				37,974	 3.39% 				26,278	 2.55% 	23,108	 2.92%

รวมหนี้สินหมุนเวียน    83,689 7.22%   133,930 13.58%     5,135 0.68%     43,688 3.90%     31,125 3.02% 27,813 3.51%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 	 	 	 	 	 	

			หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ 8,987	 0.77% 				4,408	 0.45% 				2,321	 0.31% 					8,987	 0.80% 					6,119	 0.59% 			3,330	 0.42%

			เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 									-			 									-			 									-			 					1,878	 0.17% 					2,584	 0.25% 			3,236	 0.41%

			เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	760,000	 65.53% 		760,000	 77.08% 									-			 										-			 	 										-			 	 								-			 	

			หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 	- -	 									-			 							228	 0.02%	 							158	 0.02%	 					158	 0.02%

			ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 				5,229	 0.45% 				5,928	 0.60% 				7,259	 0.96% 					7,628	 0.68% 					9,831	 0.95% 	12,874	 1.63%

			หนี้สินอื่น 				2,912	 0.25% 				2,912	 0.30% 				1,310	 0.17% 					5,031	 0.45% 				12,097	 1.17% 	10,700	 1.35%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	777,128	 67.01% 		773,248	 78.42% 			10,890	 1.44% 				23,752	 2.12% 				30,789	 2.99% 	30,298	 3.83%

รวมหนี้สิน  860,817 74.22%   907,178 92.00%    16,025 2.12%     67,440 6.02%     61,914 6.01%  58,111 7.34%
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งบดุล (ต่อ)  : ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556

งบเฉพาะบริษัทฯ  งบการเงินรวม 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	 	 	 	 	 	

			ทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว 	 	 	 	 	 	

					หุ้นสามัญ	125,000,000	หุ้น	 	 	 	 	 	 	

							มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 		125,000	 10.78% 	125,000	 12.68% 				125,000	 16.50% 				125,000	 11.15% 125,000	 12.13% 125,000	 15.79%

			ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 		337,742	 29.12% 	337,742	 34.25% 				337,742	 44.59% 337,742	 30.13% 			337,742	 32.78% 337,742	 42.66%

			กำาไร(ขาดทุน)สะสม 	 	 	 	 	 	 	 	

					จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 			12,500	 1.08% 			12,500	 1.27% 						12,500	 1.65% 					12,500	 1.12% 					12,500	 1.21% 		12,500	 1.58%

					ยังไม่ได้จัดสรร	 (176,315) -15.20% (396,409) -40.20% 				266,220	 35.15% 				578,990	 51.66% 			499,510	 48.48% 266,924	 33.71%

			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 										-			 	 									-			 	 												-			 									 (2,485) -0.22% (2,484) -0.24% (2,146) -0.27%

			รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 		298,927	 25.78% 			78,833	 8.00% 				741,462	 97.88% 	1,051,747	 93.83% 		972,268	 94.36% 740,020	 93.46%

			ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 										-			 - 	 - 						1,684	 0.15% (3,836) -0.37% (6,347) -0.80%

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 		298,927	 25.78% 			78,833	 8.00% 				741,462	 97.88% 1,053,431	 93.98% 			968,432	 93.99% 733,673	 92.66%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,159,744 100.00%   986,011 100.00%     757,487 100.00% 1,120,871 100.00%  1,030,346 100.00% 791,784 100.00%
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

งบกำาไรขาดทุน  :  สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  2555  และ 2556

งบเฉพาะบริษัทฯ  งบการเงินรวม 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พัน
บาท

%
 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

รายได้ 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			รายได้จากการให้บริการ 		131,911	 86.03% 			71,327	 79.63% 			3,832	 0.47% 		185,868	 19.82% 		168,923	 72.23% 	104,239	 73.36%

			ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 								-			 									-			 							-			 			82,036	 8.75% 				22,480	 9.61% 								-			

			รายได้จากการรับชำาระคืนหนี้สูญ - - - 241,805 25.78% - -

			รายได้จากเงินปันผล 									-			 - 795,720	 96.88% - - 								-			

			รายได้อื่น 			21,414	 13.97% 			18,251	 20.37% 	21,830	 2.66% 		428,279	 45.66% 				42,473	 18.16% 			37,855	 26.64%

รวมรายได้ 		153,325	 100.00% 			89,578	 100.00% 821,382	 100.00% 		937,988 100.00% 		233,876	 100.00% 	142,094	 100.00%

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 	 	 	 	 	 	

			ต้นทุนการให้บริการ	การบริหารสินทรัพย์ 			45,567	 29.72% 			33,280	 37.15% 		7,025	 0.86% 		135,744	 14.47% 		124,984	 53.44% 	106,636	 75.05%

			ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 		136,439	 88.99% 	192,923	 215.37% (7,919) -0.96% 		366,243	 39.05% 		147,853	 63.22% 	119,961	 84.42%

			ค่าตอบแทนผู้บริหาร 			27,264	 17.78% 			22,395	 25.00% 20,444	 2.49% 			27,264	 2.91% 				22,395	 9.58% 			20,484	 14.42%

รวมค่าใช้จ่าย	 		209,270	 136.49% 	248,598	 277.52% 19,550	 2.38% 		529,251	 56.42% 		295,232	 126.23% 	247,081	 173.89%

กำาไร(ขาดทุน)	ก่อนต้นทุนทางการเงิน 	 	 	 	 	 	

		และภาษีเงินได้ (55,945) -36.49% (159,020) -177.52% 801,832 97.62% 		408,737 43.58% (61,356) -26.23% (104,987) -73.89%

ต้นทุนทางการเงิน 			54,285	 35.41% 61,074 68.18% 14,203 1.73% 			14,226	 1.52% 					4,317	 1.85% 				1,186	 0.83%

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (110,230) -71.89% (220,094) -245.70% 787,629 95.89% 		394,511	 42.06% (65,673) -28.08% (106,173) -74.72%

ภาษีเงินได้ 									-		 									-			 						-			 					4,765	 0.51% 				19,436	 8.31% 				4,206	 2.96%

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับปี (110,230) -71.89% (220,094) -245.70% 787,629 95.89%   389,746 41.55% (85,109) -36.39% (110,379) -77.68%
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รายงานประจำาปี 2556

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ) : สำาหรับแต่ละปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  2555  และ 2556

งบเฉพาะบริษัทฯ  งบการเงินรวม 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

2554
พันบาท

%
 

2555
พันบาท

%
 

2556
พันบาท

%
 

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 	 	 	 	 	 	

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 										-			 									-			 									-			 (963) -0.10% 										110	 0.05% 							620	 0.44%

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษี 										-			 	 									-			 	 									-			 	 (963) -0.10% 										110	 0.05% 							620	 0.44%

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (110,230) -71.89% (220,094) -245.70% 787,629 95.89% 388,783 41.45% (84,999) -36.34% (109,759) -77.24%

การแบ่งปันส่วนกำาไร(ขาดทุน) 	 	 	 	 	 	

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (110,230) -71.89% (220,094) -245.70% 787,629 95.89% 				393,131	 41.91% (79,480) -33.98% (107,586) -75.71%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 										-			 									-			 									-			 											 (3,385) -0.36% (5,629) -2.41% (2,793) -1.97%

	 (110,230) -71.89% (220,094) -245.70% 787,629 95.89% 					389,746	 41.55% (85,109) -36.39% (110,379) -77.68%

ส่วนแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 	 	 	 	 	 	

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (110,230) -71.89% (220,094) -245.70% 787,629 95.89% 				392,242	 41.82% (79,479) -33.98% (107,248) -75.48%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 										-			 									-			 									-			 (3,459) -0.37% (5,520) -2.36% (2,511) -1.77%

	 (110,230) -71.89% (220,094) -245.70% 787,629 95.89% 					388,783	 41.45% (84,999) -36.34% (109,759) -77.24%

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.88) (1.76) 	 6.30 	 										3.12	 	 (0.68) 	 (0.88) 	

งบกระแสเงินสด :  สำาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  2555 และ 2556



100

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

	 	 งบเฉพาะบริษัทฯ 	 งบการเงินรวม 	

	 2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

	
กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 	 	 	 	 	 	

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (110,229) (220,094) 787,629	 		394,511	 (65,673) (106,173)

รายการปรับปรุง 	 	 	 	 	 	

			ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย 			12,946	 					9,195	 								7,642	 32,301	 					14,699	 				13,648	

			ดอกเบี้ยรับ (2,492) (4,736) (8,324) (106,404) (41,060) (23,686)

			ดอกเบี้ยจ่าย 			53,280	 			60,422	 						13,756	 						8,411	 							3,584	 											-			

			ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน 				1,005	 							652	 										447	 						1,005	 733 548

			เงินปันผลรับ (9,259) (9,804) (795,720) 										-			 											-			 											-			

			ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจำาหน่ายภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย 								-			 					3,299	 										785	 										-			 							5,791	 						4,900	

			หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อ 	 	 	 	 	 	

					แก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 								-			 									-			 												-			 (8,608) 											-			 											-			

			ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(กลับรายการ) 			10,550	 		117,217	 (97,145) 										-			 											-			 											-			

			ขาดทุน(กำาไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน 								-			 									-			 												-			 										-			 (2,160) 1,489	

			ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ของเงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ 	 	 	 	 	 	

					ด้อยคุณภาพและเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 								-			 									-			 												-			 				30,677	 											-			 											-			

			ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม	(กลับรายการ) 			28,400	 					7,300	 						31,613	 										-			 							9,800	 (9,800)

			ขาดทุนจากการลดหนี้ 								-			 									-			 						13,726	 -	 -	 				13,726	

			ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 				1,079	 (751) 												-			 						1,079	 (12,052) (2,278)

			กำาไรจากการขายบริษัทย่อย 								-			 									-			 (9,000) (315,624) 											-			 (129)

			กำาไรจากการขายด้อยค่า/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ 				2,968	 (1,157) (1,016) 				13,294	 (624) (1,196)

			(กำาไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,411) 					1,473	 (2,963) (6,366) 							1,396	 (1,833)

			ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 								-			 									-			 												-			 										-			 									109	 									622	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

	 	 งบเฉพาะบริษัทฯ 	 งบการเงินรวม 	

	 2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

	

			ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 				5,229	 							699	 								1,331	 						7,839	 							2,203	 							3,393	

			กลับรายการค่าเผื่อค่ารื้อถอน - - (1,602) - - (1,602)

กำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 	 	 	 	 	 	

		ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน (7,934) (36,285) (58,841) 					52,115	 (83,254) (108,371)

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 	 	 	 	 	 	

			ลูกหนี้การค้า (54,774) 			34,359	 						20,416	 (48,466) 					32,851	 					19,587	

			เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 								-			 									-			 												-			 	1,073,075	 (2,469) 											-			

			เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 								-			 									-			 												-			 			819,479	 											-			 											-			

			เงินให้สินเชื่อรายย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ 								-			 									-			 												-			 					53,323	 											-			 											-			

			ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 			10,467	 									-			 												-			 						2,845	 											-			 											-			

			ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 				5,290	 (109) (50) 						4,096	 											-			 											-			

			ลูกหนี้อื่น 				2,357	 							228	 												-			 										-			 245 											-			

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 							712	 							530	 										679	 					30,367	 							2,579	 (9)

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (804) 							114	 										118	 					43,076	 307 613

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	 	 	 	 	 	

			เจ้าหนี้การค้าและตั่วเงินจ่าย 								-			 									-			 												-			 (5,896) 											-			 											-			

			เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (984) (482) (15) 						2,895	 											-			 											-			

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,787) (1,186) (1,490) (642,227) (12,012) (4,132)

			หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 								-			 									-			 												-			 										-			 (435) (73)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน 	 	 	 	 	

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  :  สำาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  2555  และ 2556
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

	 	 งบเฉพาะบริษัทฯ 	 งบการเงินรวม 	

	 2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

	

			ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี (47,457) (2,831) (39,183) 1,384,682	 (62,189) (92,385)

			ดอกเบี้ยรับ 			2,411	 					4,703	 								2,582	 		114,880	 48,117 				18,483	

			ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน (121) (2,939) (121,345) (14,035) - 											-			

			ภาษีเงินได้จ่าย (2,809) (3,299) (785) (14,650) (5,791) (4,900)

เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากการดำาเนินงาน (47,976) (4,366) (158,731) 1,470,877 (19,862) (78,802)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 	 	 	 	 	 	

			เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (30,431) (15,342) 													-			 (30,431) (128,550) (4,500)

			เงินสดจ่ายสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (27,500) (169,000) (20,500) 											-			 											-			 											-			

			เงินสดจ่ายสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 													-			 											-			 													-			 (30,000) 											-			 (65,000)

			เงินสดจ่ายสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (10,893) (3,899) (9,800) 											-			 											-			 											-			

			เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว 													-			 											-			 													-			 (86) (30,000) 											-			

			เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (15,893) (2,000) (4,000) 											-			 											-			 											-			

			เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 													-			 											-			 													-			 											-			 											-			 											-			

			เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์	และ 	 	 	 	 	 	

					สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (396) (98) (1,242) (4,576) (6,950) (7,184)

			เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 15,434	 31,004	 													-			 					38,808	 36,005	 5,000	

			เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 													-			 											-			 									9,000	 											-			 											-			 2,584	

			เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย 													-			 											-			 						412,500	 -	 	- -	

			เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 													-			 											-			 													-			 											-			 11,332	 											-			

			เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 													-			 											-			 													-			 											-			 6,000	 					10,664	

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  :  สำาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  2555  และ 2556
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

	 	 งบเฉพาะบริษัทฯ 	 งบการเงินรวม 	

	 2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

	

			เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,541	 161,100	 14,400	 											-			 -	 											-			

			เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27,862	 											-			 													-			 											-			 -	 											-			

			เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น 													-			 						13,277	 6,057	 											-			 13,277	 											-			

			เงินสัดรับจากการจำาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์ 	 	 	 	 	 	

					และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 					1,576.00	 							3,935	 					3,419	 							5,934	 3,935	 4,762	

			เงินสดรับจากการเพิ่มทุนที่ได้รับจากส่วนได้เสีย 	 	 	 	 	 	

					ที่ไม่มีอำานาจควบคุม 													-			 											-			 													-			 							5,143	 											-			 											-			

			เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9,259	 9,804	 787,050	 											-			 											-			 											-			

			เงินสดสุทธิจากการขายบริษัทย่อย 													-			 - - (151,659) 											-			 											-			

เงินสดสุทธิได้รับ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (24,441) 28,781 1,196,884 (166,867) (94,951) (53,674)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 	 	 	 	 	

			เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง 	- (152,000) (913,588) 											-			 											-			 											-			

			เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 													-			 	- 													-			 											-			 										706	 									653	

			เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 													-			 											-			 													-			 (1,611,419) 											-			 											-			

			เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง 													-			 											-			 (760,000) (34,841) 											-			 											-			

			เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 							20,000	 				150,000	 						895,588	 											-			 											-			 											-			

			เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 													-			 											-			 													-			 				221,572	 											-			 											-			

			เงินสดรับจากเงินกู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ 													-			 											-			 													-			 							1,878	 											-			 											-			

			เงินปันผลจ่าย 													-			 											-			 (125,000) 											-			 											-			 (125,000)

			เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (7,798) (6,767) (4,873) (7,798) (8,177) (5,644)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  :  สำาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  2555  และ 2556
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  :  สำาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  2555  และ 2556

	 	 งบเฉพาะบริษัทฯ 	 งบการเงินรวม 	

	 2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

2554
พันบาท

2555
พันบาท

2556
พันบาท

	

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 12,202 (8,767) (907,873) (1,430,608) (7,471) (129,991)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (60,215) 15,648	 130,280	 (126,598) (122,285) (262,467)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 106,839	 47,114	 61,077	 				990,545	 				864,437	 				740,015	

กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสด 											490	 (1,685) 									1,833	 490 (2,137) 1,833	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 							47,114	 						61,077	 						193,190	 864,437	 740,015	 479,381	

รายการที่ไม่ใช่เงินสด 	 	 	 	 	 	

ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 									1,166	 											-			 2164 							1,166	 							3,710	 							2,164	

ปรับโครงสร้างหนี้เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 													-			 											-			 - 				106,943	 											-			 -	

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 													-			 											-			 													-			 											-			 											-			 -	

ทรัพย์สินรอการขาย	ได้มาจากการประมูลซื้อและรับชำาระหนี้ 	 	 	 	

				-เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 													-			 											-			 													-			 							3,221	 											-			 -	

			-	เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 													-			 											-			 													-			 					12,164	 											-			 -	

โอนกลับรายการค่ารื้อถอน 													-			 							1,941	 													-			 											-			 							3,354	 											61	

การจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 													-			 											-			 - 											-			 										674	 					30,000	

การจัดประเภทรายการจากสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 													-			 											-			 													-			 											-			 							7,500	 											-			

การจัดประเภทรายการจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 													-			 											-			 									1,500	 											-			 											-			 							1,500	

การจัดประเภทรายการจากหนิ้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 													-			 											-			 													-			 											-			 							7,500	 											-			

เงินปันผลรับ 													-			 											-			 									8,670	 											-			 											-			 											-			

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

	 	 	 งบเฉพาะบริษัทฯ 	 	 	 งบการเงินรวม 	 	

	 2554	 2555	 2556	 2554	 2555	 2556	

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 1.81 เท่า 0.72 เท่า 40.45 เท่า 23.60 เท่า 29.70 เท่า 26.34 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 1.39 เท่า 0.61 เท่า 37.62 เท่า 21.79 เท่า 28.44 เท่า 22.84 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด -0.97 เท่า -0.04 เท่า -2.28 เท่า 2.10 เท่า -0.53 เท่า -2.67 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 			4.82	 เท่า 			1.90	 เท่า 					0.38	 เท่า 5.46 เท่า 3.60 เท่า 4.50 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 75	 วัน 190	 วัน 959	 วัน 66	 วัน 100	 วัน 80	 วัน

อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้ n.a. เท่า n.a. เท่า n.a. เท่า 16.53 เท่า n.a. เท่า n.a. เท่า

ระยะเวลาชำาระหนี้ n.a. วัน n.a. วัน n.a. วัน 22 วัน n.a. วัน n.a. วัน

Cash	Cycle n.a. วัน n.a. วัน n.a. วัน 44 วัน n.a. วัน n.a. วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio) 	 	 	 	 	 	 	 	 	

อัตรากำาไรขั้นต้น 65.46 % 53.34 % 99.12 % 73.37 % 34.70 % -2.30 %

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	 -37.98 % -217.14 % 100.11 % 1.51 % -42.55 % -117.38 %

อัตรากำาไรอื่นๆ 13.97 % 20.37 % 2.66 % 45.66 % 18.16 % 26.64 %

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร 0.96 เท่า 0.03 เท่า -0.20 เท่า 190.48 เท่า 0.24 เท่า 0.64 เท่า

อัตรากำาไรสุทธิ	 -71.89 % -245.70 % 95.89 % 41.91 % -33.98 % -75.71 %

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น -31.13 % -116.53 % 192.04 % 46.45 % -7.85 % -12.57 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio) 	 	 	 	 	 	 	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 -9.56 % -20.51 % 90.35 % 19.06 % -7.39 % -11.81 %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร -209.16 % -581.30 % 2,768.52 % 687.32 % -138.42 % -221.92 %

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	 0.13 เท่า	 0.08 เท่า	 0.94 เท่า	 0.45 	เท่า	 0.22 	เท่า	 0.16 เท่า	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

	 	 	 งบเฉพาะบริษัทฯ 	 	 	 งบการเงินรวม 	 	

	 2554	 2555	 2556	 2554	 2555	 2556	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 	 	 	 	 	 	 	 	 	

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.88 	เท่า	 11.51 	เท่า	 0.02 	เท่า	 0.06 	เท่า	 0.06 	เท่า	 0.08 	เท่า	

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย -3.03 	เท่า	 -4.60 	เท่า	 54.46 	เท่า	 26.97 	เท่า	 -14.91 	เท่า	 -88.17 	เท่า	

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน	(cash	basis) -1.76 	เท่า	 -0.73 	เท่า	 -1.13 	เท่า	 315.50 	เท่า	 -0.54 	เท่า	 -0.60 	เท่า	

อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.00 % 0.00 % 15.87 % 0.00 % 0.00 % -113.25 %

อัตราการเติบโต (Growth Ratio) 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์รวม 1.12 % -14.98 % -23.18 % -62.69 % -8.08 % -23.15 %

หนี้สินรวม 9.25 % 5.39 % -98.23 % -97.60 % -8.19 % -6.14 %

รายได้จากการบริการ -8.17 % -45.93 % -94.63 % -35.61 % -28.56 % -45.54 %

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -10.75 % 41.40 % -104.10 % -77.08 % -59.63 % -18.86 %

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ -133.82 % 99.67 % -457.86 % 77.38 % -120.22 % 35.36 %

ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share) 	 	 	 	 	 	 	 	 	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.39 บาท 0.63 บาท 5.93 บาท 8.43 บาท 7.75 บาท 5.87 บาท

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น -0.88 บาท -1.76 บาท 6.30 บาท 3.12 บาท -0.68 บาท -0.88 บาท

เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 บาท 0.00 บาท 1.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1.00 บาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ต่อ)
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

2. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 
2.1 ภาพรวมการดำาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในช่วงที่ผ่านมา  

 ปี	2556	ที่ผ่านมา	การดำาเนินงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งได้แก่บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มุ่งให้ความสำาคัญ

ต่องานด้านวาณิชธนกิจ	 เช่น	 การหาแหล่งเงินทุนให้ลูกค้า	 ในขณะท่ีงานธุรกิจด้านบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพบริษัทฯ									

หมดสัญญาว่าจ้างการให้บริการแก่ลูกค้าทุกพอร์ตแล้วในปีท่ีผ่านมา	 โดยท่ีไม่มีการรับจ้างบริหารพอร์ตใหม่เพิ่มเข้ามาแต่						

อย่างใด	และจากการท่ีบริษัทฯ	ไม่มสีญัญาว่าจา้งพอรต์บรหิารสนิทรพัยแ์ลว้	ทำาให้ปลายปีท่ีผา่นมา	บรษัิทฯ	มกีารปรบัโครงสรา้ง

พนักงานในส่วนของงานด้านบริหารสินทรัพย์ลดลง	เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลงในธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ได้จำาหน่ายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	

จำากัด	และได้ปิดและชำาระบัญชีบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเฮชดี	ในประเทศมาเลเซีย	การจำาหน่าย

เงินลงทุนและการปิดบริษัทย่อยทั้ง	2	แห่ง	ไม่ได้มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันการประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์

ในธุรกิจด้านนี้แต่อย่างใด	 เนื่องจาก	 บริษัทฯ	 ยังมีบริษัทย่อยท่ีมีคุณสมบัติในการประมูลพอร์ตบริษัทบริหารสินทรัพย์	 เช่น									

เดียวกับ	บบส.	เอแคป	อยู่อีกแห่ง	คือ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	จำากัด	นั่นเอง	แต่เนื่องจากการหาพอร์ตบริหาร

สนิทรพัย์ท่ีมคีวามยากข้ึน	และตอ้งอาศยัโอกาสและเวลา	ทำาให้ในระหวา่งนี	้ถงึแมบ้รษัิทฯ	จะมองหาช่องทางการลงทุนเพิม่เตมิ	

แต่ในปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปการลงทุนของงานใหม่เข้ามาได้แต่อย่างใด	 ปีที่ผ่านมารายได้การประกอบธุรกิจของ		

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงมีสัดส่วนลดลง	ซ่ึงในปี	2556	ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เม่ือเทียบกับปี	2555	

ตามงบการเงินรวม	มีสินทรัพย์รวม	791.78	ล้านบาท	ลดลงประมาณ	238.57	ล้านบาท		มีหนี้สินรวม	58.11	ล้านบาท	ลดลง

ประมาณ	3.80	ล้านบาท	มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	740.02	ล้านบาท	ลดลงประมาณ		232.25	ล้านบาท	มีรายได้รวม	

142.09	ล้านบาท	ลดลงประมาณ	91.79	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายรวม	247.08	ล้านบาท	ลดลงประมาณ	48.15	ล้านบาท		มี

ผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	107.59	ล้านบาท	ขาดทุนเพิ่มขึ้น	28.11	ล้านบาท	โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำา

ให้บริษัทฯ	 มีรายได้	 ค่าใช้จ่าย	 กำาไร	 และส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีลดลง	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีรายได้จากการดำาเนินงานท่ีลดลง											

โดยเฉพาะการดำาเนินงานในส่วนของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ลดลง	ซึ่งรายละเอียดการดำาเนินงานต่างๆ	สามารถสรุปได้ดังนี้

2.2   ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาพอสรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

• รายได้

รายได้	

จากงบการเงินรวม	ปี	2556	บริษัทฯ	มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำานวน	142.09	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2555	ประมาณ	

91.78	ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ	39.24	โดยมีที่มาของรายได้ดังนี้	

รายได้ท่ีเป็นดอกเบ้ียรับจากพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยบริษัทย่อย :	 ท้ังท่ีเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพและที่โอนปรับเป็นเงินให้สินเชื่อบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ยกเว้นมีความไม่แน่นอนในการ

เก็บชำาระจะบันทึกเมื่อได้รับชำาระ	 	 ในปี	2556	 	 รายได้ในส่วนนี้ไม่มี	 เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาลดลงประมาณ	22.48							

ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	100	การลดลงของรายได้ในส่วนนี้ก็เนื่องมาจาก	บริษัทฯ	ย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถเรียกเก็บ

หนี้ได้	จึงมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับชำาระเงิน	บริษัทจึงจะบันทึกรายได้ก็ต่อเมื่อมีการรับชำาระเงินเท่านั้น

รายได้จากการให้บริการ : 	 เป็นรายได้ท่ีมาจากการให้บริการงานต่างๆ	 เช่น	 งานท่ีปรึกษาทางการเงินและ							

วาณิชธนกิจ	ซึ่งมีการรับรู้ในแบบรายเดือน	(Retainer	Fee)	และเมื่องานสำาเร็จ	(Success	Fee)	งานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป	

งานบริการด้าน	Call	Center	จะรับรู้ตามสัญญาการจ้างงานแต่ละสัญญา	และรายได้ที่เกิดจากการรับจ้างบริหารพอร์ตสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพโดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ที่รับรู้รายได้จากรูปแบบดังต่อไปนี้	
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-		 รายได้ค่าตอบแทนสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	(Base	Fee)	โดยรายได้จาก	Base	Fee	นั้นบริษัทฯ	

สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างได้เป็นรายเดือน	

-	 รายได้ค่าตอบแทนส่วนแบ่งร้อยละจากจำานวนเงินท่ีบริษัทฯ	ได้รับจากลูกหน้ีและ/หรือจากการขายหลักประกัน	

(Cash	Collection	Fee)	กำาหนดชำาระเป็นรายไตรมาส	บริษัทฯ	จะตั้งเป็นรายได้ค้างรับ	ณ	สิ้นไตรมาส	และเมื่อบริษัทฯ	มีการ

ออกใบเรียกเก็บเงินจึงทำาการกลับรายการ	

-	 รายได้จากการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัทย่อย	 สำาหรับงานด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์

สำาหรับรายได้จากการให้บริการปี	2556	มีจำานวน	104.24	ล้านบาท	เกิดจากงานที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิช

ธนกิจประมาณ	9.01	ล้านบาท	รายได้ที่เกิดจากการรับจ้างบริหารพอรต์สินทรัพย์ด้อยคุณภาพประมาณ	22.73	ล้านบาท	งาน			

ที่ปรึกษากฎหมายประมาณ	0.57	ล้านบาท	งานบริการด้าน	Call	center	ประมาณ	71.08	ล้านบาท	ขายสินค้าประมาณ	0.85	

ล้านบาท	ตามลำาดับ	เมื่อเทียบกับปี	2555	ลดลงประมาณ	64.68	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	38.29	ส่วนใหญ่เกิดจากงาน					

ที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นประมาณ	2.03	 ล้านบาท	 รายได้ที่เกิดจากการรับจ้างบริหารพอรต์สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพลดลงประมาณ	75.92	ล้านบาท	งานที่ปรึกษากฎหมายลดลงประมาณ	2.24	ล้านบาท	งานบริการด้าน	Call	center			

เพิ่มขึ้นประมาณ	10.60	ล้านบาท	ขายสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ	0.85	ล้านบาท	ตามลำาดับ

รายได้อื่น : ในปี	2556	มีจำานวน	37.86	ล้านบาท	ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประมาณ	19.91			

ล้านบาท	ผลตอบแทนจากการกู้ยืมเงินประมาณ	3.77	ล้านบาท	กำาไรจากการขายทรัพย์สินประมาณ	2.42	ล้านบาท	กำาไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ	2.96	ล้านบาท	ค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเงินกู้ประมาณ	1.50	ล้านบาท	กลับ

รายการเงินรับจากลูกหนี้ที่ไม่สามารถระบุชื่อประมาณ	2.40	ล้านบาท	กำาไรจากการขายหนี้	0.50	ล้านบาท	ค่าสินไหมทดแทน

ประมาณ	0.70	ล้านบาท	Gain	on	open	fund	ประมาณ	1.90	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เมื่อเทียบกับปี	2555	ลดลงประมาณ	4.62	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	(10.87)	ส่วนใหญ่เกิดจาก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นประมาณ	1.33	ล้านบาท	ดอกเบี้ยเงิน

ฝากธนาคารประมาณ	19.91	 ล้านบาท	 กำาไรจากการขายเงินลงทุนลดลงประมาณ	14.15	 ล้านบาท	 ผลตอบแทนจากการ										

กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นประมาณ	3.77	 ล้านบาท	กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นประมาณ	2.96	 ล้านบาท	ตาม

ลำาดับ

ต้นทุนบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เมือ่พิจารณาตน้ทุนของการให้บรกิารปี	2556	มจีำานวน	106.64	ลา้นบาท	ซ่ึงสว่นใหญเ่กดิจากคา่ใช้จา่ยพนกังาน

ประมาณ	95.51	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	89.56		โดยต้นทุนดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณ	16.00	ล้านบาท	

หรือคิดเป็นต้นทุนการให้บริการที่ลดลงร้อยละ	14.35	

สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี	2556	 ที่มีจำานวน	119.96	 ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย

พนักงาน	 ประมาณ	41.35	 ล้านบาท	 ค่าเช่า	21.39	 ล้านบาท	 ค่าท่ีปรึกษา	7.28	 ล้านบาท	 ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย								

13.65	ลา้นบาท	ขาดทุนจากการลดหนี	้13.73	ลา้นบาท	กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิให้กูย้มื	(9.80)	ลา้นบาทประมาณ

การหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	3.39	ล้านบาท	ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	4.90	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยมี

จำานวนลดลงจากปีกอ่นประมาณ	27.89	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	18.86	คา่ใช้จา่ยท่ีลดลงสว่นใหญ่เกดิจากคา่ใช้จา่ยพนกังาน

ลดลงประมาณ	13.08	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	46.89	ของค่าใช้จ่ายที่ลดลง	โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารในปี	2556	จำานวน	

20.48	ล้านบาท	ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้านี้		
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กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ผลกำาไร(ขาดทุน)ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในระหว่างปี	2555	และปี	2556	เป็นดังนี้

2555 2556

ลา้นบาท % เทียบกับรายได้รวม ล้านบาท % เทียบกับรายได้รวม

กำาไรขั้นต้น 66.42 28.40 (2.40) (1.69)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (61.35) (26.23) (104.99) (73.89)

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (79.48) (33.98) (107.59) (75.72)

ในปี	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีขาดทุนข้ันต้นจำานวน	2.40	ล้านบาท	ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจำานวน	68.82	ล้านบาท	

มีขาดทุนก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้จำานวน	104.99	 ล้านบาท	 ขาดทุนเพ่ิมข้ึน	43.63	 ล้านบาท	 และขาดทุนสุทธิท่ี									

เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ	107.59	 ล้านบาท	 ขาดทุนเพ่ิมข้ึน	28.11	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปี	2555	 บริษัทฯ							

และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน	 เนื่องจากการลดลงของรายได้อย่างมีนัยสำาคัญในส่วนของธุรกิจบริหารสินทรัพย์									

โดยถงึแม้วา่ตน้ทุนและคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงานจะลดลงตาม	แตก่ม็สีดัสว่นนอ้ยกวา่รายไดท่ี้ลดลง	ซ่ึงทำาให้อัตราขาดทุนสทุธิ

ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	0.68	บาท	เป็น	0.88	บาท	และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	On	Equity	:	ROE)	ติดลบเป็น	12.57%	

มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(Return	On	Assets	:	ROA)	ติดลบเป็น	11.81%

2.3  ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

• สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

สิ้นปี	2556	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น	791.78	ล้านบาท	สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ	479.38	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	60.54	ของสินทรัพย์	เงินลงทุนระยะสั้นเป็น

เงินลงทุนเพื่อค้าในตราสารทุน	 และกองทุนเปิดกับสถาบันการเงินประมาณ	142.50	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	18	 ของ

สินทรัพย์	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นสุทธิประมาณ	84.39	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	10.66	ของสินทรัพย์	ตามลำาดับ

สำาหรับเงินสดและรายการเท่ียบเท่าเงินสด	ปี	2556	ท่ีลดลงจำานวน	260.63	ล้านบาท	เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว	เกิดจาก

ในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดำาเนินงานจำานวน	78.80	ล้านบาท	และมีเงินสด

สุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน	จำานวน	53.67	ล้านบาท		 โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินคิดเป็นจำานวนเงิน	

129.99	ล้านบาท	และมีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน	1.83	ล้านบาท

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทอ่ืนเพ่ิมข้ึนประมาณ	57.94	 ล้านบาท	 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว	 เกิดจากในรอบปีท่ีผ่านมา

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการให้กู้เพิ่มประมาณ	65	ล้านบาท	รับชำาระเงินให้กู้ยืมประมาณ	10.67	ล้านบาท	รับโอนเงินให้กู้ยืม

ระยะยาวแก่บริษัทอื่นประมาณ	4.97	ล้านบาท	ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้นประมาณ	1.36	ล้านบาท	

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	จำานวน	38.93	ล้านบาท	ลดลงเล็กน้อยจำานวน	6.80	ล้านบาท	ประกอบด้วย

สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำาเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้อุปกรณ์สำานักงาน	เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง	คอมพิวเตอร์	รถยนต์	

และส่วนปรับปรุงอาคารการลดลงมาจากการเสื่อมค่าของสินทรัพย์ในแต่ละรายการ	

เมื่อพิจารณาลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจำานวน	13.67	ล้านบาท	ลดลง	19.61	ล้านบาท	เนื่องจากปีที่ผ่านมามี

การเรียกเก็บหนี้ได้มากขึ้น	โดยหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระลดลงจาก	27.18	ล้านบาท	เหลือเพียง	5.24	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้มีการต้ังสำารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการค้าดังกล่าวไว้แล้วจำานวน	15.76	ล้านบาท	ดังปรากฏ

แสดงไว้ในตารางข้างล่าง
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

พันบาท
2556

พันบาท
2555

พันบาท
2556

พันบาท
ลูกหนี้การค้า

รายได้ค้างรับ 4,914 6,589 4,733 -

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระจนถึง	30	วัน 27,175 5,237 15,683 -

เกินกำาหนดชำาระมากกว่า	30	วัน	แต่ไม่เกิน	180	วัน 464 1,043 - -

เกินกำาหนดชำาระมากกว่า	180	วัน	แต่ไม่เกิน	1	ปี - - - -

มากกว่า	1	ปี 16,184 16,256 11,646 11,646

รวม 48,737 29,125 32,062 11,646

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

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 32,981 13,369 20,416 -

หนี้สิน

ปี	2556	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีหน้ีสินเหลืออยู่	58.11	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีมีจำานวน	61.91									

ลา้นบาท	หนีส้นิสว่นใหญ่มาจากหนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนจำานวน	23.11	ลา้นบาท	ซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นคา่ใช้จา่ยคา้งจา่ย	18.46	ลา้นบาท	

หรือคิดเป็นร้อยละ	79.88	สำาหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณ	35.00	ล้านบาท	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	หนี้สินจากสัญญาเช่า

ทางการเงินประมาณ	8.04	ล้านบาท	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	12.87	ล้านบาท	เงินมัดจำา	7.50	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำานวน	740.02	ล้านบาท	ลดลง	232.25	ล้านบาท	

เม่ือเทียบกบัปีกอ่นหนา้นี	้คดิเป็นการลดลงร้อยละ	23.89	เกดิจากการท่ีบรษัิทฯ	มรีายไดท่ี้ลดลงในปีท่ีผา่นมา	ท้ังนี	้เม่ือพจิารณา

จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในปี	2556	มีสัดส่วนสูงกว่าปีที่ผ่านมาคือ	จาก	0.06	เท่า	เป็น	0.08	เท่า

• สภาพคล่อง

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก	29.70	เท่า	เป็น	26.34	เท่า	แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ	และ

บรษัิทย่อยมีสภาพคลอ่งในการดำาเนนิงานท่ีลดลง	เนือ่งจากในรอบปีท่ีผา่นมาบรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยมีการจา่ยเงนิปันผลประมาณ	

125	ล้านบาท	และมีการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นประมาณ	65	ล้านบาท	ตามลำาดับ	จึงส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยลดลง	อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ	ยังคงมีเงินสดในมืออีก	479.38	ล้านบาท	ประกอบกับการดำาเนินธุรกิจด้าน			

การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน	ที่ใช้ความรู้	ความสามารถ	และความชำานาญ	ในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก	ต่างกับธุรกิจที่

ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อวัตถุดิบหรือใช้ในการลงทุนก่อสร้าง	จึงถือได้ว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินสดและสภาพคล่องที่ดี

2.4 ปัจจัยหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ	ที่ส่วนใหญ่ก็จะมีความผันแปรไปกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

โลก	 เช่น	 หากเศรษฐกิจในต่างประเทศมีการเติบโต	 เศรษฐกิจของไทยก็จะมีการขยายตัวตามไปด้วย	 แต่ปัจจุบันปัจจัยที่มีผล	

กระทบภายในประเทศที่มีน้ำาหนักมากขึ้นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	ปัญหาทางการเมือง	ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผล	

กระทบต่อการเบิกจ่ายของนโยบายการลงทุนต่างๆ	 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ทำาให้ความเช่ือมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศท่ี

ต้องการเข้ามาลงทุนนั้นลดลง	
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ในปีท่ีผา่นมา	การขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทยมกีารขยายตวัท่ีลดลง	ซ่ึงเห็นไดจ้ากกำาไรของบรษัิทจดทะเบียน

หลายแห่งมีการปรับตัวท่ีลดลง	ในส่วนการหาลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ	ปีท่ีผ่านมาน้ันก็มีความยากมากข้ึน	เน่ืองจากลูกค้าหลาย

รายมีการชะลอการลงทุน	จากความไม่แน่ใจในนโยบายการบริหารงานของภาครัฐ	ซึ่งการเปลี่นแปลงทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม

การขยายตัวที่ลดลง	จะเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ	ที่มาจากงานด้านการเก็บหนี้	และการหาแหล่ง

เงนิทุนให้แกล่กูคา้	อย่างไรกด็	ีงานบรกิารดา้นท่ีปรกึษาทางการเงนิท่ีสามารถสรา้งรายไดท้ดแทนข้ึนมาในชว่งท่ีเศรษฐกจิมีความ

ออ่นแอ	ไดแ้ก	่งานดา้นการปรบัโครงสรา้งหนี	้ท่ีจะมีสดัสว่นท่ีสงูขึน้จากการท่ีธรุกจิหลายๆ	ประสบปัญหาทางการเงนิจากสภาพ

ของเศรษฐกิจท่ีไม่ดี	 ในสภาวะการณ์ดังกล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษัทฯ	 จะสามารถหาลูกค้าได้มากข้ึนในการให้บริการงานท่ี

ปรึกษาทางการเงินท่ีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้	 ซ่ึงจะสามารถสร้างรายได้เข้ามาทดแทนรายได้อื่นท่ีได้รับผลกระทบการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลง			

ดังนั้น	ปัจจัยหลายๆ	อย่างที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	จะต้องติดตาม

และประเมินผลกระทบน้ันให้รอบคอบ	เพ่ือให้บริษัทฯ	สามารถก้าวทันความเปล่ียนแปลงน้ันๆ	และให้เกิดการปรับตัวต่อการดำาเนิน

ธุรกิจได้ในอนาคต	

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงิน	มีความสัมพันธ์กับการหาแหล่งเงินทุนเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากธุรกิจของ

ลูกค้าที่จ้างให้บริษัทฯ	ให้บริการงานที่ปรึกษา	ไม่ว่าจะเป็น	การปรับโครงสร้างหนี้	การหาแหล่งเงินทุน		ส่วนใหญ่จะต้องใช้เงิน

ลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องไป	ดังนั้น	การเจรจากับนักลงทุนต่างๆ	ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ	จึงเป็น

ส่วนสำาคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจต่อไปทั้งแก่ตัวของบริษัทฯ	และลูกค้า

เช่นเดยีวกบั	การประมลูพอรต์บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพของบรษัิทย่อย	ในแตล่ะครัง้จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนเป็น

จำานวนมาก	ซ่ึงท่ีผา่นมาการประมูลพอรต์ลกูหนีข้องบรษัิทฯ	จะไดร้บัการสนบัสนนุแหลง่เงนิทุนจากสถาบันการเงนิตา่งชาตเิป็น

หลัก	 ดังนั้น	 หากนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศมีความเช่ือมั่นต่อธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึงความเช่ือมั่นต่อการเข้าลงทุนใน

ประเทศไทย	 ซ่ึงมาจากความมีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล	 รวมถึงภาครัฐมีนโยบายท่ีส่งเสริมและเอ้ืออำานวยต่อการ

ลงทุน	ก็จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี	

การเติบโตของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน	สถาบันการเงินต่างๆ	ได้ขยายธุรกิจในการให้บริการงานด้านที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวม

ถึงธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	มากขึ้น	โดยการจัดตั้งเป็นบริษัทลูก	เพื่อแยกตัวออกมาบริหารงานโดยเฉพาะ	ซึ่งใน

อนาคตคาดว่า	จะมีผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาการเงินมากขึ้น	และนำาไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ความเชื่อมั่นของ

ลกูคา้	ถอืเป็นสิง่สำาคญัในการเลอืกผูใ้ห้บรกิาร	โดยลกูคา้จะเลอืกผูใ้ห้บรกิาร	จากประสบการณท์ำางานในอดตี	และความสามารถ

ของผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษา	 เป็นหลัก	 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ	 ก็ผ่านงานด้านนี้มาเป็นเวลาหลายปี	 ประกอบกับธุรกิจใน

สายงานนี้	สามารถให้บริการได้ทั้งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตและช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย	ทำาให้บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่ายัง

มีปริมาณงานด้านนี้อย่างเพียงพอในการรองรับผู้ให้บริการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมก�รของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)	และ

บริษัทย่อย	 และของเฉพาะของบริษัท	 เอแคป	 แอ๊ดไวเซอร่ี	 จำากัด	(มหาชน)	 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ				

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2556	 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็เฉพาะบรษัิท	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉพาะบรษัิท											

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและ

ปฏบัิตงิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็น

สาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงนิ	วธิกีารตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ข้ึนอยู่กบัดลุยพนิจิของผูส้อบบัญชี	ซ่ึงรวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดง

ข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่ง

ดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของ

กจิการ	เพือ่ออกแบบวิธกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสทิธผิล

ของการควบคุมภายในของกิจการ	 การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และ		

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษัิทข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบรษัิท	

ของบรษัิท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี	่จำากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	และของเฉพาะของบรษัิท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี	่จำากดั	(มหาชน)	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะบริษัท	และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ไพบูล		ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4298

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด

กรุงเทพมหานคร

26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

1 มกร�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

1 มกร�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 479,381 740,015 864,437 193,190 61,077 47,114
เงินลงทุนระยะสั้น 8 142,498 112,209 14,296 - - 14,296
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 9 13,369 32,981 73,332 - 20,416 54,775
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 2,469 - - - -
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27	ง) - - - 8,885 313 188
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 27	จ) - - - 3,000 10,400 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นสุทธิ 10 84,393 26,451 60,497 - 2,451 30,497
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12 12,955 10,331 18,686 2,641 2,050 4,847
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 732,596 924,456 1,031,248 207,716 96,707 151,717

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 27	จ) - - - 14,950 11,437
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นสุทธิ - 4,969 - - 4,969 -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - - 517,637 828,992 944,208
เงินลงทุนระยะยาว 8 - 30,000 1,747 - - -
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 14 38,930 45,731 47,871 25,734 31,717 40,844
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 3,973 4,977 6,832 2,203 2,859 3,666
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 - 1,813 18,612 - - -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 13 16,285 18,400 14,561 4,197 5,817 7,872

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 59,188 105,890 89,623 549,771 889,304 1,008,027

รวมสินทรัพย์ 791,784 1,030,346 1,120,871 757,487 986,011 1,159,744

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

1 มกร�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

31 ธันว�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

1 มกร�คม
พ.ศ. 2555
พันบ�ท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27	ง) - - - 41 107,644 54,207
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี 27	ฉ) - - - - 18,000 20,000

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี 18 4,705 4,847 5,714 4,002 4,178 5,714

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 23,108 26,278 37,974 1,092 4,108 3,768
รวมหนี้สินหมุนเวียน 27,813 31,125 43,688 5,135 133,930 83,689

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ 18 3,330 6,119 8,987 2,321 4,408 8,987
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,236 2,584 1,878 - - -
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27	ฉ) - - - - 760,000 760,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 158 158 228 - - -
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 12,874 9,831 7,628 7,259 5,928 5,229
หนี้สินอื่น 10,700 12,097 5,031 1,310 2,912 2,912
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 30,298 30,789 23,752 10,890 773,248 777,128
รวมหนี้สิน 58,111 61,914 67,440 16,025 907,178 860,817

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน	ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
หุ้นสามัญ	125,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 337,742 337,742 337,742 337,742 337,742 337,742
กำาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
ยังไม่ได้จัดสรร 266,924 499,510 578,990 266,220 (396,409) (176,315)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (2,146) (2,484) (2,485) - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 740,020 972,268 1,051,747 741,462 78,833 298,927
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม (6,347) (3,836) 1,684 - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 733,673 968,432 1,053,431 741,462 78,833 298,927
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 791,784 1,030,346 1,120,871 757,487 986,011 1,159,744

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบกำาไรขาดทุนเบ็ตเสร็จ

	 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ทหมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการให้บริการ 104,239 168,923 3,832 71,327
ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - 22,480 - -
รายได้เงินปันผล - - 795,720 9,804
รายได้อื่น 21,	27	ก) 37,855 42,473 21,830 8,447
รวมรายได้ 142,094 233,876 821,382 89,578

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการและการบริหารสินทรัพย์ 27	ข) 106,636 124,984 7,025 33,280
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22,	27	ข) 119,961 147,853 (7,919) 192,923
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 29 20,484 22,395 20,444 22,395
รวมค่าใช้จ่าย 247,081 295,232 19,550 248,598

(ขาดทุน)กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (104,987) (61,356) 801,832 (159,020)
ต้นทุนทางการเงิน 27	ค) 1,186 4,317 14,203 61,074
(ขาดทุน)กำาไรก่อนภาษีเงินได้ (106,173) (65,673) 787,629 (220,094)
ภาษีเงินได้ 4,206 19,436 - -
(ขาดทุน)กำาไรสุทธิสำาหรับปี (110,379) (85,109) 787,629 (220,094)

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 620 110 - -
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี 620 110 - -
(ขาดทุน)กำาไรเบ็ดเสร็จรวม (109,759) (84,999) 787,629 (220,094)

การแบ่งปันส่วน(ขาดทุน)กำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (107,586) (79,480) 787,629 (220,094)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม (2,793) (5,629) - -

(110,379) (85,109) 787,629 (220,094)

ส่วนแบ่งปัน(ขาดทุน)กำาไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (107,248) (79,479) 787,629 (220,094)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม (2,511) (5,520) - -

(109,759) (84,999) 787,629 (220,094)

(ขาดทุน)กำาไรต่อหุ้น (แสดงในรูปบาทต่อหุ้น)

(ขาดทุน)กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 24 (0.88) (0.68) 6.30 (1.76)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่�งจ�กอัตร�
แลกเปลี่ยนในก�รแปลงค่�
งบก�รเงินของบริษัทย่อย

ในต่�งประเทศ
พันบ�ท

ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ
เรียกชำ�ระแล้ว

พันบ�ท

ส่วนเกิน
มูลค่�หุ้น
พันบ�ท

กำ�ไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
พันบ�ท

ที่ไม่มีอำ�น�จ
ควบคุม
พันบ�ท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
พันบ�ท

จัดสรรแล้ว
พันบ�ท

ยังไม่ได้จัดสรร
พันบ�ท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 125,000 337,742 12,500 497,855 (2,484) 970,613 (3,836) 966,777
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่	12	ภาษีเงินได้ - - - 1,655 1,655 - 1,655
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 125,000 337,742 12,500 499,510 (2,484) 972,268 (3,836) 968,432
กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม - - - (107,586) 338 (107,248) (2,511) (109,759)
เงินปันผลจ่าย 26	 - - - (125,000) - (125,000) - (125,000)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 125,000 337,742 12,500 266,924 (2,146) 740,020 (6,347) 733,673

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
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่	12	ภาษีเงินได้ - - - 18,384 18,384 18,384
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 125,000 337,742 12,500 578,990 (2,485) 1,051,747 1,684 1,053,431
กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม - - - (79,480) 1 (79,479) (5,520) (84,999)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 125,000 337,742 12,500 499,510 (2,484) 972,268 (3,836) 968,432

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนที่ออกและ
เรียกชำ�ระแล้ว

พันบ�ท

ส่วนเกิน
มูลค่�หุ้น
พันบ�ท

กำ�ไร(ข�ดทุน)สะสม
รวม

พันบ�ท
จัดสรรแล้ว
พันบ�ท

ยังไม่ได้จัดสรร
พันบ�ท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 125,000 337,742 12,500 (396,409) 78,833
กำาไรเบ็ดเสร็จรวม - - - 787,629 787,629
เงินปันผลจ่าย 26	 - - - (125,000) (125,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 125,000 337,742 12,500 266,220 741,462

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 125,000 337,742 12,500 (176,315) 298,927
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - (220,094) (220,094)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 125,000 337,742 12,500 (396,409) 78,833

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

(ขาดทุน)กำาไรก่อนภาษีเงินได้ (106,173) (65,673) 787,629 (220,094)

รายการปรับปรุง	:

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย 14,15 13,648 14,699 7,642 9,195

ดอกเบี้ยรับ (23,686) (41,060) (8,324) (4,736)

ดอกเบี้ยจ่าย - 3,584 13,756 60,422

ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน 548 733 447 652

เงินปันผลรับ 27	ก) - - (795,720) (9,804)

ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจำาหน่ายภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย 4,900 5,791 785 3,299

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(กลับรายการ) - - (97,145) 117,217

ขาดทุน(กำาไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน 1,489 (2,160) - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม	(กลับรายการ) (9,800) 9,800 31,613 7,300

ขาดทุนจากการลดหนี้ 10 13,726 - 13,726 -

กำาไรจากการขายเงินลงทุน (2,278) (12,052) - (751)

กำาไรจากการขายบริษัทย่อย (129) - (9,000) -

กำาไรจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ (1,196) (624) (1,016) (1,157)

(กำาไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,833) 1,396 (2,963) 1,473

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 622 109 - -

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 19	 3,393 2,203 1,331 699

กลับรายการค่าเผื่อค่ารื้อถอน (1,602) - (1,602) -

ขาดทุนจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน (108,371) (83,254) (58,841) (36,285)

สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การค้า 19,587 32,851 20,416 34,359

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - (2,469) - -

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (50) (109)

ลูกหนี้อื่น - 245 - 228

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (9) 2,579 679 530

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 613 306 118 114

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (15) (482)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (4,132) (12,012) (1,490) (1,186)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (73) (435) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน

ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี (92,385) (62,189) (39,183) (2,831)

ดอกเบี้ยรับ 18,483 48,117 2,582 4,703

ดอกเบี้ยจ่ายไม่รวมสัญญาเช่าทางการเงิน - - (121,345) (2,939)

ภาษีเงินได้จ่าย (4,900) (5,791) (785) (3,299)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (78,802) (19,863) (158,731) (4,366)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (4,500) (128,550) - (15,342)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (20,500) (169,000)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (65,000) - - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (9,800) (3,899)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว - (30,000) - -

เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - - (4,000) (2,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (7,184) (6,950) (1,242) (98)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 5,000 36,005 - 31,004

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,584 - 9,000 -

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย - - 412,500 -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 11,332 - -

เงินสดจากการรับชำาระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 10,664 6,000 - -

เงินสดจากการรับชำาระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 14,400 161,100

เงินสดจากการรับชำาระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น - 13,277 6,057 13,277

เงินสดรับจากการจำาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร	อุปกรณ์

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,762 3,935 3,419 3,935

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 787,050 9,804

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (53,674) (94,951) 1,196,884 28,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง - - (913,588) (152,000)

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง - - (760,000) -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 653 - - -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 895,588 150,000

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 706 - -

เงินปันผลจ่าย 26 (125,000) - (125,000) -

จ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (5,644) (8,177) (4,873) (6,767)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (129,991) (7,471) (907,873) (8,767)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ (262,467) (122,285) 130,280 15,648

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 740,015 864,437 61,077 47,114

กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด 1,833 (2,137) 1,833 (1,685)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 479,381 740,015 193,190 61,077

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,164 3,710 2,164 -

โอนกลับรายการค่ารื้อถอน 61 3,354 - 1,941

การจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาว

เป็นเงินลงทุนระยะสั้น 30,000 674 - -

การจัดประเภทรายการจากสินทรัพย์หมุนเวียน

เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- 7,500 - -

การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,500 - 1,500 -

การจัดประเภทรายการจากหนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน - 7,500 - -

เงินปันผลรับ - - 8,670 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า	11	ถึง	64	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไป
บรษัิท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี	่จำากดั	(มหาชน)	(“บริษัท”)	เป็นบริษัทมหาชนจำากัด	ซ่ึงจดัตัง้ข้ึนในประเทศไทยและมท่ีีอยู่ตามท่ีได	้

จดทะเบียนดังนี้

195		อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	2	และ	3	ชั้น	22		ถนนสาทรใต้		แขวงยานนาวา		เขตสาทร		กรุงเทพมหานคร

บรษัิทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย	์เอม็	เอ	ไอ	(Market	for	Alternative	Investment:	MAI)	ในประเทศไทย	และ	

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน	บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทรวมเรียกว่ากลุ่มบริษัท

การประกอบการธรุกจิหลกัของกลุม่บรษัิท	ไดแ้ก	่การให้บรกิารคำาปรกึษาทางการเงนิ	การบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ	และ	

การให้สินเชื่อรายย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	2557

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำาข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	

พ.ศ.	2547	และข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์วา่ดว้ยการจดัทำาและนำาเสนอ

รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

เม่ือวันท่ี	2	กันยายน	พ.ศ.	2556		บริษัทขายหุ้นท่ีบริษัทถือท้ังหมดในบริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	ทำาให้

บริษัทไม่มีอำานาจควบคุมบริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	อีกต่อไป	ดังนั้น	งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	จึงไม่ได้รวมฐานะการเงินของบริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	(หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ	11)	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์

ประกอบของงบการเงิน	ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี	

การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	 กำาหนดให้ใช้ประมาณการ				

ทางบัญชีท่ีสำาคญัและการใช้ดลุยพนิจิของผูบ้รหิารซ่ึงจดัทำาขึน้ตามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชีของ

กลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ	 และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	 หรือความซับซ้อน	 หรือเกี่ยวกับ			

ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ	4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็น						

ภาษาไทย	 ในกรณีท่ีมีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน	 ให้ใช้งบการเงินตาม	

กฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง

2.2.1	 มาตรฐานการบัญชีใหม่	มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	

โดยเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อบริษัท	มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12 เรื่อง	ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552) เรือ่ง		ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

						เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8 เรื่อง	ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	12	 กำาหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับงวด	 ซ่ึงประกอบไปด้วย

ภาษีเงินได้	 งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 นโยบายการบัญชีใหม่และผลกระทบท่ีเป็นสาระสำาคัญ

ต่อบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.19	

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	21	(ปรบัปรงุ	2552)	การเปลีย่นแปลงของมาตรฐานฉบับนีท่ี้มีผลกระทบตอ่บรษัิทคอื	เร่ือง	

การพจิารณาสกลุเงนิหลกัท่ีใชใ้นการดำาเนนิงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลกัซ่ึงกจิการดำาเนนิอยู	่บรษัิท

ไดพิ้จารณาและไดข้้อสรปุว่าสกลุเงนิท่ีใช้ในการดำาเนนิงานของบรษัิทเป็นสกลุเงนิบาท	ดงันัน้การถอืปฏบัิตติาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	21	จงึไม่มผีลกระทบตอ่สนิทรพัย	์หนีส้นิและกำาไรสะสมของบรษัิท	นโยบายการบัญชี

เพิ่มใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	กำาหนดการนำาเสนอส่วนงานดำาเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงาน		

นำาเสนอให้แก่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน	 นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	ข้อ	2.22	ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น	2	

2.2.2	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้	และกลุ่มบริษัทยังไม่

ได้นำามาถือปฏิบัติ	

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิมผีลบังคบัใช้สำาหรบัรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7		(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

							แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

							ที่เกี่ยวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555)

เรื่อง		งบการเงินระหว่างกาล

เรื่อง		การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555) เรื่อง		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	2	

			(ปรับปรุง	2555)

เรื่อง		การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3	

			(ปรับปรุง	2555)

เรื่อง		การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	

			(ปรับปรุง	2555)

เร่ือง		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและ

						การดำาเนินงานท่ียกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	

			(ปรับปรุง	2555)

เรื่อง		ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับลักษณะการแปลงสภาพ

ท่ีการตัดสินใจเป็นของผู้ถือตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสำาหรับเครื่องมือทาง	

การเงนิท่ีแปลงสภาพได	้นอกจากนีม้าตรฐานการบัญชฉีบับท่ี	1	ยังไดอ้ธบิายสว่นประกอบของสว่นของ

เจา้ของว่ากจิการอาจแสดงรายละเอยีดการวิเคาระห์กำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็	แตล่ะรายการในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งได้	 การปรับปรุง

มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท	

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	7	(ปรับปรุง	2555)	 ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดใน

กจิกรรมลงทุน	จะตอ้งสง่ผลให้เกดิการรบัรูส้นิทรพัย์ในงบแสดงฐานการเงนิเท่านัน้จงึสามารถจดัประเภท

เป็นกิจกรรมลงทุน	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	12	 (ปรับปรุง	2555)	 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการ											

ท่ีมีอยู่สำาหรับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด					

บัญชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 มาตรฐานการบัญชี	

ฉบับท่ี	12	 ฉบับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกำาหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์โดยข้ึนกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชี				

ของสินทรัพย์จากการใช้หรือจากการขาย	 การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ									

ข้อสมมติฐานว่า	 ราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม	

คาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย	นอกจากนี้ได้มีการรวมการตีความฉบับที่	21	เรื่อง	ภาษีเงินได้การได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม่	 เป็นส่วนของมาตรฐานฉบับท่ี	12	(ฉบับ

ปรับปรุง	2555)	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการตัดแนวทางปฏิบัติสำาหรับการเช่าที่ดินซึ่งมีอายุ

การใช้งานไม่จำากัดให้เป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทำาให้ชัดเจนข้ึน					
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เกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า	ควรจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

การเงินหรือสัญญาเช่าดำาเนินงานโดยใช้หลักการท่ัวไปท่ีกล่าวในมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	17	การปรับปรุง

มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	ได้ตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่	18	ออก	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	19	(ปรับปรุง	2555)	 ได้มีการตัดข้อความในส่วนของการปฏิบัติในช่วง

เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว

ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	21	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการบันทึกบัญชี	ผลสะสม

ของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวกับการจำาหน่ายหรือการจำาหน่ายบางส่วนของ

หนว่ยงานในตา่งประเทศ	วธิกีารทางบัญชีดงักลา่วตอ้งใชว้ธิกีารปรบัไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สำาหรบั

รอบระยะเวลาที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่	1	 มกราคม	 พ.ศ.	2554	 เป็นต้นไป	 การปรับปรุงมาตรฐาน				

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	24	(ปรบัปรงุ	2555)	ไดมี้การยกเลกิการเปิดเผยข้อมูลสำาหรบักจิการท่ีเกีย่วขอ้ง

กับรัฐบาลโดยยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสำาหรับรายการท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกับรัฐบาล

และหนว่ยงานอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วขอ้งกนั	นอกจากนี้ไดม้กีารกำาหนดคคำานยิามของกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัรฐับาล

ให้ง่ายและชัดเจนขึ้น	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับการเปลี่ยนนโยบาย

การบัญชี	จากวิธสีว่นไดเ้สยีมาเป็นวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการมาตรฐานการบัญชี	กำาหนดให้

มกีารปรับปรงุโดยวธิย้ีอนหลงั	กรณท่ีีกจิการสญูเสยีอทิธพิลอย่างมนียัสำาคญัสว่นไดเ้สยีในบรษัิทดงักลา่ว

ที่คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่า	ด้วยวิธียุติธรรม	การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับ

ใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป	การปรับปรุง

มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับการเปลี่ยนนโยบาย

การบัญชีจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 มาตรฐานการบัญชีกำาหนด			

ให้มีการปรับปรุงโดยวธิยีอ้นหลงั	กรณท่ีีกจิการสญูเสยีการควบคมุรว่มไดเ้สยีในบรษัิทดงักลา่วท่ีคงเหลอื

อยู่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม	การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2554	 เป็นต้นไป	การปรับปรุงมาตรฐาน		

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการเน้นหลักการของการเปิดเผยที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำาหรับ	 เหตุการณ์และรายการท่ีมีสาระสำาคัญ	 มีการเพ่ิมเติมข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้



125รายงานประจำาปี 2556

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

ครอบคลุมการเปิดเผยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม	(ถ้าหากมีสาระสำาคัญ)	และต้องมีการปรับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	จากข้อมูลล่าสุดของรายงานประจำาปี	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว

ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท	

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	36	(ปรบัปรงุ	2555)	ไดม้กีารอธบิายการปันสว่นคา่ความนยิมให้หนว่ยสนิทรพัย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด	 จะต้องไม่เกินกว่าส่วนงานดำาเนินงานก่อนการรวมส่วนงาน	 ตามท่ีได้ระบุไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	 เรื่อง	ส่วนงานดำาเนินงาน	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว

ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	38	(ปรับปรุง	2555)	 ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มี				

ตัวตนท่ีได้จากการรวมธุรกิจอาจต้องมีการแบ่งแยกได้	 แต่จะรวมได้เฉพาะกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ี

สามารถระบุได้ในสัญญาท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น	 ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องรับรู้แยกต่างหาก

จากค่าความนิยมแต่สามารถรวมกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องได	้ 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจรับรู้

รวมกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียวโดยท่ีสินทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ี										

ใกล้เคียงกัน	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	2	(ปรบัปรงุ	2555)	ไดข้ยายขอบเขตครอบคลมุการจดัประเภท

และวิธีการบันทึกบัญชีของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชำาระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้น		

เป็นเกณฑ์ท่ีชำาระด้วยตราสารทุนในกลุ่มกิจการ	 การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ						

งบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	3	(ปรับปรุง	2555)	 ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียท่ี				

ไม่มีอำานาจควบคุม	 ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่า

ยุติธรรม	 หรือ	 มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซ้ือ	 จะทำาได้ก็ต่อเม่ือตราสารนั้นแสดงถึงส่วนได้เสีย			

ในความเป็นเจ้าของปัจจุบันและทำาให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วน

ท่ีลงทุนในกรณีท่ีมีการชำาระบัญชี	 สำาหรับองค์ประกอบอ่ืนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมให้วัด		

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกำาหนดให้ใช้เกณฑ์อ่ืนในการ						

วัดมูลค่า	 แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนำามาใช้กับรายการจ่ายโดยใช้หุ้น			

เป็นเกณฑ์ท้ังหมดซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ	 รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	

การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท	

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการกำาหนดการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับ

สินทรัพย์ท่ีถือไว้	 เพื่อขายและการดำาเนินงานท่ียกเลิก	 การเปิดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอ่ืนมิต้อง	

นำามาปฏบัิติใช้ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิมีการกำาหนดให้เปิดเผย	การปรบัปรงุมาตรฐาน

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท	
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	8	(ปรับปรุง	2555)	 มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนว่ากิจการจะ				

เปิดเผยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำานาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน	 การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ		

กลุ่มบริษัท	

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลบังคับใชส้ำาหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	1 เรื่อง		การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น

							จากการร้ือถอน	การบูรณะ	และหน้ีสิน	

							ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4 เรื่อง		การประเมินว่าข้อตกลงประกอบ

							ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5 เรื่อง		สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน

							การรื้อถอน	การบูรณะและ

							การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	7 เรื่อง		การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้

							มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	เรื่อง	

							การรายงานทางการเงินในสภาพ

							เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10 เรื่อง		งบการเงินระหว่างกาลและ

							การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	12 เรื่อง		ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	13 เรื่อง		โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	17 เรื่อง		การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้

							เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	18 เรื่อง		การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	15 เรื่อง		สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน	

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27 เรื่อง		การประเมินเนื้อหาของรายการที่

							เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม

							สัญญาเช่า	

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29 เรื่อง		การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง

							สัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	32 เรื่อง		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	1	กำาหนดวธิปีฏบัิตทิางบัญชีสำาหรบัหนีส้นิท่ีเกดิข้ึน

จากการร้ือถอน	การบูรณะ	และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั	ท่ีเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงในประมาณ

การระยะเวลา	หรือจำานวนของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งนำามาจ่ายชำาระภาระผูกพัน	หรือ

การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด	การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	4	 กำาหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นหรือ

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยอ้างอิงจากเนื้อหาของข้อตกลง	 การตีความนี้กำาหนดให้ประเมินว่า	

ข้อตกลงเขา้เงือ่นไขตอ่ไปนีห้รอืไม่	(1)	การปฏบัิตติามข้อตกลงข้ึนอยูก่บัการใช้สนิทรพัย์ท่ีเฉพาะเจาะจง	

และ	(2)	 ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์นั้น	 การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ						

การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	5	 กำาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในงบการเงินของ						

ผูล้งทุนสำาหรับสว่นไดเ้สยีจากกองทุนเพือ่การรือ้ถอน	ซ่ึงสนิทรพัย์ของกองทุนมีการจดัการแยกตา่งหาก	

และมีการจำากัดสิทธิของผู้ลงทุนในการเข้าถึงสินทรัพย์ของกองทุน	 การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่	5	ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	7	 กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำาหนด		

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	29	 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง	

สำาหรับรอบระยะเวลาซ่ึงกิจการได้ระบุแล้วว่า	 สกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของ

ระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	 โดยท่ีในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	7	ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	10	 กำาหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจาก				

การด้อยค่าของค่าความนิยมท่ีเคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน	 การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อ					

กลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	12	เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่าง

ภาครัฐกับเอกชนในการให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนได้เข้าร่วมในการสร้าง	การลงทุน	การดำาเนินงาน	

และการบำารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับบริการสาธารณะ	 การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	13	 ให้คำาอธิบายเกี่ยวกับกรณีท่ีขายสินค้าหรือให้

บรกิารพร้อมกบัให้สทิธพิิเศษแกล่กูคา้	(เช่น	คะแนนหรอืไดร้บัสนิคา้โดยไม่ตอ้งจา่ยคา่ตอบแทน)	วา่เป็น

รายการท่ีมีหลายองค์ประกอบ	 และสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับจากลูกค้าต้องปันส่วนให้แต่ละองค์

ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม	การตีความฉบับน้ีไม่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	17	กำาหนดแนวปฏบัิติในการบันทึกการจา่ยสนิทรพัย	์

นอกเหนือจากเงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของท่ีปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะท่ีเป็นเจ้าของ	 การตีความ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงการกำาหนดเวลารับรู้เงินปันผลค้างจ่าย	 การวัดมูลค่า

เงินปันผลค้างจ่ายและการบัญชีสำาหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีจ่ายให้และมูลค่า

ตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายเม่ือกิจการชำาระเงินปันผลค้างจ่าย	 การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี	18	กำาหนดวธิกีารบัญชีสำาหรบัการโอนท่ีดนิ	อาคาร

และอุปกรณ์	 ซ่ึงกิจการได้รับโอนมาจากลูกค้า	 ข้อตกลงซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความฉบับนี้		

หมายถึงข้อตกลงท่ีทำาให้กิจการได้รับท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์จากลูกค้าเพ่ือทำาให้ลูกค้าสามารถ						

เช่ือมต่อกับเครือข่ายได้หรือเพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ือง	 การตีความฉบับนี้

กลา่วถงึการวัดมูลคา่เริม่แรกของสนิทรพัย์ท่ีรบัโอนและการบันทึกบัญชี	การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	15	กำาหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้สิ่งจูงใจที่ผู้ให้เช่าให้

แกผู่เ้ช่าสำาหรบัสญัญาเช่าดำาเนนิงาน	การตคีวามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมม่ผีลกระทบตอ่กลุม่บรษัิท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	27	 กำาหนดแนวทางในประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีทำาข้ึนตาม					

รูปแบบกฎหมายระหว่างกจิการกบัผูล้งทุน	วา่รายการดงักลา่วมคีวามเช่ือมโยงกนั	ควรบันทึกเป็นรายการ

เดียวกันและเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	17	 เรื่องสัญญาเช่า	 หรือไม่		

โดยกำาหนดให้วิธีปฏิบัติทางบัญชีจะต้องสะท้อนถึงเนื้อหาสาระของสัญญา	 การตีความมาตรฐาน										

การบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท	

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	 กำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับข้อตกลงสัมปทาน

บริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน	การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	32	กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายใน

กิจการในการพัฒนาและการดำาเนินงานสำาหรับเว็บไซต์ท่ีกิจการมีไว้เพ่ือการงานภายในหรือภายนอก	

โดยให้กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	38	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4 เรื่อง	สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	4	 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยท้ังหมด	(รวมถึงสัญญา			

ประกันภัยต่อ)	 ท่ีกิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อท่ีกิจการถือไว้	 มาตรฐานการรายงานทาง	

การเงินฉบับที่	4	ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
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2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถงึกจิการท่ีกลุม่บริษัทมอีำานาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการดำาเนนิงาน	และโดยท่ัวไป

แล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง	 กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบ			

การเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำานาจควบคุมจะหมดไป

กลุ่มบริษัทบันทึกการซ้ือบริษัทย่อยด้วยวิธีการซ้ือและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีจ่ายไปหรือ				

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้	 หรือด้วยภาระหน้ีสินซ่ึงกลุ่มบริษัทต้องรับผิดชอบต้ังแต่วันท่ีได้								

บริษัทย่อยมา	รวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวกับการซ้ือบริษัท	สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีระบุได้	และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ซ่ึงได้จากการซ้ือบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเร่ิมแรกในวันท่ีได้บริษัทย่อยน้ันท่ีมูลค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนท่ีเป็นของ					

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย

ต้นทุนการได้บริษัทย่อยท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับ

จะบันทึกเป็นค่าความนิยม

ต้นทุนการได้บริษัทย่อยท่ีต่ำากว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะรับรู้ในงบกำาไร	

ขาดทุนทันที

รายการบัญชี	 ยอดคงเหลือ	 และรายการกำาไรหรือรายการขาดทุนท่ียังไม่ได้เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลจากรายการ				

ระหว่างกันของกิจการท่ีอยู่ในกลุ่มบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไป	 เว้นแต่รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษัท

พิจารณาแล้วว่ามีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า	 กลุ่มบริษัทจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อย								

ในกรณีท่ีจำาเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น												

ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเกิดข้ึนบันทึกใน	

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยราคาทุน

รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ	11

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงิน

รายการท่ีรวมในงบการเงนิของแตล่ะบรษัิทในกลุม่บรษัิทถกูวดัมลูคา่โดยใช้สกลุเงนิของสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำาเนินงานอยู่	(สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน)	 งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท	

ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินของบริษัท
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ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการท่ีเป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนนิงานโดยใช้อัตราแลกเปลีย่น	ณ	

วันท่ีเกดิรายการหรอืวนัท่ีตรีาคาหากรายการนัน้ถกูวดัมูลคา่ใหม	่รายการกำาไรและรายการขาดทุนท่ีเกดิจาก

การรับหรือจ่ายชำาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ	ได้บันทึกไว้ในกำาไรหรือขาดทุน	

เม่ือมีการรับรู้รายการกำาไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	 องค์

ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย				

ในทางตรงข้ามการรับรู้กำาไรหรอืขาดทุนของรายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกำาไรหรอืขาดทุน	องคป์ระกอบของ

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนด้วย

ค) กลุ่มบริษัท

การแปลงค่าผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท	(ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมี

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง)	ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินได้ถูก

แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินดังนี้

•	 สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแตล่ะงวดแปลงคา่ดว้ยอัตราปิด	ณ	วนัท่ีของแตล่ะ

งบแสดงฐานะการเงินนั้น

•	 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย	และ

•	 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสด							

ในมือ	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม	 เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกิน									

สามเดือนนับจากวันที่ได้มา	และเงินเบิกเกินบัญชี

2.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์จัดประเภทเป็น	1.	 เงินลงทุนเพื่อค้า	และ	2.	 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด	การจัด

ประเภทเงินขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน	โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำาหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำาหรับ

เงินลงทุน	ณ	เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ	

(1)	เงินลงทุนเพื่อค้า	 คือ	 เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลักในการหากำาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง

เวลาสั้นไม่เกิน	3	เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน	และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน				

(2)	เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบกำาหนด	 คือ	 เงินลงทุนท่ีมีกำาหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความ

สามารถถือไว้จนครบกำาหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	เว้นแต่จะครบกำาหนดภายใน	12	

เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
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เงินลงทุนทั้ง	2	ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน	ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำารายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

วัดตามราคาเสนอซ้ือท่ีอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	 วันทำาการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน	โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		รายการกำาไรและขาดทุนที่

ยังไม่เกดิข้ึนจรงิของเงนิลงทุนเพ่ือคา้รบัรูใ้นงบกำาไรขาดทุน	รายการกำาไรและขาดทุนท่ียังไมเ่กดิข้ึนจรงิของเงนิ

ลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนท่ีจะถือไว้จนครบกำาหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามอัตราดอกเบ้ียท่ี	

แท้จริง	หักด้วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลง

ของมูลค่าเกิดข้ึน	 หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 บริษัทจะบันทึกรายการ

ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกำาไรขาดทุน

ในการจำาหนา่ยเงนิลงทุน	ผลตา่งระหวา่งผลตอบแทนสทุธท่ีิไดร้บัจากการจำาหนา่ยเมือ่เปรยีบเทียบกบัราคาตาม

บัญชีของเงนิลงทุนนัน้จะบันทึกรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็	กรณท่ีีจำาหนา่ยเงนิลงทุนท่ีถอืไวช้นดิเดยีวกนั

ออกไปบางสว่นราคาตามบัญชขีองเงนิลงทุนท่ีจำาหนา่ยคำานวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของราคาตามบัญชี

จากจำานวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.7 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้	 และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำานวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่า

เผือ่หนีส้งสยัจะสญูซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื	ณ	วนัสิน้ปี	คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูหมายถงึผลตา่ง

ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า	 หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึน			

จะรับรู้ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.8 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	ราคาทุนของสินค้าคำานวณ

โดยวธิถีวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกั	ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ	และคา่ใช้จา่ยท่ีเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ

สนิคา้นัน้	เช่นคา่อากรขาเขา้และคา่ขนสง่	หักดว้ยสว่นลดจากการจา่ยเงนิตามเงือ่นไข	สว่นลดจากการรบัประกนั

สินค้า	หรือส่วนลดการนำาบัตรส่วนลดไปขึ้นเป็นเงินสด	(rebate)	ต้นทุนของสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา

ประกอบด้วยค่าออกแบบ	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรงทางตรง	ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง	และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วน

ตามเกณฑก์ารดำาเนนิงานตามปกต	ิแตไ่ม่รวมตน้ทุนการกูยื้ม	มลูคา่สทุธท่ีิจะไดร้บัประมาณจากราคาปกตท่ีิคาด

วา่จะขายไดข้องธรุกจิหักดว้ยคา่ใชจ้า่ยท่ีจำาเปน็เพ่ือให้สนิคา้นัน้สำาเรจ็รปูรวมถงึคา่ใช้จา่ยในการขาย	กลุม่บรษัิท

บันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า	ล้าสมัย	หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำาเป็น	
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2.9 เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุน

เงนิลงทุนในสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพท่ีรบัซือ้จากสถาบันการเงนิอืน่แสดงตามราคาทุนท่ีจา่ยซ้ือสทุธจิากคา่เผือ่การ

ดอ้ยคา่	ซ่ึงผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนรบัรูใ้นงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็	ในกรณเีงนิลงทุนในสนิทรพัย์

ด้อยคุณภาพที่รับซื้อได้มีการทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	บริษัทย่อยจะโอนเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ดังกล่าวไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 บริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.10 เงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงนิให้กูยื้มแกล่กูหนีด้อ้ยคณุภาพเป็นลกูหนีเ้งนิให้กูยื้มท่ีซ้ือมาจากสถาบันการเงนิอ่ืน	ซ่ึงโอนเปลีย่นประเภทมา

จากเงนิลงทุนในสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพสำาหรบัรายท่ีมีการทำาสญัญาปรบัปรงุโครงสรา้งหนีห้รอืมกีารปรบัเปลีย่น

เงือ่นไขหรือทำาข้อตกลงใหม่ในการชำาระหนีก้บับรษัิทย่อยแลว้	เงนิให้กูยื้มแกล่กูหนีด้อ้ยคณุภาพแสดงดว้ยมูลคา่

ยุติธรรม	 ณ	 วันท่ีโอนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ซ่ึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อย

คุณภาพรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนด

ของธนาคารแห่งประเทศไทย	(“ธปท.”)	ซ่ึงบังคบัใช้สำาหรบับรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ถอืปฏบัิติในสว่นท่ีเกีย่วกบัการ

ตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	บริษัทย่อยไดจ้ดัชัน้เงนิให้กูยื้มแกล่กูหนีด้อ้ยคณุภาพและตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตาม

หลักเกณฑ์ของ	 ธปท.	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการจัดช้ันสินเช่ือ	 อัตราการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและมูลค่าหลัก

ประกัน	ซึ่งอ้างอิงระยะเวลาค้างชำาระและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกันเป็นเกณฑ์

พื้นฐาน	 กรณีเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ท่ีไม่มีหลักประกัน	 บริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณการ	

กระแสเงนิสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากลกูหนีต้ามแผนปรบัโครงสรา้งหนีห้รอืแผนฟืน้ฟกูจิการ	กรณลีกูหนี้

ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนดังกล่าวได้	 บริษัทย่อยจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ี

กำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.11 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ	

หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีท่ีเกิดข้ึนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ภายใต้ค่าใช้จ่ายใน						

การขายและการบริหาร

บริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ	 เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกค้าจำานวนมากรายท่ีมี

การกระจายดว้ยเหตผุลเหลา่นีท้ำาให้ฝา่ยบรหิารเช่ือวา่ไมมี่ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือมากไปกวา่จำานวนท่ีสำารอง

ไว้เผื่อการเรียกชำาระหนี้ไม่ได้

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างอัตราร้อยละ	7	ถึงร้อยละ	100	และจะตัดบัญชีเมื่อมีการผิดนัดชำาระ

หน้ีเกินกว่า	180	วัน	นโยบายการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทได้พิจารณาจากอัตราหน้ีสูญในอดีตท่ีเกิดข้ึน

ตามแต่ละประเภทสินเชื่อ
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นโยบายการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามท่ีอธบิายข้างตน้ไม่เป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญชีท่ีออกโดยสำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละสภาวชิาชพีบญัชเีกีย่วกับการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญ

ของธุรกิจ	 สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	แนวปฏิบัติกำาหนดให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวนตามยอดหนี้คงเหลือ

ของลกูหนีท่ี้คา้งชำาระเกนิ	3	งวดข้ึนไป	อยา่งไรกต็าม	แนวปฏบัิตทิางบัญชีดงักลา่วอนญุาตให้บรษัิทย่อยสามารถ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติในอดีต

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายจา่ยท่ีเกดิข้ึนเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงสทิธิในการใช้และตน้ทุนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ไดบั้นทึกเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์

และตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง	ตลอดอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา	5	ปี	หรือตามอายุสัญญา	สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนจะไม่มีการตีราคาแต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น	

รายจา่ยเพือ่เพิม่หรอืขยายผลการทำางานของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้มีคณุคา่เพิม่ข้ึนจากคณุลกัษณะท่ีกำาหนด

ไว้เมื่อเริ่มต้นให้บันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเดิมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น	

2.13 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม	 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยใช้							

วิธีเส้นตรง	เพื่อลดราคาบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	 	 	 	 	 	 5	ปี

คอมพิวเตอร์	 	 	 	 	 	 					3	-	10	ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง		 	 	 	 	 5	ปี

อุปกรณ์	 	 	 	 	 	 	 5	ปี

รถยนต์	 	 	 	 	 	 	 5	ปี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ

เหมาะสม	 เม่ือต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าว

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ	 และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก	 สำาหรับค่า

ซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่น	ๆ	บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน	 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณท่ีีมลูคา่ตามบัญชีสงูกว่ามลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนื	มลูคา่ตามบัญชีจะถกูปรบัลดให้เท่ากบัมลูคา่ท่ีคาดวา่

จะได้รับคืนทันที

ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหน่ายที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทน

สทุธท่ีิไดร้บัจากการจำาหนา่ยสนิทรพัย์กบัมลูคา่ตามบัญชขีองสนิทรพัย์	และจะรบัรูบั้ญชผีลกำาไรหรอืขาดทุนอ่ืน

สุทธิในกำาไรหรือขาดทุน
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2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สว่นปรับปรงุสทิธิการเช่า	และอปุกรณ	์และสนิทรพัย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนท่ีไม่เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ	และสนิทรพัย์	

ไม่มีตวัตนตอ้งมีการทบทวนการดอ้ยคา่	เมือ่มีเหตกุารณห์รอืสถานการณบ่์งช้ีวา่ราคาตามบัญชีอาจสงูกวา่มลูคา่	

ที่คาดว่าจะได้รับคืน	เพื่อพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้

เม่ือราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์สงูกวา่มูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนื	ซ่ึงหมายถงึจำานวนท่ีสงูกวา่ระหวา่งราคาขาย

สทุธเิทียบกบัมลูคา่จากการใช้	สนิทรพัย์จะถกูจดัเป็นหนว่ยท่ีเลก็ท่ีสดุท่ีสามารถแยกออกมาได	้เพือ่วตัถปุระสงค์

ของการประเมินการด้อยค่า	

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

สญัญาเช่าอปุกรณซ่ึ์งผูเ้ชา่เป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของเกอืบท้ังหมดถอืเป็นสญัญา

เช่าการเงิน	ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า	จำานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่าง

หนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่	โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา	

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่หักคา่ใช้จา่ยทางการเงนิจะบันทึกเป็นหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ	สว่นดอกเบ้ีย

จา่ยจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ตลอดอายุของสญัญาเช่า	สนิทรพัย์ท่ีไดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิ

ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วน

ใหญ	่สัญญาเชา่นั้นถือเปน็สัญญาเช่าดำาเนินงาน	เงินทีต่้องจ่ายภายใต้สัญญาเชา่ดังกล่าว	(สุทธิจากสิ่งตอบแทน

จูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)	จะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น	

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า	เช่น	เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้

เช่า	จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.16 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ	หักด้วยต้นทุนการจัดทำารายการที่เกิดขึ้น	 เงิน

กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชนพ์นกังานของกลุม่บรษัิทประกอบดว้ยผลประโยชนห์ลงัออกจากงานท้ังท่ีเป็นโครงการสมทบเงนิและ

โครงการผลประโยชน์	 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกิจการท่ีแยกต่างหาก	

กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย	 หรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายชำาระเพิ่มเติมจากท่ีได้

สมทบไว้แล้วหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายชำาระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานท้ังใน

งวดปัจจุบันและงวดก่อน	 โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน	 โดยปกติโครงการผล

ประโยชนจ์ะกำาหนดจำานวนผลประโยชนท่ี์พนกังานจะไดร้บัเมือ่เกษียณอาย	ุซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหนึง่หรอืหลาย

ปัจจัย	เช่น	อายุ	อายุการทำางาน	และค่าตอบแทน	เป็นต้น
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l โครงการผลประโยชน์ - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจา้งงานของกลุม่บรษัิท	

พนักงานที่ทำางานครบ	120	วัน	มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง	การให้ออกจากงานโดยไม่มี

ความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน	 หรือเม่ือทำางานครบอายุเกษียณ	60	 ปี	 ตามอัตราท่ี

กฎหมายกำาหนดโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำางาน	ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบันกำาหนดไว้สูงสุดไม่เกิน	300	 วัน	

ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

l โครงการสมทบเงิน - กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกำาหนดไว้	 สินทรัพย์ของกอง

ทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท	 และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน

ภายนอก	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทที่

เกี่ยวข้อง	 เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

2.18 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการสำาหรับ	การฟอ้งร้องตามกฎหมาย	จะรบัรูก้ต็อ่เม่ือ	กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัในปัจจบัุนตามกฎหมาย

หรือตามข้อตกลงท่ีจัดทำาไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป	 และตามประมาณการจำานวนท่ีต้องจ่ายได้

อย่างน่าเชื่อถือ	ประมาณการหนี้สินเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กร	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ค่าเบี้ยปรับจากการ

ยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน	ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้สำาหรับขาดทุนจาก

การดำาเนินงานในอนาคต

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพันท่ีคล้ายคลึงกันหลายรายการ	 กลุ่มบริษัทกำาหนดความน่าจะเป็นท่ีบริษัทจะสูญเสีย

ทรัพยากรเพือ่จา่ยชำาระภาระผกูพนัเหลา่นัน้	โดยพจิารณาจากความนา่จะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัท้ังประเภท	

แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำาระภาระผูกพันบางรายการท่ีจัดอยู่ใน

ประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำา		

กลุม่บริษัทจะวดัมูลคา่ของจำานวนประมาณการหนีส้นิ	โดยใช้มูลคา่ปัจจบัุนของรายจา่ยท่ีคาดวา่จะตอ้งนำามาจา่ย

ชำาระภาระผกูพัน	โดยใช้อตัรากอ่นภาษีซ่ึงสะท้อนถงึการประเมินสถานการณต์ลาดในปัจจบัุนของมลูคา่ของเงนิ

ตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของหนีส้นิท่ีกำาลงัพจิารณาอยู	่การเพิม่ข้ึนของประมาณการหนีส้นิเนือ่งจากมูลคา่

ของเงินตามเวลา	จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
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2.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วย	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้

จะรับรูใ้นกำาไรหรือขาดทุน	ยกเวน้สว่นท่ีรบัรูใ้นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่	หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยังสว่นของผูถ้อืหุ้น	

ในกรณีนี้	ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	ตามลำาดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่	 หรือที่คาดได้ค่อน

ข้างแนว่่าจะมผีลบังคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบรษัิทย่อยของกลุม่บรษัิทไดด้ำาเนนิงาน

และเกิดรายได้ทางภาษี	ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด	ๆ	โดยคำานึงถึง

สถานการณ์ที่สามารถนำากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ	และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่าย

ภาษีอากร	หากคาดว่าจะต้องจ่ายชำาระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำานวนตามวิธีหนี้สิน	 เมื่อเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์

และหนี้สิน	และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ท่ีเกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ	 และ	

ณ	วันที่เกิดรายการ	รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำาไรทางบัญชีและกำาไร(ขาดทุน)ทางภาษี	ภาษีเงินได้รอการ

ตดับัญชคีำานวณจากอัตราภาษี	(และกฎหมายภาษีอากร)	ท่ีมผีลบังคบัใช้อยู่	หรอืท่ีคาดไดค้อ่นขา้งแนว่า่จะมผีล

บังคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน	และคาดวา่อัตราภาษีดงักลา่วจะนำาไปใชเ้ม่ือสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อ

ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์	หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำาระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีเพียง

พอท่ีจะนำาจำานวนผลต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน์	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้

รอการตดับัญชีจะแสดงหักกลบกนักต็อ่เมือ่บรษัิทมสีทิธติามกฎหมายท่ีจะนำาสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจบัุน

มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียก

เกบ็เป็นหนว่ยภาษีเดยีวกนัหรือหนว่ยภาษีตา่งกนัซ่ึงตัง้ใจจะจา่ยหนีส้นิและสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจบัุน

ด้วยยอดสุทธิ

กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่องภาษีเงินได้	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	มาใช้โดยการปรับปรุงย้อนหลัง	ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวส่งผล

ให้กำาไรสะสมต้นงวดสำาหรับงบการเงินปี	พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2556	เพ่ิมข้ึน	18.38	ล้านบาท	และ	1.66	ล้านบาท	

ตามลำาดบั	นอกจากนียั้งสง่ผลให้ขาดทุนตอ่หุ้นข้ันพืน้ฐานสำาหรบังบการเงนิรวมบรษัิทปี	พ.ศ.	2555	ลดลง	0.13	

บาท
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่มีรายละเอียดดังนี้

ต�มที่แสดงไว้เดิม ร�ยก�รปรับปรุง ปรับใหม่
พันบ�ท พันบ�ท พันบ�ท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - 1,813 1,813

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - 158 158

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาษีเงินได้ 2,707 16,729 19,436

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

กำาไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร 560,606 18,384 578,990

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

กำาไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร 497,855 1,655 499,510

2.20 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

-	 รายได้ค่าบริการรายเดือน	 รับรู้รายได้เป็นรายเดือนตามที่ได้ให้บริการตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง	 โดยบริษัทจะ

หยุดรับรู้รายได้	เมื่อลูกค้าค้างชำาระค่าบริการเกินกว่า	3	งวด	ติดต่อกัน

-	 รายได้ค่าบริการตามเงื่อนไขสัญญารับรู้เป็นรายได้ตามความสำาเร็จของงานท่ีทำาเสร็จในแต่ละข้ันตามท่ีระบุ

ในสัญญา

-	 รายได้ค่าบริการเมื่องานเสร็จ	รับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้จากการให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

-	 รายได้จากการชดเชยค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน	(Base	Fee)	รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการลูกค้าในแต่ละเดือน

-	 รายได้ค่าส่วนแบ่งของเงินที่เรียกเก็บได้	(Cash	Collection	Fee)	รับรู้เป็นรายได้เป็นอัตราร้อยละของเงินที่

เรียกเก็บได้จากลูกหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างบริหารสินทรัพย์

รายได้ดอกเบ้ียและรายได้ค่าธรรมเนียมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	 ยกเว้นลูกหนี้เงินให้สินเชื่อท่ีค้างชำาระตั้งแต่	3	

งวดข้ึนไป	ซ่ึงกลุม่บรษัิทจะรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑก์ารรบัเงนิ	กลุม่บรษัิทจะกลบัมาใช้เกณฑค์งคา้งกต็อ่เมือ่ไดร้บั

ชำาระเงินต้นและดอกเบ้ียคงค้าง	 ส่วนรายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแท้จรงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายแุละพจิารณาจากจำานวนเงนิตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลอืในบัญชีสำาหรบั

การบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท	
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รายไดด้อกเบ้ียท่ีไดรั้บจากสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ	ท้ังท่ีเป็นเงนิลงทุนในสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพและท่ีโอนปรบัเป็น	

เงินให้สินเช่ือบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง	 ยกเว้นมีความไม่แน่นอนในการเก็บชำาระ

จะบันทึกเมื่อได้รับชำาระ	รายได้ดอกเบี้ยจะรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรบัโอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสำาคญัของความเป็นเจา้ของ

สินค้า	ทัง้นีร้ายได้ประกอบด้วยมลูค่ายตุธิรรมที่จะได้รบัจากการขายสินค้า	ซึง่เกิดขึน้จากกจิกรรมตามปกติของ

กลุ่มบริษัท	 รายได้จะแสดงด้วยจำานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย	 เงินคืนและส่วนลดโดยไม่รวมรายการขายภายใน

กลุ่มบริษัทสำาหรับงบการเงินรวม

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

2.21 การจ่ายเงินปันผล

เงนิปันผลท่ีจา่ยบันทึกในงบการเงนิเฉพาะบรษัิทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นของบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง

ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.22  ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนำาเสนอให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน	

การดำาเนินงาน	 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากร

และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงาน	 ซ่ึงพิจารณาว่าคือ	 ผู้บริหารระดับสูงสุดทำาการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ์

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
สนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีสำาคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	เงนิลงทุน

ระยะสั้น	ลูกหนี้การค้า	เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	หนี้สินทางการเงินที่สำาคัญ

ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ย	เงนิกูยื้มและหนีส้นิตามสญัญาเช่าระยะยาว	นโยบายการบัญชีเฉพาะสำาหรบั

รายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมเกิดความเสี่ยงทางการเงินท่ีหลากหลาย	 กลุ่มบริษัทมีระบบจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งเน้น		

สิง่ท่ีคาดการณ์ไม่ไดข้องตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบทางลบตอ่ผลการดำาเนนิงานให้เหลอืนอ้ยท่ีสดุเท่า

ท่ีเป็นไปได้	 การจัดการความเสี่ยงดำาเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินและส่วนงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท						

ซ่ึงดำาเนนิการตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท	โดยครอบคลมุความเสีย่งในเรือ่งเกีย่วกบัอัตราดอกเบ้ีย	ความเสีย่งดา้นเครดติ	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานและกฎหมาย

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ	 ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ	 ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 และอยู่บนพื้นฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน	 ๆ	 ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์

ขณะนั้น
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4.1 การด้อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และเงินให้กู้ยืมแก่

กิจการอื่น

กลุ่มบริษัทได้กำาหนดค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ

สูญของเงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอ่ืน	 เพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 เงินให้กู้ยืมแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอ่ืน	 ตาม

ประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำาระหนี้	ค่าเผื่อการด้อยค่าและ

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูคำานวณจากผลตา่งของประมาณการกระแสเงนิสดรบัในอนาคตและราคาตามบัญชี	ซ่ึงการ

ประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานจากประสบการณ์ในอดีตของการชำาระเงิน	 การติดตามทวงถาม	 การผิดนัดชำาระหนี้	

การพิจารณาแนวโน้มของตลาด	และ/หรือ	มูลค่าของสินทรัพย์ค้ำาประกัน

4.2 ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารได้ทำาการประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำาหรับส่วนปรับปรุงอาคาร	 อุปกรณ์และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความ			

แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน	 หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน					

โดยการเลิกใช้หรือขาย

4.3 ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	 มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์

พนกังานท่ีรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงนิไดถ้กูคำานวณดว้ยวธิคีณติศาสตรป์ระกนัภยัจากหลายสมมตฐิาน	

สมมตฐิานท่ีใช้ในการประเมนิคา่ใช้จา่ยผลประโยชนพ์นกังานสทุธปิระจำางวดไดร้วมถงึอตัราคดิลด	อัตราการเพิม่

ขึ้นของเงินเดือนพนักงาน	และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผล

ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ	ในทุกปีกลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนอัตราคิด

ลดที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่าย

ในอนาคตท่ีคาดวา่จะตอ้งจา่ยให้กบัพนกังาน	ในการประเมนิอตัราคดิลดท่ีเหมาะสม	กลุม่บรษัิทจะพจิารณาจาก

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล	ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทนุของบรษิทันั้นเพือ่ดำารงไวซ้ึง่ความสามารถในการดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งของ

บริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน	 และเพ่ือดำารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน	กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	การคืนทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้น	การออกหุ้นหรือการขายสินทรัพย์	เพื่อลดภาระหนี้สิน

6. ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น	3	ส่วนงาน	ได้แก่	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	ส่วนงานธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและส่วนงานให้บริการสินเชื่อผู้บริโภค
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l ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ - ให้บรกิารดา้นท่ีปรกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิ	ไดแ้ก	่การ

ปรบัโครงสรา้งหนี	้การจดัทำาแผนและบรหิารแผนฟืน้ฟกูจิการ	

การระดมเงินทุน	 การปรับโครงสร้างทางการเงิน	 การหา

พนัธมติรทางธรุกจิ	การซ้ือ/ขายและการควบรวมกจิการโดยมี

บรษัิทย่อยประกอบธรุกจิเป็นผูบ้รหิารแผนฟืน้ฟูกจิการภายใต้

พระราชบัญญัติล้มละลาย

l ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 - ให้บรกิารรบัเป็นผูบ้รหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพโดยการเป็นผู้

ให้บรกิารในการเจรจาและจดัเกบ็หนีท่ี้ไมก่อ่ให้เกดิรายไดข้อง

สถาบันการเงนิและองคก์รบรหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพตา่งๆ					

ซ่ึงรวมถงึงานดา้นการดำาเนนิคดฟีอ้งรอ้งเพือ่ตดิตามการชำาระ

หนี้	และการบริหารจัดการขายสินทรัพย์หลักประกันอื่น	ๆ	ที่

ได้รับมาจากการโอนทรัพย์ของลูกหนี้เพ่ือการชำาระหนี้หรือ

จากการยึดทรัพย์หลักประกันและการขายสินค้าอุปโภคและ

บริโภค

l ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภค - ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้า

งบการเงินรวม

บริก�ร
ที่ปรึกษ� และ
ว�ณิชธนกิจ
พันบ�ท

ก�รบริห�ร
สินทรัพย์

ด้อยคุณภ�พ
พันบ�ท

สินเชื่อ
ร�ยย่อย
พันบ�ท

ร�ยก�ร
ระหว่�งกัน
พันบ�ท

รวม
พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายได้
			รายได้จากภายนอก 83,075 32,052 26,967 - 142,094
			รายได้ระหว่างส่วนงาน 2,104 808,455 24,569 (835,128) -

รวมรายได้ทั้งสิ้น 85,179 840,507 51,536 (835,128) 142,094

ผลการดำาเนินงาน (112,763) (42,188) 818,461 (910,591) (247,081)

ต้นทุนทางการเงิน (1,543) (14,844) - 15,201 (1,186)

(ขาดทุน)กำาไรก่อนภาษีเงินได้ (29,127) 783,475 869,997 (1,730,518) (106,173)

ภาษีเงินได้ - 2,272 1,934 - 4,206

(ขาดทุน)กำาไรก่อนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม (29,127) 781,203 868,063 (1,730,518) (110,379)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม - - - 2,793 2,793

(ขาดทุน)กำาไรสุทธิสำาหรับปี (29,127) 781,203 868,063 (1,727,725) (107,586)

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 40,042 763,635 510,591 (522,484) 791,784

หนี้สินตามส่วนงาน 91,171 17,182 17,852 (68,094) 58,111

รายจ่ายฝ่ายทุน 7,366 25,734 6,549 (719) 38,930

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 2.989 7,242 2,939 (956) 12,214
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งบการเงินรวม

บริก�ร
ที่ปรึกษ� และ
ว�ณิชธนกิจ
พันบ�ท

ก�รบริห�ร
สินทรัพย์

ด้อยคุณภ�พ
พันบ�ท

สินเชื่อ
ร�ยย่อย
พันบ�ท

ร�ยก�ร
ระหว่�งกัน
พันบ�ท

รวม
พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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

ผลการดำาเนินงาน (26,601) (131,425) (815,701) 912,371 (61,356)

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

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

ภาษีเงินได้ - (6,016) (13,420) - (19,436)

(ขาดทุน)กำาไรก่อนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม (27,719) (202,062) (829,121) 973,793 (85,109)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม - - - (5,629) (5,629)

(ขาดทุน)กำาไรสุทธิสำาหรับปี (27,719) (202,062) (829,121) 979,422 (79,480)

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 43,040 1,029,245 852,989 (894,928) 1,030,346

หนี้สินตามส่วนงาน 65,875 924,797 18,919 (947,677) 61,914

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

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 3,243 9,919 2,493 (956) 14,699

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

เงินสด 109 222 6 95

เงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 167,968 79,512 25,857 25,492

เงินฝากประจำาไม่เกิน	3	เดือน 37,327 206,282 37,327 25,491

เงินลงทุนระยะสั้น 273,977 453,999 130,000 9,999

รวม 479,381 740,015 193,190 61,077

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	0.71	ต่อปี	(พ.ศ.	2555	:	ร้อยละ	0.74	ต่อปี)	เงินฝาก

ประจำาที่มีระยะเวลาครบกำาหนดไม่เกิน	3	เดือน	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.15	ต่อปี	(พ.ศ.	2555	:	ร้อยละ	1	ถึงร้อยละ	

2.75	ต่อปี)
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8. เงินลงทุนระยะสั้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
ร�ค�ทนุ/ร�ค�ต�มบญัชี

พันบ�ท

พ.ศ. 2555
ร�ค�ทนุ/ร�ค�ต�มบญัชี

พันบ�ท

พ.ศ. 2556
ร�ค�ทนุ/ร�ค�ต�มบญัชี

พันบ�ท

พ.ศ. 2555
ร�ค�ทนุ/ร�ค�ต�มบญัชี

พันบ�ท

เงินลงทุนเพื่อค้า	-	ตราสารทุน 112,498 112,209 - -

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 30,000 - - -

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 142,498 112,209 - -

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ยอดคงเหลือต้นปี 112,209 14,296 - 14,296

เพิ่มระหว่างปี 4,500 128,550 - 15,342

การจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนระยะยาว

			เป็นเงินลงทุนระยะสั้น 30,000 674 - -

ขาย/ชำาระคืนระหว่างปี (5,000) (36,005) - (31,004)

กำาไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 2,278 2,019 - 751

แปลงค่าเงินตราต่างประเทศ - 515 - 615

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (1,489) 2,160 - -

ยอดคงเหลือปลายปี 142,498 112,209 - -

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	เงินลงทุนระยะส้ันในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้าในตราสารทุน	และกองทุนเปิดกับ

สถาบันการเงิน	และเงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบกำาหนด	ซ่ึงเป็นหุ้นกู้ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง	ซ่ึงมีมูลค่าหน้าต๋ัวจำานวน	

30	ล้านบาท	โดยมีอัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได	และจะครบกำาหนดเม่ือวันท่ี	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	เงินลงทุนระยะส้ันในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้าในตราสารทุน	ประเภทกองทุน

เปิดกับสถาบันการเงิน
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9. ลูกหนี้การค้าสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

รายได้ค้างรับ 6,589 4,914 - 4,733

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระจนถึง	30	วัน 5,237 27,175 - 15,683

เกนิกำาหนดชำาระมากกว่า	30	วัน	แตไ่มเ่กนิ	180	วนั 1,043 464 - -

เกินกำาหนดชำาระมากกว่า	180	วัน	แต่ไม่เกิน	1	ปี - - - -

มากกว่า	1	ปี 16,256 16,184 11,646 11,646

รวม 29,125 48,737 11,646 32,062

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

ยอดสุทธิ 13,369 32,981 - 20,416

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

บริษัท	เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร	1111	จำากัด 19,393 24,000 - -

บริษัท	อันดามัน	ลองบีช	รีสอร์ท	จำากัด 50,000 - - -

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด 15,000 - - -

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	สตาร์	จำากัด - 3,851 - 3,851

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

- 2,451 - 2,451

รวม 84,393 26,451 - 2,451

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท	เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร	1111	จำากัด	จำานวน	19.4	ล้านบาท	มีกำาหนดชำาระคืนภายใน

เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	15	ต่อปี	และมีกำาหนดจ่ายชำาระดอกเบ้ียทุก	3	เดือน	นับแต่วันท่ี

ผู้กู้ได้รับเงิน	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัท	เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร	1111	จำากัด	ได้ชำาระหน้ีจำานวน	4.6	ล้านบาท	

แก่กลุ่มบริษัท

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท	อันดามัน	ลองบีช	รีสอร์ท	จำากัด	จำานวน	50	ล้านบาท	มีกำาหนดชำาระคืนภายในเดือนกรกฎาคม	

พ.ศ.	2557	โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	10	ต่อปี	และมีกำาหนดจ่ายชำาระดอกเบ้ียทุก	3	เดือน	นับแต่วันท่ีผู้กู้ได้รับเงิน
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	จำานวน	15	ล้านบาท	มีกำาหนดชำาระคืนภายในเดือนกันยายน	

พ.ศ.	2557	โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	7	ต่อปี	และมีกำาหนดจ่ายชำาระดอกเบ้ียทุก	3	เดือน	นับแต่วันท่ีผู้กู้ได้รับเงิน

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	บริษัทมีเงินให้กู้ยืม	ดอกเบ้ียค้างรับสุทธิจากแก่บริษัท	บริหารสินทรัพย์	สตาร์	จำากัด	จำานวน

รวมท้ังส้ิน	19.8	ล้านบาท	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัทได้ทำาสัญญายกหน้ีแก่บริษัท	บริหารสินทรัพย์	สตาร์	จำากัด	จำานวน	

13.7	ล้านบาท	โดยบริษัท	บริหารสินทรัพย์	สตาร์	จำากัด	ได้ชำาระหน้ีจำานวน	6.1	ล้านบาท	บริษัทบันทึกขาดทุนจากการยก

หน้ี	จำานวนรวมท้ังส้ิน	13.7	ล้านบาท	เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	และกลับ

ราการค่าเผื่อการด้อยค่า	เงินให้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายช่ือของบริษัทย่อย มีดังต่อไปน้ี

ชื่อบริษัท
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทกิจการ
ลักษณะ

ความสัมพันธ์
อัตราร้อยละของการลงทุน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บริษัทย่อย

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด ประเทศไทย บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ถือหุ้นโดยตรง - 99.99

บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด ประเทศไทย ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด ประเทศไทย ให้บริการเช่าทรัพย์สิน ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด ประเทศไทย ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายและ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค

บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด ประเทศมาเลเซีย ให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด ประเทศไทย ให้สินเชื่อผู้บริโภครายย่อย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99

Aurum	Capital	Advisory	Pte.	Ltd. ประเทศสิงค์โปร์ วานิชธนกิจ ถือหุ้นโดยตรง 63.97 63.97

บริษัทย่อยภายใต้บริษัท แคปปิตอล โอเค จำากัด

บริษัท	โปรเฟสชั่นนอล	คอลเลคชั่น	จำากัด ประเทศไทย ให้บริการติดตามหนี้สิน ถือหุ้นโดยอ้อม 99.99 99.99

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	จำากัด ประเทศไทย บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ถือหุ้นโดยตรง 2.40 2.40

ถอืหุ้นทางอ้อม 97.06 97.60
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รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังน้ี

พ.ศ. 2556
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามวิธีราคาทุน สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว
พันบ�ท

ร�ค�ทุน
พันบ�ท

ค่�เผื่อ
ก�รด้อยค่�
พันบ�ท

สุทธิ
พันบ�ท

ร�ค�ต�ม
มูลค่�ที่ตร�ไว้

พันบ�ท
ร้อยละ

เงินปันผลจ่�ย
ของบริษัทย่อย

พันบ�ท

บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด 27,000 27,000 (25,179) 1,821 27,000 99.99 -
บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	 10,000 10,000 (10,000) - 10,000 99.99 -
บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด 550 550 (550) - 550 99.99 -
บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด 5,290 5,290 - 5,290 5,290 99.99 8,670
บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด 412,500 509,926 - 509,926 412,500 99.99 787,050
บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	จำากัด 25,000 600 - 600 25,000 2.40 -
Aurum	Capital	Advisory	Pte,	Ltd. 14,274 10,892 (10,892) - 14,274 63.97 -

564,258 (46,621) 517,637 494,614 795,720

	
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามวิธีราคาทุน สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนชำ�ระแล้ว
พันบ�ท

ร�ค�ทุน
พันบ�ท

ค่�เผื่อ
ก�รด้อยค่�
พันบ�ท

สุทธิ
พันบ�ท

ร�ค�ต�ม
มูลค่�ที่ตร�ไว้

พันบ�ท
ร้อยละ

เงินปันผลจ่�ย
ของบริษัทย่อย

พันบ�ท

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด 25,000 25,000 (25,000) - 25,000 99.99 -
บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด 23,000 23,000 (21,528) 1,472 23,000 99.99 -
บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	 10,000 10,000 (10,000) - 10,000 99.99 -
บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด 550 550 (550) - 550 99.99 -
บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด 5,290 5,290 - 5,290 5,290 99.99 9,804
บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด 825,000 922,426 (100,796) 821,630 825,000 99.99 -
บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	จำากัด 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

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ยอดคงเหลือตามบัญชีสุทธิต้นปี 828,992
ลงทุนเพิ่มในบริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด 4,000
ขายเงินลงทุนในบริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด (25,000)
ลดทุนในบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด (412,500)
ค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด	เพิ่มขึ้นระหว่างปี (3,651)
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด 25,000
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด 100,796
ยอดคงเหลือตามบัญชีสุทธิปลายปี 517,637
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ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าเพ่ิมเติมของเงินลงทุนในบริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	

เซอร์วิสเซส	จำากัด	จำานวน	3.7	ล้านบาท	

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัทได้กลับรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	จำานวน	

100.8	ล้านบาท	เน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาว่าบริษัทย่อยมีฐานะการเงินดีข้ึนจากการได้รับชำาระหน้ีในจำานวนท่ี

มีสาระสำาคัญจากลูกหน้ีรายใหญ่ในปี	พ.ศ.	2556

เม่ือวันท่ี	11	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	คร้ังท่ี	3/2556	มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท	โปรเฟสช่ันนอล	คอลเลคช่ัน	จำากัดซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	โดยวิธีลดจำานวนหุ้น	เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม

จำานวน	62.30	ล้านบาท	และเพ่ือคืนเงินทุนบางส่วนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยจำานวน	95.65	ล้านบาท	ก่อนลดทุนบริษัท

ย่อยมีทุนจดทะเบียนจำานวน	220	ล้านบาท	แบ่งออกเป็น	22,000,000	หุ้น	หลังลดทุนแล้ว	เม่ือวันท่ี	10	พฤษภาคม	พ.ศ.	

2556	บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนจำานวน	62.05	ล้านบาท	แบ่งออกเป็น	6,205,000	หุ้น	มูลค่าตามท่ีตราไว้	หุ้นละ	10	บาท	

เม่ือวันท่ี	2	เมษายน	พ.ศ.	2556	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	คร้ังท่ี	4/2556	มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	โดยวิธีลดมูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น	เพ่ือคืนเงินทุนบางส่วนให้

กับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็นจำานวน	412.5	ล้านบาท	ก่อนลดทุนบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนจำานวน	825	ล้านบาท	แบ่ง

ออกเป็น	82,500,000	หุ้น	โดยมีราคาท่ีตราไว้หุ้นละ10	บาท	เม่ือวันท่ี	25	ตุลาคม	พ.ศ.	2556	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	

ได้จดทะเบียนการลดทุน	และมีทุนจดทะเบียนจำานวน	412.5	ล้านบาท	แบ่งออกเป็น	82,500,000	หุ้น	โดยมีราคาท่ีตราไว้

หุ้นละ	5	บาท	

เม่ือวันท่ี	22	เมษายน	พ.ศ.	2556	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	คร้ังท่ี	5/2556	มีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ

บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	จำานวน	400,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	10	

บาท	รวมเป็นจำานวนเงิน	4	ล้านบาท

เม่ือวันท่ี	2	กันยายน	พ.ศ.	2556	ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	คร้ังท่ี	10/2556	มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุน

จำานวน	25	 ล้านบาท	 ในบริษัท	บริหารสินทรัพย์	 เอแคป	จำากัด	 ซ่ึงบริษัทได้ต้ังค่าเผ่ือด้อยค่าเต็มจำานวนแล้วให้แก่บริษัท		

เอ็มเอเค	คอนซัลต้ิง	(เอเซีย)	จำากัด	ดังน้ัน	งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2556	จึงไม่ได้รวมฐานะ

การเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอแคป	 จำากัด	 เน่ืองจากบริษัทไม่มีอำานาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าวนับต้ังแต่วันท่ี		

ขายเงินลงทุน	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 รวมผลการดำาเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์เอแคป	 จำากัด	 ถึงวันท่ีขาย	

เงินลงทุน	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	

ได้บันทึกกำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวจำานวน	0.1	ล้านบาท	และ	9	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยแสดงรวม

ไว้ในรายได้อ่ืน	
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

สินค้าคงเหลือ 556 275 - -

ลูกหนี้อื่น	ๆ 123 649 - 479

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	 5,138 5,226 7 -

ดอกเบี้ยค้างรับ 2,364 1,249 49 315

ค่ามัดจำา 1,500 - 1,500 -

อื่น	ๆ 3,274 2,932 1,085 1,256

12,955 10,331 2,641 2,050

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

เงินมัดจำา 12,844 15,880 3,042 4,551

อื่น	ๆ	 3,441 2,520 1,155 1,266

16,285 18,400 4,197 5,817
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14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ส่วนปรับปรุง
อ�ค�รเช่�
พันบ�ท

คอมพิวเตอร์
พันบ�ท

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง
พันบ�ท

อุปกรณ์
พันบ�ท

รถยนต์
พันบ�ท

รวม
พันบ�ท

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)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 1,817 7,432 10,652 1,834 26,136 47,871

สำาหรับปีสิ้นสุด

			วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 1,817 7,432 10,652 1,834 26,136 47,871

ซื้อเพิ่มขึ้น 330 2,869 2,275 1,363 3,754 10,591

โอนกลับค่าร้ือถอน 3,354 - - - - 3,354

ขายและตัดจำาหน่ายออกไปสุทธิ (177) - (285) (71) (2,777) (3,310)

ค่าเสื่อมราคา (2,095) (3,425) (2,420) (1,201) (3,634) (12,775)

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 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)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 3,229 6,876 10,222 1,925 23,479 45,731

สำาหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 3,229 6,876 10,222 1,925 23,479 45,731

โอนเข้า/(ออก) 1,936 - (1,936) - - -

ซื้อเพิ่มขึ้น 294 2,838 144 2,122 3,315 8,774

โอนกลับค่าร้ือถอน 61 - - - - 61

ขายและตัดจำาหน่ายออกไปสุทธิ (62) (40) (1,059) (86) (2,319) (3,566)

ค่าเสื่อมราคา (2,234) (3,368) (1,763) (985) (3,659) (12,009)

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 3,224 6,306 5,608 2,976 20,816 38,930

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 15,731 113,783 23,760 27,124 38,311 218,709

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม (12,507) (107,477) (18,152) (24,148) (17,495) (179,775)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 3,224 6,306 5,608 2,976 20,816 38,930
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ส่วนปรับปรุง
อ�ค�รเช่�
พันบ�ท

คอมพิวเตอร์
พันบ�ท

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง
พันบ�ท

อุปกรณ์
พันบ�ท

รถยนต์
พันบ�ท

รวม
พันบ�ท

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)

ราคาตามบัญชีสุทธิ - 4,236 8,528 925 27,155 40,844

สำาหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ - 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)

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 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)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 970 2,557 6,919 266 21,005 31,717

สำาหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 970 2,557 6,919 266 21,005 31,717

ซื้อเพิ่มขึ้น - 65 - 56 3,285 3,406

ขายสินทรัพย์ - (6) (74) (5) (2,318) (2,403)

ค่าเสื่อมราคา (566) (1,402) (1,420) (204) (3,394) (6,986)

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 404 1,214 5,425 113 18,578 25,734

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 1,941 9,832 15,034 5,706 36,036 68,549

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,537) (8,618) (9,609) (5,593) (17,458) (42,815)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 404 1,214 5,425 113 18,578 25,734
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
พันบ�ท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

พันบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน 242,077 5,921

หัก		ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (235,245) (2,255)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 6,832 3,666

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 6,832 3,666

ซื้อเพิ่มขึ้น 69 -

ตัดจำาหน่าย (1,924) (807)

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 4,977 2,859

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทุน 242,146 5,921

หัก		ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (237,169) (3,062)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 4,977 2,859

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 4,977 2,859

ซื้อเพิ่มขึ้น 635 -

ตัดจำาหน่าย (1,639) (656)

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 3,973 2,203

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 242,781 5,921

หัก		ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (238,808) (3,718)

ราคาตามบัญชีสุทธิ 3,973 2,203
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16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

			สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้

					ประโยชน์ภายใน	12	เดือน - 1,813 - -

			สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้

					ประโยชน์เกินกว่า	12	เดือน - - - -

- 1,813 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

			หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

						ที่จะจ่ายชำาระภายใน	12	เดือน 158 158 - -

			หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

						ที่จะจ่ายชำาระเกินกว่า	12	เดือน - - - -

158 158

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 158 1,655 - -

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ณ	วันที่	1	มกราคม 1,813 18,612 - -

ลดในกำาไรหรือขาดทุน	 (1,813) (16,799) - -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม - 1,813 - -
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รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ณ	วันที่	1	มกราคม 158 228 - -

ลดในกำาไรหรือขาดทุน	 - (70) - -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม 158 158 - -

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวมผลขาดทุน
พันบาท

งบการเงินเฉพาะของบริษัทผลขาดทุน
พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556 1,813 -

ลดในกำาไรหรือขาดทุน	 (1,813) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556 - -

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2555 18,612 -

ลดในกำาไรหรือขาดทุน	 (16,799) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555 1,813 -

งบการเงินรวมค่าเสื่อมราคา
บาท

งบการเงินเฉพาะของบริษัทค่าเสื่อมราคา
บาท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556 158 -

ลดในกำาไรหรือขาดทุน	 - -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556 158 -	

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2555 228 -

เพิ่มในกำาไรหรือขาดทุน	 (70) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555 158 -	
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากรายการผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้	 และจะยกไปรับรู้ได้ไม่เกิน

จำานวนท่ีเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ัน	 กลุ่มบริษัทมีรายการ

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ยกไปเพ่ือหักกลบกับกำาไรทางภาษีในอนาคตเป็นจำานวนเงิน	745.60	 ล้านบาท	(พ.ศ.	2555	:	

1,050.30	 ล้านบาท)	 ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการหักกลบกันใน	 พ.ศ.	2557	 ถึง	 พ.ศ.	2561	 หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี					

ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - 1,546 - 1,526

เจ้าหนี้อื่น	 3,334 2,278 432 375

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,462 13,550 585 931

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย 91 1,368 26 896

อื่น	ๆ 1,221 7,536 49 380

23,108 26,278 1,092 4,108

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ภาระผูกพันสำาหรับการชำาระค่าเช่าขั้นต่ำาตาม

			สัญญาเช่าทางการเงิน	(การเช่ายานพาหนะ) 8,539 11,678 6,772 9,094

หัก		ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (504) (712) (449) (508)

8,035 10,966 6,323 8,586

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 4,705 4,847 4,002 4,178

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายหลังหนึ่งปี	 3,330 6,119 2,321 4,408

8,035 10,966 6,323 8,586
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

งบแสดงฐานะการเงิน

			ผลประโยชน์พนักงาน 12,874 9,831 7,259 5,928

12,874 9,831 7,259 5,928

กำาไรหรือขาดทุน

			ผลประโยชน์พนักงาน	(แสดงเป็นส่วนหนึ่ง

						ของค่าใช้จ่ายในการบริหารและ

						ต้นทุนบริการ) 3,393 2,203 1,331 699

3,393 2,203 1,331 699

ณ	วันท่ี	1	มกราคม	พ.ศ.	2554	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทมีจำานวน	17.1	ล้านบาท	และจำานวน	12.3	ล้านบาท	ตามลำาดับ	กลุ่มบริษัทได้ทยอยรับรู้ภาระผูกพัน	

ดังกล่าวตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา	5	ปี	ตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่	17/2554	โดยได้รับรู้ภาระผูกพันดังกล่าว

เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับปี	พ.ศ.	2556	จำานวน	3.4	ล้านบาท	และจำานวน	2.5	ล้านบาท	ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัทตามลำาดับ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ณ	วันที่	1	มกราคม 9,831 7,628 5,928 5,229

ต้นทุนบริการในอดีต 3,414 3,497 2,460 2,460

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,380 3,553 2,118 2,351

ต้นทุนดอกเบี้ย 522 1,062 327 736

กำาไรขาดทุนจากการประมาณการ

			ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (2,895) - (1,930)

17,147 12,845 10,833 8,846

หัก		โอนออกจากงบการเงินรวม (350) - - -

					จ่ายผลประโยชน์	 (3,923) (3,014) (3,574) (2,918)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม 12,874 9,831 7,259 5,928
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับแต่ละรายการ	มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ต้นทุนบริการในอดีต 3,414 3,497 2,460 2,460

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,380 3,553 2,118 2,351

ต้นทุนดอกเบี้ย 522 1,062 327 736

กำาไรจากการประมาณการตามหลัก

			คณิตศาสตร์ประกันภัย - (2,895) - (1,930)

จ่ายผลประโยชน์	 (3,923) (3,014) (3,574) (2,918)

รวม	(แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

					ในการบริหารและต้นทุนบริการ) 3,393 2,203 1,331 699

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555

อัตราคิดลด	 ร้อยละ	4.06

อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ	4

อัตราการลาออกเฉลี่ย ร้อยละ	0	-	ร้อยละ10

อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ	80	ของตารางมรณะ

เกษียณอายุ 60,	70	ปี

20. สำารองตามกฎหมาย

ภายใตพ้ระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	บรษัิทตอ้งสำารองตามกฎหมายอย่างนอ้ยรอ้ยละห้าของกำาไรสทุธิ

หลงัจากหักสว่นของขาดทุนสะสมยกมา	(ถา้มี)	จนกวา่สำารองนีจ้ะมมีลูคา่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบียน	สำารอง

ตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้
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21. รายได้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

กำาไรจากการขายบริษัทย่อย	 129 - 9,000 -

ดอกเบี้ยรับ 23,686 18,580 8,324 4,736

รายได้อื่น	 14,040 23,893 4,506 3,711

รวม 37,855 42,473 21,830 8,447

22. ค่าใช้จ่ายการบริหาร
รายการบางรายการที่รวมอยู่ในการคำานวณกำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงานสามารถจำาแนกตามลักษณะได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 - 1,310 - -

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 64,394 79,028 37,056 49,966

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 37,621 40,403 7,447 25,315

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	

			(หมายเหตุ	14	และ	15) 12,213 14,000 7,642 9,195

ค่าเช่า 21,388 26,926 10,366 14,398

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 4,829 8,581 1,820 1,727

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

			และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	(กลับรายการ) - - (65,532) 114,717

ขาดทุนจากการยกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

			(หมายเหตุ	10) - - 13,726 -
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23. ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	:

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำาหรับกำาไรทางภาษี	สำาหรับปี 2,393 2,707 - -

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 2,393 2,707 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ขาดทุนทางภาษีที่สามาถใช้ได้ 1,813 16,729 - -

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,813 16,729 - -

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,206 19,436 - -

ภาษีเงินได้สำาหรับกำาไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจำานวนเงินท่ีแตกต่างจากการคำานวณกำาไรทางบัญชีคูณกับภาษี	

ของประเทศท่ีบริษัทใหญ่ต้ังอยู่	โดยมีรายละเอียดดังน้ี	:

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

กำาไรก่อนภาษี (106,173) (65,673) 787,628 (220,094)

ภาษีคำานวณจากอัตราภาษี	ร้อยละ	23	

			(พ.ศ.	2555	:	ร้อยละ	20) (21,235) (15,105) 157,526 (50,622)

ผลกระทบ	:

			รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (540) (1,182) (176,880) (4)

			ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 5,430 7,424 9,664 30,005

			การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้ (732) - - -

			ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์

						ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,283 25,077 9,690 17,931

การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - 3,222 - 2,690

ภาษีเงินได้ 4,206 19,436 - -
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อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักเป็นร้อยละ	3.96	(พ.ศ.	2555	:	ร้อยละ	29.60)	การลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษีเงินได้ที่ประกาศโดยรัฐบาล

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ	23	เป็น	ร้อยละ	20	จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่				

วันท่ี	1	 มกราคม	 พ.ศ.	2556	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ถูกวัดมูลค่าใหม่	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ี			

คาดวา่จะกลบัรายการในป	ีถงึวนัท่ี	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2556	ไดถ้กูวดัมลูคา่โดยใชอั้ตราภาษีท่ีแท้จรงิสำาหรบังวดในอัตรา

ร้อยละ	20

24. (ขาดทุน) กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(ขาดทุน)	 กำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานคำานวณโดยการหาร(ขาดทุน)กำาไรสุทธิสำาหรับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง					

น้ำาหนักในระหว่างปี	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

(ขาดทุน)กำาไรสทุธท่ีิเป็นของผูถ้อืหุ้นสามัญ	(พันบาท) (110,379) (85,109) 787,629 (202,094)

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอก

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

(ขาดทุน)กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) (0.88) (0.68) 6.30 (1.76)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555

25. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
กลุม่บรษัิทและบรษัิทจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทุนสำารองเลีย้งชีพ	สำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2556	เป็นจำานวน	

2.9	ล้านบาท	และ	1.4	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(พ.ศ.	2555	:	จำานวน	5.6	ล้านบาท	และ	2.7	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

26. เงินปันผลจ่าย
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	 เอแคป	 แอ๊ดไวเซอรี่	 จำากัด	(มหาชน)	 ครั้งที่	5/2556	 เมื่อวันที่	30	

กันยายน	 พ.ศ.	2556	 คณะกรรมการบริหารอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานงวด			

ระยะเวลา	6	เดือนสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	จำานวน	1	บาทต่อหุ้น	รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	125	ล้านบาท	

บริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2556
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27. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	(Market	 for	Alternative										

Investment	:	MAI)	 โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 คือ	 ดร.	 วิวัฒน์	 วิฑูรย์เธียร	 เป็นจำานวนร้อยละ	49.19	 ของทุน									

จดทะเบียน	

นโยบายการกำาหนดราคา

รายได้/ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ยืมต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริการคิดตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา					

ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ สาเหตุของความสัมพันธ์
บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด				 บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง/ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น	จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยบริษัทย่อย/ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	(เอเชีย)	จำากัด ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยบริษัทย่อย/ผู้บริหารร่วมกัน

เมื่อวันที่	2	กันยายน	พ.ศ.	2556	บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	(หมายเหตุ	

11)	ดังนั้น	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	จึงไม่เป็นบริษัทที่อยู่ภายในการควบคุมเดียวกันของบริษัทใหญ่ต่อ

ไปนับตั้งแต่วันที่	2	กันยายน	พ.ศ.	2556
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

รายได้อื่น

รายได้ค่าบริการด้านการบัญชีและการเงิน

			-	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด - - 9 16

			-	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด - - 78 156

			-	บริษัท	โปรเฟสชั่นนอล	คอลเลคชั่น	จำากัด - - 9 16

รายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่าย

			-	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด - - 132 635

			-	บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด - - 238 246

			-	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด 31 246

รายได้ดอกเบี้ย

			-	บริษัท	บริหารสินทรัพย์เอแคป	จำากัด - - 2 2,803

			-	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด - - 178 59

			-	บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 - - 159 31

			-	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด - - 1,106 876

			-	Aurum	Capital	Advisory	PTE.	Ltd. - - 1,923 124

เงินปันผลรับ

			-	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด - - 787,050 -

			-	บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด - - 8,670 9,804

- - 799,585 15,012

นโยบายการกำาหนดราคาของดอกเบี้ยรับจากสัญญาเงินกู้ยืมกำาหนดตามแต่ละสัญญาเงินกู้ยืมตามหมายเหตุ	27	จ)

เมื่อวันที่	18	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	ครั้งที่	6/2556	มี

มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด	2.5	เดือน	สิ้นสุดวันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2556	

ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	วันที่	18	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ในอัตราหุ้นละ	7.54	

บาท	เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น	622,050,000	บาท	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่	20	

มนีาคม	พ.ศ.	2556	พรอ้มกับจดัสรรสำารองตามกฎหมายรอ้ยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำางวด	จนกวา่สำารองนีจ้ะมจีำานวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน
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เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	ครั้งที่	9/2556	

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานสำาหรับผลการดำาเนินงานไตรมาสแรกของปี	 ถึงเพียง		

วันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	วันที่	15	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2556	 ในอัตราหุ้นละ	2	บาท	 เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น	165,000,000	บาท	บริษัท	แคปปิตอล	 โอเค	จำากัด	จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	พร้อมกับจัดสรรสำารองตามกฎหมายร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิ

ประจำางวด	จนกว่าสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่	24	ธันวาคม		พ.ศ.	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด	มีมติอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัท	ณ	 วันที่	24	 ธันวาคม	พ.ศ.	2556	 ในอัตราหุ้นละ	1.8	 ริงกิตมาเลเซีย	 เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น	0.9	 ล้านริงกิต		

มาเลเซีย	หรือ	8.67	ล้านบาท	บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด	จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่	2	มกราคม	พ.ศ.	2557	

ข) ค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ต้นทุนการให้บริการ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

			-	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด - - - 160

ค่าเช่าและค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์

			-	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด - - 249 -

- - 249 160

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเช่าและค่าบำารุงรักษาอุปกรณ์

			-	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด - - 428 1,563

ค่าใช้จ่ายอื่น

			-	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด - - - 7

- - 428 1,570
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ค) ดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

-	บริษัท	โปรเฟสชั่นนอล	คอลเลคชั่น	จำากัด - - 3,603 -

-	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด - - 10,153 56,858

- - 13,756 56,858

ง)  ยอดคงเหลือที่เกิดจากการให้/รับบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

				-	บรษัิท	เอแคป	คอรป์อเรท	เซอร์วิสเซส	จำากดั - - 7 1

			-	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด - - 18 5

			-	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด - - 190 163

			-	บริษัท	เอแคป	(มาเลเซีย)	จำากัด - - 8,670 34

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

- - 8,885 313

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

			-	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด - - 33 107,629

			-	บริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น	จำากัด - - 4 4

			-	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิสเซส	เซ็นเตอร์	จำากัด - - 4 4

			-	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด - - - 7

- - 41 107,644
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จ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

พันบ�ท

เพิ่ม
ระหว่�งปี
พันบ�ท

รับชำ�ระระหว่�งปี
พันบ�ท

จัดประเภทเป็น
เงินให้กู้ยืม
ระยะย�ว
พันบ�ท

ยอดคงเหลือ
ปล�ยปี
พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด 5,900 - - (5,900) -

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (5,900) - - 5,900 -

- - - - -

บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด 400 15,500 (12,900) - 3,000

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

400 15,500 (12,900) - 3,000

บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด 30,000 3,500 - (33,500) -

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า (20,000) - - 20,000 -

10,000 3,500 - (13,500) -

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด - 1,500 (1,500) - -

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

- 1,500 (1,500) - -

รวม 10,400 20,500 (14,400) (13,500) 3,000



164

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

พันบ�ท

เพิ่ม
ระหว่�งปี
พันบ�ท

รับชำ�ระระหว่�งปี
พันบ�ท

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�
พันบ�ท

ยอดคงเหลือ
ปล�ยปี
พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด 5,900 - - - 5,900

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - (5,900) (5,900)

5,900 - - (5,900) -

บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จำากัด - 2,500 (2,100) - 400

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

- 2,500 (2,100) - 400

บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด 20,000 10,000 - - 30,000

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - (20,000) (20,000)

20,000 10,000 - (20,000) 10,000

บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด 2,500 156,500 (159,000) - -

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - -

2,500 156,500 (159,000) - -

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

ในระหว่างปี	 พ.ศ.	2555	 บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	 เอแคป	 คอร์ปอเรท	 เซอร์วิส	 จำากัด	 เป็นจำานวน	2.5				

ล้านบาท	บริษัทย่อยออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี	และกำาหนดชำาระ

ดอกเบี้ยทุก	30	 วัน	หลังจากวันเบิกจ่ายเงินกู้	 และในระหว่างปี	 พ.ศ.	2555	บริษัทได้รับชำาระเงินให้กู้ยืมคืน	 จำานวน				

2.1	ล้านบาท	

ในระหว่างปี	 พ.ศ.	2555	 บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	 โกลบอล	 เซอร์วิส	 เซ็นเตอร์	 จำากัด	 เป็นจำานวน	10						

ล้านบาท	บริษัทย่อยออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี	และกำาหนดชำาระ

ดอกเบี้ยทุก	30	วัน	หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2555	บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	เป็นจำานวน	6.5	ล้านบาท	

และ	จำานวน	150	ล้านบาท	ตามลำาดับ	บริษัทย่อยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ	2.75	ต่อปี	และ	ร้อยละ	3.5	ต่อปี	ตามลำาดับ	และกำาหนดชำาระดอกเบี้ยทุก	30	วัน	และ	ทุก	3	เดือน	ตามลำาดับ	

หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้	และในระหว่างปี	พ.ศ.	2555	บริษัทได้รับชำาระเงินกู้ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
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ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิส	จำากัด	 เป็นจำานวน	15.5	

ล้านบาท	บริษัทย่อยออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.8	ต่อปี	และร้อยละ	3	

ต่อปี	และกำาหนด	ชำาระดอกเบี้ยทุก	30	วัน	หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้	และในระหว่างปี	บริษัทได้รับชำาระเงินให้กู้ยืมคืน	

จำานวน	12.9	ล้านบาท

ในระหว่างปี	 พ.ศ.	2555	 บริษัทแก้ไขสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่	 บริษัท	 เอแคป	 คอร์ปอเรท	 เซอร์วิสเซส	 จำากัด	 สำาหรับ					

ยอดเงินให้กู้คงเหลือ	ณ	วันที่	14	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	เป็นจำานวน	11.4	ล้านบาท	เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็น

ร้อยละ	2.75	ต่อปี

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่	บริษัท	บริหารสินทรัพย์	เอแคป	จำากัด	เป็นจำานวน	1.5	ล้านบาท	

บรษัิทย่อยออกตัว๋สญัญาใช้เงนิประเภทจา่ยคนืเม่ือทวงถามซ่ึงมอัีตราดอกเบ้ียรอ้ยละ	3	ตอ่ปี	และกำาหนดชำาระดอกเบ้ีย

ทุก	30	วัน	หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้	และในระหว่างปี	บริษัทได้รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมทั้งหมด	จำานวน	1.5	ล้านบาท	

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	เป็นจำานวน	3.5	ล้านบาท	

บรษัิทย่อยออกตัว๋สญัญาใช้เงนิประเภทจา่ยคนืเม่ือทวงถามซ่ึงมอัีตราดอกเบ้ียรอ้ยละ	3	ตอ่ปี	และกำาหนดชำาระดอกเบ้ีย

ทุก	30	วัน	หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้	และ	ณ	วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	บริษัทได้ทำาสัญญาเงินให้กู้ยืมฉบับใหม่

สำาหรับยอดเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.75	ต่อปี	

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัทได้จัดประเภทรายการเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด	และ	

บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	จำานวน	5.9	ล้านบาท	และ	33.5	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เป็นเงินให้กู้ยืมระยะ

ยาว	การจัดประเภทดังกล่าวรวมถึงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่	บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด	

และบริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	จำานวน	5.9	ล้านบาท	และ	20	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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งบการเงินเฉพาะบริษัท 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

พันบ�ท

เพิ่ม
ระหว่�งปี
พันบ�ท

ค่�เผื่อ
ก�รด้อยค่�
พันบ�ท

โอนป็น
ระยะย�ว
พันบ�ท

เพิ่มขึ้นจ�ก
อัตร�

แลกเปลี่ยน
พันบ�ท

ยอดคงเหลือ
ปล�ยปี
พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด - 1,800 - 5,900 - 7,700

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (1,800) (5,900) - (7,700)

- 1,800 (1,800) - - -

บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด - 8,000 - 33,500 - 41,500

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (21,500) (20,000) - (41,500)

- 8,000 (21,500) 13,500 - -

Aurum	Capital	Advisory	Pte.	Ltd. 14,950 - - - 1,046 15,996

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (15,996) - - (15,996)

14,950 - (15,996) - 1,046 -

รวม 14,950 9,800 (39,296) 13,500 1,046 -

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

พันบ�ท
เพิ่มระหว่�งปี

พันบ�ท

เพิ่มขึ้นจ�กอัตร�
แลกเปลี่ยน
พันบ�ท

ยอดคงเหลือ
ปล�ยงวด
พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุด

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

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

หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

11,437 3,899 (386) 14,950
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทครั้งที่	12/2555	 เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	 ได้อนุมัติให้เงินกู้ยืมเงิน

ทุนหมุนเวียนแก่	Aurum	Capital	Advisory	Pte.	Ltd.	จำานวน	127,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา	โดยสัญญาลงวันที่	18	

ธันวาคม	พ.ศ.	2555	โดยเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนแบบ	Cash	sweep	mechanism	ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงิน

สว่นเกนิหลงัหักเงนิสำารองคา่ใช้จา่ยโดยจา่ยคนืดอกเบ้ียและเงนิตน้	ตามลำาดบั	โดยกำาหนดคนืงวดแรกในวนัท่ี	31	มนีาคม	

พ.ศ.	2556	และหลังจากนั้นทุกๆ	6	เดือน	จนกว่าจะครบจำานวน	ทั้งนี้ต้องชำาระคืนให้เสร็จสิ้นในวันครบกำาหนดชำาระของ

สัญญาเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	10	ต่อปี	เงินกู้ยืมถูกเบิกถอนแล้วเมื่อวัน

ที่	28	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	รวม	8	ล้านบาท	

บริษัทย่อยออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	2.75	 ต่อปี	 และกำาหนดชำาระ

ดอกเบ้ียทุก	30	 วัน	 หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้	 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำานวนสำาหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	

โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์

เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	บริษัทแก้ไขสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่	บริษัท	โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์	จำากัด	ซึ่งมียอด

เงินให้กู้คงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	จำานวน	30	ล้านบาท	เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ	2.75	

ต่อ	ในระหว่างปี	ปีพ.ศ	2556	เงินกู้ยืมได้ถูกจัดประเภทรายการจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว	

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัททำาสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด	รวม	1.8	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

บริษัทย่อยออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.5	ต่อปี	และ	2.75	ต่อปี	และ

กำาหนดชำาระดอกเบ้ียทุก	30	วนั	หลงัจากการเบิกจา่ยเงนิกู	้ในระหวา่งปี	บรษัิทไดต้ัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่เตม็จำานวนสำาหรบั

เงินกู้ยืมแก่บริษัท	เอแคป	คอนซัลติ้ง	จำากัด	

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556	บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเต็มจำานวนสำาหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	Aurum	Capital	Advisory	

Pte.	Ltd.	

ฉ) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

คู่สัญญา
ยอดคงเหลือต้นปี

พันบ�ท
เพิ่มระหว่�งปี

พันบ�ท
จ่�ยชำ�ระระหว่�งปี

พันบ�ท
ยอดคงเหลือปล�ยปี

พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เงินกู้ยืมระยะสั้น

-	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด 18,000 20,000 (38,000) -

-	บริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น	จำากัด			 - 875,588 (875,588) -

18,000 895,588 (913,588) -

เงินกู้ยืมระยะยาว

-		บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด 760,000 - (760,000) -
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

คู่สัญญา ยอดคงเหลือต้นปี
พันบ�ท

เพิ่มระหว่�งปี
พันบ�ท

จ่�ยชำ�ระระหว่�ง
ปี

พันบ�ท
ยอดคงเหลือปล�ยปี

พันบ�ท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เงินกู้ยืมระยะสั้น

-	บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด 20,000 150,000 (152,000) 18,000

เงินกู้ยืมระยะยาว

-		บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด 760,000 - - 760,000

ในระหว่างปี	พ.ศ.	2555	บริษัทได้ทำาสัญญากู้ยืมจากบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	จำานวน	150	ล้านบาท	ซึ่งเป็นเงิน

กู้ยืมประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี	และกำาหนดชำาระดอกเบี้ยทุน	3	เดือน	หลังจากเบิกเงิน

กู้ยืม	ต่อมาวันที่	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	และวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	บริษัทได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

จำานวน	2	ล้านบาท	และ	150	ล้านบาท	ตามลำาดับ	แก่บริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	เงินกู้ยืมจากบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	มีกำาหนดระยะเวลาจ่ายคืนภายใน	5	ปี	

มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย	Minimum	Lending	Rate	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย	4	แห่ง	โดยถัวเฉลี่ยเป็นรายไตรมาสตามจำานวนวันและมีกำาหนดการจ่ายชำาระดอกเบี้ยทุก	1	ปี

ระหว่างเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2556	บริษัทได้ทำาสัญญากู้ยืมจากบริษัท	โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น	จำากัด	จำานวนรวม

ท้ังสิ้น	876	 ล้าบาท	 เงินกู้ยืมเป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	3	 ต่อปีดอกเบ้ียมีกำาหนด				

ชำาระทุก	30	วัน	หลังจากเบิกเงินกู้ยืม	ในระหว่างปี	บริษัทได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน	876	ล้านบาท	แก่บริษัท	

โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น	จำากัด

เมื่อวันที่	29	เมษายน	พ.ศ.	2556	บริษัทได้ทำาสัญญากู้ยืมจากบริษัท	แคปปิตอล	โอเค	จำากัด	จำานวน	20	ล้านบาท	เงิน

กู้ยืมเป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.8	ต่อปี	ดอกเบี้ยมีกำาหนดชำาระทุก	30	วันหลังจาก

เบิกกู้ยืม

ในระหว่างปี	 บริษัทได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวท้ังหมดเต็มจำานวน	 แก่บริษัท	 แคปปิตอล	 โอเค	

จำากัด
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

28. ภาระผูกพัน
บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำาเนินงานของอาคารสำานักงาน	คลังสินค้าและอุปกรณ์	รวมถึงสัญญาบริการต่าง	ๆ	

ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

พ.ศ. 2556
พันบ�ท

พ.ศ. 2555
พันบ�ท

ภายใน	1	ปี 19,549 14,805 6,618 6,368

เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 21,562 - 9,895 -

รวม 41,111 14,805 16,513 6,368

29. ผลตอบแทนกรรมการ
ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเงินเดือน	โบนัส	ค่าเบี้ยประชุม	และค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้แก่กรรมการสำาหรับปีสิ้น

สุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	สำาหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นจำานวนเงิน	20.48	ล้านบาท	และ	20.44	ล้านบาท	

ตามลำาดับ	(พ.ศ.	2555	:	22.40	ล้านบาท	และ	22.40	ล้านบาท)

30. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับบริษัท	บริหารสินทรัพย์	อินเตอร์แคปปิตอล	

จำากัด	จากการมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองการชำาระหนี้ของลูกหนี้ในพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพซึ่งบริษทัมีส่วนร่วม

ในฐานะผู้ให้บริการในการเรียกเก็บหนี้ในปี	พ.ศ.	2550	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ทางกฎหมายของศาลแพ่งกรุงเทพใต้	ซึง่ผู้บริหารได้พิจารณาจากขอ้เทจ็จริงแล้วเชือ่ว่าคดีดังกล่าวไม่มมีูลและจะไม่ก่อ

ให้เกิดหนี้สินแก่
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

ลำาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/
ตำาแหน่ง 

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้
บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท 
(31/12/56)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

1. ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ	

ประธานกรรมการ		(กรรมการ

ซึ่งมอีำานาจลงนามผกูพนักบั

บริษัท)

53 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค,	USA

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	28/2004

- 49.19%

ของทุนจดทะเบียน	

ชำาระแล้ว

2541-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-2556

2550-2551

2550-2551

2548-	2551

2547-2551

2544-2551

2548-2549

2547-2548

2547-2548

2547-2548

2546-2547

2544-2545

2542-2544

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึ กษาคณะกรรมาธิ กา ร

วุฒิสภาแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส

ฝ่ายการลงทุน

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	*		

บจ.ทีอีเอ็ม	แอสเซ็ทส์	รีคอฟเวอรี่	*

บจ.เอ็น.ซี.ซี	เอสพีวี	*

บมจ.กสท.	โทรคมนาคม	

วุฒิสภา

บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอำานาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั

หมายเหตุ	*	ดำารงตำาแหน่งในฐานะที่บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	(เดิมชื่อ	บจ.เอเชียน	อินเตอร์เนชั่นแนล	แพลนเนอร์ส)	เป็นผู้บริหารแผนให้กับลูกค้า	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/
ตำาแหน่ง 

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้
บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท 
(31/12/56)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2. นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต

กรรมการบริหาร	

รองกรรมการผู้จัดการสาย

งานวาณิชธนกิจ

(กรรมการซึ่งมอีำานาจลงนาม

ผูกพันกับบริษัท)

48 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ

Western	Illinois	University,	USA

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	28/2004

- 6.39%

ของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้ว

2545-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน

2550-2	556

2548-2556

2541-2545

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้บังคับบัญชาสายงานวาณิชธนกิจ

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บจ.ออรั่ม	แคปปิตอล	แอ๊ดไวเซอรี่	พีทีอี

บบส.เอแคป	(เอเชีย)	

บจ.เอแคป	คอนซัลติ้ง

บจ.แคปปิตอล	โอเค

บจ.โปรเฟสชันแนล	คอลเลคชั่น

บจ.โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์

บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส

บ.เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี

บบส.เอแคป

Rabobank	International

3. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสาย

งานกฎหมาย

(กรรมการซึ่งมอีำานาจลงนาม

ผูกพันกับบริษัท)

54 เนติบัณฑิตไทย

-	 สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบัณฑิตยสภา

-		นิติศาสตรบัณฑิต	-	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004

- 0.70%

ของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้ว

2546-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน

2527-ปัจจุบัน

2550-2556

2548-2556

2541-2549

2546-2546

2527-2546

กรรมการบริหาร

กรรมอิสระและการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

สมาชิกสภาทนายความ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

บจ.อิชิตัน

บจ.แคปปิตอล	โอเค

บจ.โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น	

บจ.เอแคป	คอนซัลติ้ง

บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส

บจ.กฎหมายอภิบุญ

สภาทนายความ

บ.เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี

บบส.เอแคป

บจ.น้ำามัน	ที	พี	ไอ

บจ.ระยองทีพีไอ	เซอร์วิส

บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

ลำาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/
ตำาแหน่ง 

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้
บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท 
(31/12/56)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

4. นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน

(กรรมการซึ่งมอีำานาจลงนาม

ผูกพันกับบริษัท)

53 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)รุ่นที่	27/2004

- 0.54%

ของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้ว

2546-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2550-2556

2548-2549

2538-2545

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บจ.แคปปิตอล	โอเค

บจ.โปรเฟสชั่นแนล	คอลเลคชั่น

บจ.โกลบอล	เซอร์วิส	เซ็นเตอร์

บจ.เอแคป	คอนซัลติ้ง

บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส

บ.เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี

บบส.เอแคป

บมจ.ดาต้าแมท

5. นายพรางกูร	ไวยหงษ์

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานปฏิบัติการ

(กรรมการซึ่งมอีำานาจลงนาม

ผูกพันกับบริษัท)

56 ปริญญาโท	รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ	University	of	

Detroit,	Michigan,	USA

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	30/2004

- - 2547-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2550-2556

2550-2556

2551-2554

2551-2552

2548-2549

2547-2547

2543-2546

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการจัดการสายงาน

พัฒนาวิสาหกิจ	SME

ผู้ช่วยกรรมการจัดการสายงาน

บริหารสาขา

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บบส.เอแคป	(เอเชีย)

บจ.แคปปิตอล	โอเค

บจ.โปรเฟสชันแนล	คอลเลคชั่น

บ.เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี

บบส.เอแคป

บบส.สตาร์

บบส.อินเตอร์	แคปปิตอล	อลิอันซ์

บบส.เอแคป

บมจ.ธนาคารยูโอบี	รัตนสิน	

บมจ.ธนาคารยูโอบี	รัตนสิน	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/
ตำาแหน่ง 

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้
บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท 
(31/12/56)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

6. นายสุจริต	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	

กรรมการบริหาร

(กรรมการซึ่งมอีำานาจลงนาม

ผูกพันกับบริษัท)

46 MBA	;	California	State	Polytechnic	

University,	Pomona,	USA

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	58/2006

หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินจาก

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

- 0.20%

ของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้ว

2546-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2548-2556

2542-2546

2542-2546

2537-2542

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้จัดการฝ่าย	Corporate	Finance

รองผู้จัดการฝ่าย

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บบส.เอแคป	(เอเชีย)		

บจ.เอแคป	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส

บมจ.สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร	

บจ.แซด	ทู	ไนน์

บบส.เอแคป	

บจ.คอปเปอร์ไวร์ด

สำานกังานตวัแทน	ราโบแบงค	์เนเธอแลนด	์

สาขากรุงเทพ

บจ.คร็อสบี้	แอสเซ็ท	แมนเนจเม้นท์

(ไทยแลนด์)	

7. นายสุรพล	สินธุวณิชย์	

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและพิจารณา	

ค่าตอบแทน

56 ปริญญาโท	วิศวกรรมบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า			

พระนครเหนือ

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	13/2004

หลกัสตูร	Finance	for	Non-Finance	

Director	รุ่นที่	16/2005

หลักสูตร	 Aud i t 	 Commi t tee	

Program	รุ่นที่	8/2005

- 0.08%

ของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้ว

2552-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2540-2555

2551-2552

2544-2545

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ปรึกษา

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

บจ.เอสวีเอส	คอนซัลแทนท์

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

บจ.เอเชียน	อินเตอร์เนชั่นแนล	แพลนเนอร์ส
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ลำาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/
ตำาแหน่ง 

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้
บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท 
(31/12/56)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

8. นางสาวนฤมล	วงัศธรธนคณุ	

กรรมการอิสระ	และ		กรรมการ

ตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

59 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์

University	of	Wisconsin,	U.S.A.

ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์

Marquette	University,	U.S.A.

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	13/2004

หลักสูตร	 Aud i t 	 Commi t tee	

Program	รุ่นที่	8/2005

- - 2552-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน

2553-2555

2552-2554

2551-2552

2538-2545

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ	 และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Chief	Information	Officer

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ	 และกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน

Chief	Information	Officer	and	

Executive	Director

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย	

บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

บจ.ไทยสมาร์ทคาร์ด

บจ.ไอทีบีซี	บิซิเนสคอนซัลแทนต์	กรุ๊ป

บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

บมจ.บล.	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/
ตำาแหน่ง 

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้
บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท 
(31/12/56)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

9. นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล

กรรมการอิสระ	และ		กรรมการ

ตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

49 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	(การ

สอบบัญชี)	จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(CPA)	

ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	

(CPIAT)	สมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย

หลักสูตร	Director	Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	20/2004

หลักสูตร	 Aud i t 	 Commi t tee	

Program	รุ่นที่	2/2004

หลักสูตร	Director	Certification	

Program	(DCP)	รุ่นที่	174/2013

- - 2552-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2552-2554

2551-2554

2551-2552	

2545-2552

2543-2545

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่

ตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

ผู้อำานวยการสายงานการเงิน

ที่ปรึกษา	(นอกเวลาราชการ)

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ

ภายใน	และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้จัดการอาวุโส	 ส่วนการงบ

ประมาณ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	

และเลขานุการคณะกรรมการ

พิจารณางบประมาณ

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.	ช.ทวี	ดอลลาเซียน

บจ.ธิ้งค์พลัส	ดิจิตอล	

บมจ.เอเซียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น

บจ.เพลย์ไซเบอร์เกมส์

บมจ.ที	ที	แอนด์	ที

โครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหมศ่นูย์

นวัตกรรมทางธุรกิจ	นิด้า

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.ที	ที	แอนด์	ที

บมจ.ที	ที	แอนด์	ที

10. นางสาวภัทราวดี	เพียรเวช

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี/

การเงิน

51 ปริญญาตรี	การบัญชี	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- - 2548-ปัจจุบัน

2545-2548

2538-2545

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี/

การเงิน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.ดาต้าแมท	
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

ลำาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/
ตำาแหน่ง 

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้
บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้นใน

บริษัท 
(31/12/56)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

11. นายอิทธิเดช	เชื้อรังสรรค์

เลขานุการบริษัท

40 2546	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	

เอกการเงิน

สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

(นิด้า)	

2538	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	

เอกการเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2551	หลักสูตรเลขานุการบริษัท

(FPCS	18)

- 0.00 2544-ปัจจุบัน

2541-2544

2539-2541

ผู้จัดการ	/	เลขานุการบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจำาหน่ายสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน

การเงิน	(ปรส.)

บรษิัทหลกัทรพัย์	นธิภิทัร	จำากดั	(มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการของบริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ซึ่งมีผลใช้บังคับใน

วันที่	31	สิงหาคม	2551	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	มติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.	จัดทำาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

			1.1	ทะเบียนกรรมการ

			1.2	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท

			1.3	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย	ที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร	และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	ให้ประธานคณะกรรมการ	และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน	7	วันทำาการ	นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.	ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
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บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

4.	ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลในการดำาเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5.	ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น

6.	 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ	 ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลและสาธารณชนให้ถูก

ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

7.	จัดให้มีการปฐมนิเทศ	ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

8.	หน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อ
บจ. เอแคป          
คอร์ปอเรท     
เซอร์วิสเซส

บจ. โกลบอล เซอร์วิส       
เซ็นเตอร์

บจ.ออรั่ม 
แคปปิตอล แอ๊ดไว

เซอรี่ พีทีอี

บจ. เอแคป 
คอนซัลติ้ง

บจ.แคปปิตอล 
โอเค

บจ.โปรเฟสชันแนล 
คอลเลคชั่น

บบส. เอแคป (เอเชีย)

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

2.	 นายศฤงคาร	สุทัศน์ชูโต 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

3.	 นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์ B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

4.	 นายเฉลิมไชย	ศิรินพวงศ์ B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

5.	 นายพรางกูร	ไวยหงษ์ B-C-D-E B-C-D-E B-C-D-E

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

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

หมายเหตุ			A	=	กรรมการผู้จัดการ,	B	=	กรรมการ,	C	=	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม,	D	=	ผู้บริหาร,	E	=	กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานฝ่ายกำากับดูแล

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายธนะชัย	แจ่มจันทร์ 37 2539	

ปริญญาตรี	-บริหารธุรกิจ	

เกียรตินิยมอันดับ	1	

สาขาเอกการเงิน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2557-ปัจจุบัน

2550-2557

25547-2550

2545-2547

2544-2545

2539-2544

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	/

ฝ่ายกำากับดูแล

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโครงการ	NPL	/	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ในการติดตามหนี้

ผู้จัดการฝ่ายกำากับดูแล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นักวิเคราะห์

พนักงาน

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บ.เอแคป	(มาเลเซีย)	เอสดีเอ็น	บีเอชดี

บมจ.เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่

บมจ.ยูโอบี	รัตนสิน

บมจ.ยูโอบี	รัตนสิน

บมจ.ยูโอบี	รัตนสิน

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทฯ	สอบทานคุณภาพการปฏิบัติงานต่างๆ	ภายในบรษิัทฯ	

ว่าได้ปฏิบัติตามแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ	หรือไม่	รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างานฝ่ายกำากับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการติดตาม	และประเมินผล	รวมทั้งควบคุมกำากับดูแลระบบการทำางานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ	ต่อคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2556   

คณะกรรมการบริษัท	 เอแคป	 แอ๊ดไวเซอรี่	 จำากัด	(มหาชน)	 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ซ่ึงมี

คุณสมบัติและขอบเขตหน้าท่ีตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ		

คณะกรรมการตรวจสอบ	พ.ศ.	2552	โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่านซึ่งมี

ความรูด้้านการบริหารจดัการ	การเงนิและการบัญชี	การตรวจสอบภายใน	รวมถงึกฎหมายภาษีอากร	ได้แก่	นายสรุพล	สนิธวุณชิย์	

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		นางสาวนฤมล	วงัศธรธนคณุ	และ	นายชัชวาล	เตรยีมวจิารณ์กลุ	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

ซึ่งจบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี

ในรอบปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	ตามขอบเขตอำานาจและหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้	

(1)	 การประชุมและเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ	 ในรอบปี	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	

ทั้งสิ้น	12	ครั้ง	ในการนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	อย่างเป็นอิสระจำานวน	4	ครั้ง	โดยกรรมการมีการเข้า

ร่วมประชมุกล่าวคอื		นายสรุพล	สนิธวุณชิย์	เข้าร่วมประชุม	11/12	ครัง้	นางสาวนฤมล	วงัศธรธนคณุ	เข้าร่วมประชุม	12/12	ครัง้	

และ	นายชัชวาลเตรียมวิจารณ์กุล	เข้าร่วมประชุม	12/12	ครั้ง

(2)	 การสอบทานรายงานทางการเงนิ	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลและงบการเงนิ

ประจำาปี	2556	(ประชุมครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2557	เพื่อสอบทานงบการเงินประจำาปี	2556)	ของบริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหาร	 และผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จำากัด	 โดยได้รับฟังและนำา					

ข้อสังเกตเพิ่มเติมต่างๆ	 ของผู้สอบบัญชีมาพิจารณาและปรึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงระบบการบัญชีและการ							

ดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ	 ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ	 เพ่ิมเติมเพื่อ			

ให้งบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 มีข้อมูลครบถ้วน	 ถูกต้อง	 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง	โดยบริษัทฯ	สามารถเปิดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงินได้ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(ตลท.)	กำาหนด	สำาหรับรอบปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดยีวกบัผูส้อบบัญชีว่างบการเงนิของบรษัิทฯ	แสดง

รายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(3)	 การสอบทานระบบการควบคมุภายใน		มกีารสอบทานให้บรษัิทฯ	มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบ

ภายในท่ีเพยีงพอ	เหมาะสม	และมีประสทิธผิล		โดยมีการสอบทานระบบการควบคมุภายในและประเมินความเพยีงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ	ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และ	สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และมีความเห็นท่ีสอดคล้องกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าระบบ												

การควบคุมภายในของบริษัทฯ	 มีความเหมาะสมเพียงพอและไม่พบจุดอ่อนหรือปัญหาท่ีเป็นสาระสำาคัญซ่ึงจะเป็นปัจจัยเสี่ยง

ทำาให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ		รวมถึงได้ติดตามการดำาเนินการแก้ไข	ปรับปรุง	ระบบงานของหน่วย

งานต่างๆ	 ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในในประเด็นต่างๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาหรือข้อบกพร่อง							

ในระบบงานได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำาหนดอย่างเหมาะสม	

	(4)	การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี		กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	โดยพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(56-1)	และรายงานประจำาปี	(56-2)	และในปีนี้คณะกรรมการตรวจ

สอบได้พิจารณาการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ให้มีการดำาเนินการท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำา

ธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการตาม

ตามเกณฑ์และข้อกำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากับดูแลและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนได้ดำาเนินการอย่างสมเหตุ

สมผลและคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยง

กนัซ่ึงอนมัุตโิดยคณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนกฎเกณฑ์ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	หรอื	หน่วยงานท่ีกำากบัดแูลอย่างครบถ้วน	
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(5)	 การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน		มกีารพจิารณาและสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบ

ภายในงบประมาณประจำาปี	และอัตรากำาลงัคนของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส		พร้อมท้ังทบทวนงานตรวจสอบให้เหมาะสม

กับสภาพธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้งานตรวจสอบมีการพัฒนาไปในเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา	 นอกจากนี้คณะ

กรรมการตรวจสอบได้สนบัสนนุให้ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ	เข้ารบัการอบรม	สมัมนาเพือ่พฒันาและส่งเสรมิความรู	้ความ

สามารถในเรือ่งเกีย่วกบัการกำากบัดแูล	การควบคมุภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในรวมถงึการบรหิารความเสีย่ง	นอกจาก

นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน		และเพื่อให้เกิดการดำารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ	

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยไม่จำากัดและอย่างเป็นอิสระ	เกี่ยวกับหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน

(6)	 การสอบทานการบริหารความเสีย่ง	มกีารตดิตามผลการดำาเนนิงานของฝ่ายบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้ม่ันใจว่าบรษัิทฯ	

ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันเวลาจนความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้		รวมถึงได้พิจารณานำา

แผนงานบรหิารความเสีย่งไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกนัอย่างเหมาะสม	

(7)	 การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 บริษัทฯ	 ได้รับหนังสือเสนองานสอบบัญชีปี	2557	 จากบริษัท	

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	คูเปอร์สเอบีเอเอส	จำากัด	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาประวัติ	ผลงาน	และ

ค่าสอบบัญชีที่เสนอ	โดยจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในรอบปี	2551	-	2556	รวมถึงค่าสอบ

บัญชีท่ีเสนอ	ซ่ึงได้ผลเป็นท่ีพอใจใกล้เคยีงกบัปีก่อน	รวมท้ังได้สอบทานคณุสมบัตแิละความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีของ	บรษัิทฯ	

ว่าถกูต้องตามประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ขออนมัุตผิูถ้อืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้	นายไพบูล	ตนักลู	ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่		4298		และ/หรือ	นางสาวสกุณา	แย้มสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4906	และ/หรือ	นางอโนทัย				

ลีกิจวัฒนะ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3442	 แห่งบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของ	

บริษัทฯ	ประจำาปี	2557	โดยกำาหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำานวนเงินไม่เกิน	587,000	บาท		ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงาน

ตรวจสอบท่ีคิดตามจริง	 ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น	 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส			

เอบีเอเอส	 จำากดั	 จดัหาผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตอืน่ของสำานกังานทำาหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ	

บริษัทฯ	แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(8)	 การพฒันาการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและทบทวนกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเองเพื่อให้สามารถรับทราบผลงาน	 รวมถึงปัญหาต่างๆ	 เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้ดีย่ิงขึ้น	 	 โดยเกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติในแต่ละเร่ืองหรือไม่และ				

มีระดับประสิทธิผลในระดับใด	 โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปี	2556	 สรุปภาพรวมว่ามีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีถึง		

ดีมาก	นอกจากนี้	กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมสัมมนาตามสมควร	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้	ความสามารถของ

กรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับ	มาตรฐานการบัญชี	การกำากับดูแล	ระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในและการ

บริหารความเสี่ยง

							

																																																																

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล	สินธุวณิชย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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181รายงานประจำาปี 2556

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรรี่ จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2556

คณะกรรมการบริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอร่ี	จำากดั	(มหาชน)	ได้มีมตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

เป็นหนึง่ในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของบริษัทฯ	ท้ังนี	้เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	ในด้านเกีย่วกบัการสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	

มีความเป็นธรรมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่	ตลอดจนมีประสทิธภิาพต่อกจิการ	ซ่ึงคณะกรรมการชดุดงักล่าวประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	นางสาวนฤมล	วงัศธรธนคณุ	เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	นายสรุพล	

สนิธวุณชิย์	และ	นายชัชวาล	เตรยีมวิจารณ์กลุ		เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	

ในรอบปี	2556	คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีการประชุมร่วมกนัจำานวน	3	ครัง้	โดยกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบท้ัง	3	ท่าน	ซ่ึงท่ีประชมุได้มีการพจิารณาในเรือ่งต่างๆ	ได้แก่	พจิารณาสรรหากรรมการ

บรษัิทแทนกรรมการบรษัิทท่ีออกตามวาระและกรรมการบรษัิทท่ีลาออกระหว่างปี	โดยพจิารณาจากทักษะท่ีจำาเป็น	และมีประสบการณ์

ท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกจิของบรษัิทฯ		พจิารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2556		พจิารณาเรือ่งการปรบัปรงุจำานวนกรรมการ

อิสระของบรษัิทให้สอดคล้องกบัข้อกำาหนดใหม่ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(สำานกังาน	ก.ล.ต.)	

เกีย่วกบัคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ	 รวมถงึได้มกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานของตนเองเพือ่ให้สามารถรบั

ทราบผลงาน	ตลอดจนปัญหาต่างๆ	 เพ่ือการปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนให้

ดย่ิีงข้ึน	 โดยเกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติในแต่ละเรือ่งหรอืไม่และมรีะดบัประสทิธผิลในระดบัใด	 โดยผลการ

ประเมินการปฏบัิตงิานในรอบปี	2556	สรุปภาพรวมว่ามกีารปฏิบัตอิยู่ในเกณฑ์ดถีงึดมีาก				

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

นางสาวนฤมล	วงัศธรธนคณุ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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