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สารจากประธาน
นเจ้าหน้ าทีท่บริหารร

นนางสาวสุกญ
ั ญาา สุขเจริญไกรศศรี
ประธานเจ้าหน้
า าที่บริ หาร

ปี 2559 บริษทั เอเชีย แคปปิปิ ตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน) ได้เดินหน้าพัฒ
ั นาองค์กรให้ห้เจริญก้าวหน้าอย่
า างต่อเนื่อง
ด้ ว ยกลยุยุ ท ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ภา ยใต้ ก ารบริ ห ารงานของคคณะผู้ บ ริห าร ที่ ม ีค วามรู้ ความสามารถ
ค
ถ
และทีมพนนักงานทีม่ ปี ระะสบการณ์และคความเชีย่ วชาญ
ญ
นอกเหนื อ จา กความทุ่ ม เท ที่จ ะพัฒ นาธุ รกิ
ร จให้ดีอ ย่ า งต่
ง อ เนื่ อ งและยยั ่งยืน แล้ว บริริษัท ฯ ยัง คงใ ห้ค วามสํา คัญ
กับเรื่องธธรรมาภิบาล โโดยยึดหลัก ธรรรมาภิบาลแลละความโปร่งใส
ใ ให้เป็ นส่วนหนึ
น ่ งในกลยุททธ์ของการขับเคลื่อนองค์ก ร
พร้อมทัง้ หาผลิ
ห ตภัณฑ์ททางการเงินต่างๆ
ง ทีจ่ ะนําพาบบริษทั ฯ ไปสู่กาารเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแและยังยื
่ น เพือเพิ
อ่ ม่ มูลค่าและะ
สร้างผลตตอบแทนสูงสุดให้
ใ กบั องค์กรและผูถ้ อื หุน้
ในนามของปรระธานเจ้าหน้าที
า ่บริหารของ บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ
ก ๊ป จํากัด (มมหาชน) ดิฉันขอถื
ข อโอกาสนีนี้
ง อเนื่องตลอดด
ขอบพระคคุณ ผูถ้ อื หุน้ คู่คา้ ลูกค้าและพันธมิตรทางธธุรกิจทีใ่ ห้การสสนับสนุ นการดํดําเนินงานของงบริษทั ฯ อย่างต่
ปี 2559 การทํ
ก างานด้วยความวิ
ว
รยิ ะออุ ตสาหะของคคณะผู้บริหารแและพนักงานททุกระดับ คือพพลังสําคัญยิ่งที่ทําให้บริษัทฯ
สามารถก้ก้าวข้ามอุปสรรรคและความท้าทายต่
า
างๆ ทีผ่ผ่ านเข้ามา นอกกจากนี้ยงั สามาารถสร้างประโโยชน์จากโอกาาสดีๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในรอบปีทีทผ่ี า่ นมาได้อย่างเต็
า มที่
ขอให้ทกุ ท่านเเชื่อมันว่
่ าดิฉนั และคณะผู
แ
บ้ ริหารรวมถึ
ห
งพนักงานบริ
ก
ษทั จะะทุม่ เทดําเนินธุรกิจ ด้วยการบบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิ
่
ท ภาพ โปร่งใส ยึดมั ่นในหลักั การกํากับดูแลกิ
แ จการทีด่ ี เพพือ่ พัฒนาศักยภาพของบริษททฯ
ั ให้เติบโตและมันคง
อย่างยั ่งยืยืนตลอดไป

1

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงงานประจําปี 2559

ข้อมูลสําคัญทาางการเงิ น

2

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงงานประจําปี 2559

คณะะกรรมกาารบริษทั

พพลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
ประธานกรรรมการ

นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ
ท ์
รองประธานกรรมการ

พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์
อ งาม
ประธานกกรรมการตรรวจสอบ
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นางสสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
กรรมมการ
ป
ประธานเจ้
าหหน้ าที่บริ หาร

นายเฉฉลิมไชย ศิริรนิ พวงศ์
กรรมการร
ปรระธานเจ้าหนน้ าที่สายบัญชี
ญ และการเงิงิ น

ภ
นายยสมพล ตรีภพนารถ
กรรมการร

ณ์ สุขภารังษี
นายพิจารณ์
กรรมมการ
4
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นายสุพจน์
พ อาวาส
กรรรมการ

นายณฐฐพร อิงคนินนันั ท์
กรรรมการอิ สระ/กรรมการ
ร
รตรวจสอบ

นางสาาวพิมพ์วลัญช์ช สุวตั ถิกุล
กรรมการอิอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
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ก
การประกอบ
ธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมมการประกอบธธุรกิ จ
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “เอแคป”)) เดิมชือ่ ใช้ชอ่ื วว่า บริษทั เอแคคป แอ๊ดไวเซอรีรี่
จํากัด (มหหาชน) ซึง่ เปลียนมาจากบริ
่
ษทั เอเชีย่ น แคปปปิ ตอล แอ๊ดไววเซอร์ส จํากัด ซึง่ ก่อตัง้ และเริม่ ดําเนินการในนปี 2541 โดยย
ดร.วิวฒ
ั น์ วิฑูรย์เธียร ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามมเชีย่ วชาญในธุธุรกิจทางการเงิน ต่อมา ในปี 2546
2
บริษทั ฯไได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนน
จํากัด และเข้าจดทะเบบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ้นสาามัญเพิม่ ทุนต่อ
ใ ก ับ ประชาช น บริษัท ฯมีทุ นนจดทะเบีย นชํชํา ระแล้ว ทัง้ สิ้น
ประชาชนน จํ า นวน 23 ลล้า นหุ้น ภายห ลัง การเสนอขาายหุ้น เพิ่ม ทุ น ให้
100 ล้านบบาท
บริษัท ฯ ต่ อมาาในปี 2550 บริริษัท ฯ ออกหุ้น สามั
ส ญ ใหม่ เสนนอขายแบบเฉพพาะเจาะจงให้้แก่ บุ คคลในวง จํา กัด (Privatee
Placemennt : PP) จํานวนน 25 ล้านหุน้ มูลค่
ล าทีต่ ราไว้หนละ
ุน้ 1 บาท จึงทําให้มที ุนจดทะเเบียนทีช่ าํ ระแล้ววจํานวน 125 ล้า้ นบาท เป็ นหุน้
สามัญจํานวน
น 125 ล้านหุน้
บริษทั ฯ เริม่ ต้นประกอบธุรกิจหลั
จ ก คือ ธุรกิจการบริ
จ
หารสินนทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ภ (“NPL”) ธุรกิจการให้บริ
บ การทีป่ รึกษาา
ทางการเงินิ และวาณิชธนนกิจ และงานบริริการด้านอืน่ ๆ เช่
เ น งานให้บริกการรับจ้างดําเนินินงาน (Outsouurcing Businesss) แก่ลูกค้าในน
ลักษณะบริริการทีเ่ ป็ น Call Center ซึง่ คอยทําหน้าทีเ่ ป็นศูศนย์ประสานงานนระหว่างลูกค้ากับผูใ้ ช้ผลิตภัณ
ณฑ์หรือบริการของลูกค้า
ั น์ วิฑรย์
รู เธียร ประธานนกรรมการบริษทั ประธานเจ้าทีบ่ ริหาร และกรรรมการผูจ้ ดั การร
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดร.วิวฒ
บริษทั ได้ลาออกจากทุ
ล
กตําแหน่ งของบริษั
ษทฯ โดยยังคงตตําแหน่งกรรมกการบริษทั อยู่ ต่อมาในวั
อ
นที่ 22 พฤษภาคม 25558 มติทป่ี ระชุม
คณะกรรมมการบริษทั ครังั ้ ที่ 5/2558 มีมติอนุ มตั ิให้แต่งตั
ง ง้ นายเยีย่ ม จจันทรประสิท ธิ ์ รักษาการประ ธานคณะกรรมมการของบริษทั
แต่งตัง้ นางสาวสุกญ
ั ญา สสุขเจริญไกรศรี เป็ นประธานเจ้า้ หน้าทีบ่ ริหาร และอนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมกาารบริหารชุดใหม่ อนุ มตั แิ ต่งตัง้
ง้
สรรหาของบริษั
ษทั ไว้ก่อน อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูม้ อํอี าํ นาจลงลายมือ
คณะกรรมมการตรวจสอบชชุดใหม่ อนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตังคณะกรรมการส
ชือ่ ของบริษัทชุดใหม่ รวมมถึงอนุมตั แิ ต่งตังั ้ รักษาการเลขาานุการบริษทั คนนใหม่ ต่อมาในวัวันที่ 22 มิถุนายยน 2558 ดร.วิวัวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
ได้ลาออกจจากกรรมการขอองบริษทั ฯ
กลุ่มผูบ้ ริหารชุดใหม่
ด เข้ามาบริหารบริ
ห ษทั ฯ ได้มีมการปรับเปลีย่ นแนวทางการบบริหารธุรกิจบางงส่วน คือ หยุดการดํ
ก าเนินธุรกิจ
การให้บริการที่ปรึก ษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ หันั มาเน้ นธุรกิจการให้
ก สนิ เชื่อกับภาคธุรกิจแลละสินเชื่อรายย่อยผ่
อ าน Vendor
Program โดยเน้
โ นพิจารณ
ณาหลักประกันเปป็ นสําคัญเพือ่ ตออบสนองความต้ต้องการแหล่งเงินทุ
น นของลูกค้า
ง
ษททฯและบริ
ั
ษทั ย่อย
อ
1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสสงค์ เป้ าหมาย ในการดําเนิ นงานของบริ
วิ สยั ทัศน์ : เป็ นบริ
น ษทั ทีม่ ชี อ่ื เสีสียง ให้บริการสิสินเชือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาาพและรวดเร็ว ภายใต้
ภ การบริหาารงานของคนไททย
วัตถุประสงค์ : เพือ่ แก้ไขปญั หาทางการเงิ
ห
นใหห้แก่ลกู ค้าได้อย่ยางตรงจุด เบ็ดเสร็
เ จ ด้วยบุคลาากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ค
ประสบการณ์ทาางด้านการเงิน และนํามาซึง่ คววามสําเร็จด้านธุรกิ
ร จของบริษทั ฯและบริ
ฯ
ษทั ย่อย
เป้ าหมาย : สร้ร้างผลตอบแทนน และมูลค่าเพิม่ จากการดํ
จ
าเนินธุธรกิจให้แก่บริษั
ษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ด้วยหลักการ
บริหารงานภายยใต้การกํากับดูแลกิ
แ จการทีด่ ี
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1.2 การเปปลี่ยนแปลงแลละพัฒนาการที่สําคัญ
ปี 2541
 จัดตัง้ บริษทั ขึนในชื
น้
อ่ บริษทั เออเชีย่ น แคปปิ ตอล
อ แอ๊ดไวเซอร์ร์ส จํากัด เพือ่ ให้ห้บริการธุรกิจทีปปรึ
่ กษาทางการเเงินและวาณิช
ธนกิจ รวมถึงการให้บริการปรับั โครงสร้างหนี้แก่
แ ลกู ค้า
ปี 2544
 จัดตัง้ บริษทั เอเชียน อินเตอรร์เนชั ่นแนล แพพลนเนอร์ส จํากัดั (“AIP”) ทุนจดทะเบี
จ
ยน 4 ล้านบาท บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละะ
ร
เพือ่ ประกกอบธุรกิจเป็นผูจ้ ดั ทําแผนและผูบ้ ริหารแผนฟื้นฟู
น กจิ การ
99.99 มีวตั ถุประสงค์
ปี 2546
 เดือนสิงหาคม แปรสภาพเป็ นบริ
บ ษทั มหาชนจํากั
า ด และเปลีย่ นชื
น อ่ จาก บริษทั เอเชีย่ น แคปปิปิ ตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จํากัด เป็ น
พ อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบี
น
ยนเป็ น 100 ล้านบาท
บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) พร้
ปี 2547
 จัดตัง้ บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซซส จํากัด ด้วยทุทุนจดทะเบียนชําระแล้
า ว 1 ล้านบบาท บริษทั ฯถืออหุน้ ร้อยละ 99.999 เพือ่ ลงทุนในน
ทรัพย์สนิ และระะบบซอฟแวร์ และให้บริษทั ฯเช่ชาเพือ่ ใช้ในการบบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ปี 2548
 ในวันที่ 14 ธันวาคม บริษทฯเข้
ทั าจดทะเบียนในตลาดหลั
ย
กทรัพย์ เอ็ม เออ ไอ ด้วยการรเสนอขายหุน้ สามั
ส ญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชน จํานวน 23 ล้านหุน้ ภายหลังการเสสนอขายบริษทั ฯมีทุนจดทะเบียนชํ
น าระแล้วทัง้ สิน้ 100 ล้านบาทท
ปี 2549
 บริษทั เอแคป แอสเสท จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแ
า
แห่งประเทศไทยย ประกอบธุรกิจเป็
จ นบริษทั
อ นนัน้ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนชชําระแล้วเป็ น
บริหารสินทรัพย์ยตามพระราชกําหนดบริษทั บริริหารสินทรัพย์ พพ.ศ. 2541 พร้อมกั
25 ล้านบาท แลละเปลีย่ นชือ่ เป็ น บริษทั บริหารรสินทรัพย์ เอแคคป จํากัด (“บบสส.เอแคป”)
ON”) ด้วยทุนจดทะเบียนชําระะแล้ว 1 ล้านบาท บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.999
 จัดตัง้ บริษทั เออแคป คอนซัลติ้ง จํากัด (“ACO
เพือ่ ดําเนินงานและให้บริการทีปรึ
่ กษาทางกฎหหมาย
ปี 2550
 ตัง้ บริษทั ย่อยในนประเทศมาเลเซซีย และถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดดยใช้ชอ่ื บริษทั เอแคป (มาเลเซซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
(“เอแคป มาเลเซีย”) ด้วยทุนจดทะเบี
จ
ยนชําระแล้
ร ว 500,0000 มาเลเซียนริงกิต (ประมาณ 5,500,000 บาาท) เพือ่ ดําเนิน
อ บการบริหารรNPL ในประเททศมาเลเซีย
กิจการเกีย่ วเนื่องกั
O โดยการซือหุ
อ้ น้ สามัญในจําานวน 38,249,9997 หุน้ มูลค่าที่
 บริษทั ฯ เข้าลงททุนในบริษทั แคคปปิ ตอล โอเค จํากัด (“CAP OK”)
ตราไว้หนุ้ ละ 1000 บาท หรือคิดเป็
ด นสัดส่วนร้อยละ
ย 50.99 ของงหุน้ ทัง้ หมดใน CAP
C OK
แ บุคคลในวงจํํากัด (Private Placement : PP)
P จํานวน 255
 บริษทั ฯ ออกหุหุน้ สามัญใหม่ เสสนอขายแบบเฉฉพาะเจาะจงให้แก่
ล้านหุน้ มูลค่าทีทต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท จึงทําให้มที ุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้วจํานวน 125 ล้านบาท
า
แบ่งเป็ นหุ
น น้ สามัญ 1255
ล้านหุน้ ตัง้ แต่วัวนั ที่ 29 พฤศจิกายน
ก 2550 เป็ นต้
น นไป
ปี 2551
 บริษทั เอเชียน อินเตอร์เนชันแ
่ แนล แพลนเนอรร์ส จํากัด เปลีย่ นชื
น อ่ เป็ นบริษทั เอแคป คอร์ปออเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด
(“ACS”)
ญาตให้เป็ นทีป่ รึกษาการเงินทีได้
ไ่ รบั ความเห็นชชอบจากสํานักงาานคณะกรรมกาาร ก.ล.ต.
 ACS ได้รบั อนุญ
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ปี 2552
 บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส เปลีลีย่ นชือ่ เป็ นบริษั
ษท โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ร์ จํากัด (“GSC”) เพือ่ ขยายการรรับจ้าง
ดําเนินงาน (Ouutsourcing Bussiness) ในส่วนขของบริการติดตาามหนี้ และงานบบริการด้าน Calll Center
 เพิม่ สัดส่วนการรลงทุนในหุน้ สามัญของ CAP OK
O จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ อยูร้ร่ อยละ 50.99 เป็นถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โดยซื้อจากผูถ้ ออหุ
ื น้ เดิมทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ โอริกซ์ คออร์ปอเรชั ่น ในสัดส่
ด วนร้อยละ 499.01
ปี 2553
 เดือนกุมภาพันธ์ ACS ได้รบั กาารแต่งตัง้ จากสํานั
า กงานบริหารหหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลั
ก
งั ให้เป็ นทีป่ รึกษาประเภท
ษ
A
หมายเลข 30933 ใบอนุ ญาตนี้จะทําให้เอซีเอสสสามารถเข้าประมูลหรือรับงานทีทีป่ รึกษาของหน่น่วยงานราชการรได้
เ
(เอเชีย) จํากัด (“บบส.เเอแคป (เอเชีย)”)
) มีบริษทั ย่อยเป็ นผูถ้ อื หุน้ แลละได้รบั อนุ ญาตต
 จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป
จากธนาคารแหห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิ
ร จเป็ นบริษทั บริ
บ หารสินทรัพย์ตามพระราชกกําหนดบริษทั บริ
บ หารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541
ปี 2554
 จัดตัง้ บริษทั อออรั ่ม แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี ขึน้ ในประเเทศสิงคโปร์ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้
ว อยละ 63.97 เพือ่ ให้บริการร
งานด้านวาณิชธนกิ
ธ จ
ปี 2556
 ขายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษทย่
ทั อยบบส.เอแคป
 ปิดและชําระบัญชี
ญ บริษทั เอแคปป (มาเลเซีย) เออสดีเอ็น บีเอชดีดี ในประเทศมาเเลเซีย ซึง่ เป็ นบริริษทั ย่อย
ปี 2557
 ดร.วิวฒ
ั น์ วิฑรรย์
ู เธียร ประธานนเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริ
า
ษทั ฯ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ร
สดุ ลดสสัดส่วนการถือหุน้ ลงจาก
ร้อยละ 49.19 เเหลือร้อยละ 8.887
 บริษทั ฯ ซื้อหุนทั
น้ ง้ หมดของบริษั
ษท โปรเฟสชันแนล
่น คอลเลคชัชัน่ จํากัด (“PCO
OL”) จาก CAPP OK ทีเ่ ป็ นบริริษทั ย่อยร้อยละะ
99.99 ของบริษั
ษทฯ จํานวน 6,204,993 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
อ
99.99 ของทุนจดทะเบียยนของ PCOL ภายหลังทําให้ห้
บริษทั ฯ ถือหุน้ ใใน PCOL โดยตตรงทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 99.99
ปี 2558
 บริษทั เอแคป คอร์
ค ปอเรท เซออร์วสิ เซส จํากัด (“ACS”) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน
า
4,000,0000 บาท จากทุนจดทะเบี
น
ยนเดิม
31,000,000 บาาท เป็ น 35,0000,000 บาท มูลค่
ล าหุ้นละ 10 บาท
บ โดยออกหุหุ้นสามัญใหม่จํานวน 400,0000 หุ้น เพื่อเสริม
สภาพคล่องในกการดําเนินกิจกาารของบริษทั
รู เธียร ประธานนกรรมการบริษทั ประธานเจ้าทีบ่ ริหาร และกรรรมการผูจ้ ดั การร
 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดร.วิวฒ
ั น์ วิฑรย์
บริษทั ได้ลาออกกจากทุกตําแหนน่ งของบริษทั ฯ โดยยังคงตําแหหน่ งกรรมการบริริษทั อยู่ ต่อมาวันั ที่ 22 มิถุนายยน 2558 ได้ขายย
หุน้ ทัง้ หมดให้กกับั ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใหม่
ใ และลาออกจจากกรรมการบริริษทั ฯ
ษท โอเค แคช จํจากัด (“OK Cash”)
C
และเปลีลีย่ นตราประทับ
 บริษทั โปรเฟสชชันแนล คอลเลคคชั ่น จํากัด เปลีลีย่ นชื่อเป็ น บริษั
บริษทั เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 25558
ข
ษทั บริหารสิ
ห นทรัพย์ เออแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)
ย จากร้อยละะ
 บริษทั ฯเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ
แ ตอล โอเคค
2.39 เป็ นร้อยลละ 99.99 ของทุทุนจดทะเบียนขของ บบส.เอแแคป (เอเชีย) โดยซื้อหุ้นเพิม่ จากบริษทั แคปปิ
(“CAP OK”) จํานวนทั
า
ง้ สิน้ 2,4440,001 หุน้
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 บริษทั โกลบอลล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
น
จํากัด (“G
GSC”) เพิม่ ทุนจดทะเบี
น
ยนจํานวน
น 50,000,0000 บาท จากทุนจดทะเบี
น
ยนเดิม
10,000,000 บาาท เป็ น 60,000,000 บาท มูลค่
ล า หุ้นละ 10 บบาท โดยออกหหุ้นสามัญ ใหม่จจํํ านวน 5,000,0000 หุ้น เพื่อให้ห้
เหมาะสมกับขนนาดของธุรกิจทีกํก่ าลังดําเนินอยู่
น้
ษทั เอแคป คอร์ปอเรรท เซอร์วสิ เซสส จํากัด (“ACS””) ทีถ่ อื ไว้ทงั ้ หมมด คือ ในสัดส่วนร้
ว อยละ 99.999
 บริษทั ฯ ขายหุนของบริ
ของทุนจดทะเบีบียนให้กบั ผูถ้ อื หุหน้ ใหม่ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 25558
ปี 2559
 17 กุมภาพันธ์ 2559 ทีป่ ระชุมวิ
ม สามัญผูถ้ อื หุนครั
น้ ง้ ที่ 1/2559 มีมติให้เปลีย่ นชืชือ่ บริษทั เอแคปป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
ก ป๊ จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริษทั เอเชีชีย แคปปิตอล กรุ
น 2559 จดทะะเบียนเปลีย่ นแปปลงชื่อจาก บริริษทั เอแคป แอ๊อ๊ดไวเซอรี่ จํากัดั (มหาชน) เป็ป็ นบริษทั เอเชีย
 26 กุมภาพันธ์
แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กับกระทรวงงพาณิชย์
 1 เมษายน 25559 บริษทั ฯ ออกกและเสนอขายหุหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 จํานวน 157 ล้า้ นบาท
 29 เมษายน 25559 ทีป่ ระชุมสาามัญผูถ้ อื หุน้ ประะจําปี 2559 มีมติดงั นี้
I. เปลียนแปลงมู
ย่
ลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบบริษทั จาก 1.000 บาทต่อหุน้ เป็ป็ น 0.50 บาทต่ออหุน้
II. ออกแและเสนอขายใบบสําคัญแสดงสิทธิ
ท ทจ่ี ะซื้อหุน้ สาามัญของบริษทั จํานวนไม่เกิน 62,500,000 หน่
ห วย แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิดิมของบริษทั ตาามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offfering)
III. เพิม่ ททุนจดทะเบียนขของบริษทั จํานววน 31,250,0000 บาท โดยการอออกหุน้ สามัญเพพิม่ ทุนจํานวน 62,500,000
6
หุน้
มูลค่าที
า ต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
 10 พฤษภาคมม 2559 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํจํานวน 31,250,000 บาท จากกทุนจดทะเบียนนเดิม 125,000,0000 บาท เป็ น
156,250,000 บาท
บ
 10 พฤษภาคม 2559 จดทะเบีบียนเปลีย่ นแปลลงมูลค่าทีต่ ราไว้ว้ของบริษทั จาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้ ทําให้ห้
บ มูลค่าหุน้ ละ
ล 0.50 บาท จํานวน 250,0000,000 หุน้
บริษทั มีทุนจดททะเบียนจํานวน 125,000,000 บาท
 29 มิถุนายน 25559 บริษทั ฯ อออกและเสนอขายยหุน้ กูข้ องบริษททฯ
ั ครัง้ ที่ 2/25559 จํานวน 547..10 ล้านบาท
 วันที่ 1 สิงหาคคม 2559 ออกแและเสนอขายใบบสําคัญแสดงสิททธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล
ต กรุป๊ จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ACAP W-1)
W จํานวนไม่เกิน 62,500,0000 หน่วย ให้แก่
แ ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดั ส่วนการถือหุน้
(Right Offeringg) จํานวน 4 หุน้ ต่อ ใบสําคัญแสดงสิ
แ
ทธิ 1 หน่นวย
 14 ตุลาคม 25559 บริษทั ฯ ออกกและเสนอขายหุหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2559 จํานวน 1,237..30 ล้านบาท
 19 ธันวาคม 25559 เปลีย่ นแปลลง ทุนจดทะเบียนชํ
ย าระแล้วเป็น 152,344,675 บาท จากเดิม 1125,000,000 บาาท
 27 ธันวาคม 25559 ทีป่ ระชุมวิสามั
ส ญผูถ้ อื หุน้ ครรัง้ ที่ 2/2559 มีมติ
ม ให้ออกและเสสนอขาย(ตราสารหนี้)หุน้ กูจ้ าํ นววนไม่เกิน 4,0000
ล้านบาท
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1.3 ภาพรรวมของการปรระกอบธุรกิ จขอองบริ ษทั ฯและบบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯและบบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2559

บริ ษทฯและบริ
ทั
ษทั ย่อยก่อนเปลี่ยนแปลงในระหว
น
ว่างปี

บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล
ต กรุป๊

บมจ. เออแคป แอ๊ดไววเซอรี่
(ACAP) 1/ 3/

(ACAP) 1/ 3//

บจ.เอแคป คอร์
ค ปอเรท
เซอร์วิสเซส (AACS) 99.99%

999.99%

บจ. เอแคป คอนซซัลติ้ ง
(ACON)

บจ.เอแแคป
คอนซัลติ้ ง (ACO
ON) 1/ 99.99%

999.99%

บจจ. โกลบอล เซออร์วิส
เ นเตอร์ (GSC)) 2/
เซ็

บจ.แคปปิ ตอล
ต โอเค
(CAP OK) 3/ 99.99%

999.99%

บจจ. แคปปิ ตอล โอเค
โ
3//
(CAP OK )

บจ.โกลลบอล
เซอร์วิสเซส (G
GSC) 99.99%

999.99%

บจ. โอเค แคชช
(OK Cash) 4//

4/
บจ.โปรเฟสสชันแนล
่
คอลเลคชั ่น (P COL) 99.99%

หมายเหตุ :

999.99%

97.60%

บจ.บริ หารสิ นทรัรัพย์
เอแคป (เอเชีย) 3/

2.339%

บบจ.ออรัม่ แคปปิ ตอล
ต
แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีทีอี

63.997%

63.97%
%
บจ.
บ ออรั ่ม แคปปิปิ ตอล
่
แอ๊ด๊ ไวเซอรี่ พีทีอี (ออรัม)

บจ. บริ หารสิ นทรัพยย์ เอแคป (เอเชีย)
ย
3/
(บบส.เอแคป (เอเชีย))

1 บริษทั ฯ เปลีลีย่ นชือ่ จากบริษทั เอแคป แอ๊ดไววเซอรี่ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษษัทั เอเชีย แคปปิปตอล กรุ๊ป จํากัด
1/
(มหาชน) กับั กรมพัฒนาธุรกิจิ กระทรวงพาณิ
ณิชย์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
บริษทั ฯ ขายหุน้ ของบริษทั เอแคป
เ
คอร์ปอเรรท เซอร์วสิ เซส จํจากัด (“ACS”) ทีถ่ อื ไว้ทงั ้ หมด คือ ในสัดส่วนร้อย
น กบั ผูถ้ อื หุน้ ใหหม่ เมือ่ วันที่ 1 ธันั วาคม 2558
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนให้
2 บริษทั โกลบบอล เซอร์วสิ เซ็ซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”)
2/
(
เพิม่ ทุนจดทะเบี
น
ยนจํานววน 50,000,000 บาท จากทุนจดด
ทะเบียนเดิม 10,000,000 บาท
บ เป็น 60,0000,000 บาท มูลค่
ล าหุน้ ละ 10 บาาท โดยออกหุน้ สามั
ส ญใหม่จาํ นวนน
5,000,000 หุหน้ (ข้อมูล ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคม 2558)
3 บริษทั ฯ เพิมสั
3/
ม่ ดส่วนการถือหุหน้ ของบริษทั บริรหารสินทรัพย์ เออแคป (เอเชีย) จําากัด (“บบส.เอแคคป (เอเชีย)”) จากก
ร้อยละ 2.339 เป็นร้อยละ 99.99
9
ของทุนจดดทะเบียนของ บบส.เอแคป
บ
(เอเชีย) โดยซือ้ หุนเพิ
น้ ม่ จากบริษทั
แคปปิตอล โอเค
โ (“CAP OK””) จํานวนทัง้ สิน้ 2,440,001
2
หุน้ (ขข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25588)
4 บริษทั โปรเเฟสชันแนล คอลเลคชัน่ จํากัด เปปลีย่ นชือ่ เป็ น บริษั
4/
ษท โอเค แคช จําากัด และเปลีย่ นตตราประทับบริษทั
เมือ่ วันที่ 3 กักนยายน 2558
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บริษทั เอเชีย แคปปิ
แ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชนน) ต่อไปจะเรียกว่
ก า “บริษทั ฯ” มีบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 6 บริษทั เป็นบริษทั ทีเ่ ข้าไปป
ด วนร้อยละ 999.99 จํานวน 5 บริ
บ ษทั ถือหุน้ ร้ออยละ 63.97 จํานวน 1 บริษทั ซซึง่ มีรายละเอียดของบริ
ด
ษทั ย่อย
ลงทุนโดยตรงถือหุน้ ในสัดส่
ษทั ดังต่อไปนี้ (ขข้อมูล ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25559)
แต่ละบริษั
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ้นร้้อยละ 99.99
1) บริษทั เอแคคป คอนซัลติง้ จํากัด (“ACON”))
ทุนจดทะเบียนเเรียกชําระแล้ว 1,000,000 บาทท โดยมีวตั ถุประะสงค์เพือ่ สนับสนนุ นการดําเนินงานทัง้ ในด้าน cash monitoringg
ของลูกหนีนี้ งานสนับสนุนด้ดานกฎหมายแลละอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วขข้องให้กบั บริษทฯ
ทั และบริษทั ในนเครือ และบริษษัทั ภายนอก
2) บริษทั โกลบบอล เซอร์วสิ เซ็ซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”) (เดิมชืออบริ
่ ษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส จําากัด)
ทุนจดทะเบียนชชําระแล้ว 60,0000,000 บาท ดําเนิ
า นธุรกิจการใหห้บริการรับจ้างดดําเนินงาน (Ouutsourcing Business) แก่ลกู ค้า
C Center ซึง่ คอยทํ
ค าหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ประสานนงานระหว่างลูกค้คากับผูใ้ ช้ผลิตภภัณฑ์หรือบริการรของลูกค้า
ในลักษณะะบริการทีเ่ ป็ น Call
3) บริษทั แคปปิปิ ตอล โอเค จํากักด (“CAP OK”)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 412,500,000 บาท ได้ด้รบั ใบอนุ ญาตจจากธนาคารแห่งงประเทศไทยให้ห้ดําเนินธุรกิจในน
การให้บริการสิ
ก นเชือ่ ส่วนบบุคคลเพือ่ การอุอุปโภคและบริโภค
ภ หรือสินเชือ่ แก่ลูกค้ารายย่อย
อ อาทิ สินเชือส่
อ่ วนบุคคล (PPersonal Loan)
สินเชือ่ เงินผ่
น อน (Sales Finance) สินเชือบั
อ่ ตรเครดิต (Credit Card) สินนเชือ่ ธุรกิจเช่าซื้อ (Hire Purchaase) ภายใต้แบรรนด์ “CAPITALL
OK” ตัง้ แตต่ปลายปี 2552 เป็นต้นมา ได้หยุ
ห ดให้บริการกาารปล่อยสินเชือ่ บบัตรเครดิต เนื่องจากสภาวะทาางเศรษฐกิจทีซ่ บเซาในช่
บ
วง 4-55
ปีทผ่ี า่ นมาา ประกอบกับกาารแข่งขันทีร่ นุ แรงในธุ
แ
รกิจด้านนี้มากขึน้ ปจั จุบับน CAP OK เน้น้นการประกอบธธุรกิจด้านปล่อยสิ
ย นเชือ่ รายย่อย
ผ่าน Factooring Program โดยเน้นพิจารณ
ณาหลักประกันเป็
เ นสําคัญเพือ่ ตอบสนองความ
ต
ต้องการแหล่งเงิงินทุนของลูกค้า
OK Cash”)
4) บริษทั โอเค แคช จํากัด (“O
่ ล คอลเลคชัน่ จํจากัด (“P COLL”) ได้จดทะเบียนเปลี
ย
ย่ นแปลงชชื่อบริษทั กับสํานักงานทะเบียน
เดิมชือ่ บริษทั โปรเฟสชันแนล
หุน้ ส่วนบริริษทั กรุงเทพมหหานคร เมื่อวันทีท่ 3 กันยายน 2558
2 ทุนจดทะเเบียนเรียกชําระะแล้วจํานวน 622,050,000 บาท ปจั จุบนั บริษทั
โอเค แคช จํากัด ดําเนินธุรกิจในการให้บริ
บ การสินเชือ่ กับภาคธุ
บ
รกิจ
5) บริษทั บริหารสิ
า นทรัพย์ เอแแคป (เอเชีย) จํากั
า ด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)
โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระะแล้ว 25,000,000 บาท ได้รบบอนุ
ั ญาตจากธนนาคารแห่งประเททศไทยให้ประกกอบธุรกิจบริษทั
บริหารสินทรั
น พย์ตามพระรราชกําหนดบริษั
ษทบริหารสินทรรัพย์ พ.ศ. 25411 ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการเตรียมความมพร้อมในการเขข้าประมูลพอร์ต
บริหารสินทรั
น พย์ในอนาคตต
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ้นร้้อยละ 63.97
6) บริษทั ออรัม่ม แคปปิ ตอล แอ๊อ๊ดไวเซอรี่ พีทอีอี ี จํากัด (“ออรัม”
่ ”)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํจานวน 475,0000 ดอลลาร์สหรัฐ ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านวาณิ
น ชธนกิจในนสิงคโปร์รวมถึง
น่
มภิ าคเออเชีย ทัง้ นี้ ออรัรัมได้
่ หยุดให้บริการงานตัง้ แต่กกลางปี 2557 เนืนื่องจากออรัมมี
่ ผลการดําเนินงาานขาดทุนอย่าง
ประเทศอืนๆในภู
ต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที
น ่ 20 มกราคมม 2558 บริษทั ฯ มีมติจะดําเนินการขายหุ
น
้นในนบริษทั ออรัม่ แคปปิ ตอล แอ๊๊ดไวเซอรี่ พีทอีอี ี
ย ใ่ นประเทศสิงคโปร์ แต่เนื่องจากผู
อ
ซ้ ้อื คือ M
Mr.Alfonsus Ridwan Wihardjaa ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิม แจ้งว่าไมม่
(“ออรัม”)
่ ทีทเ่ ป็ นบริษทั ย่อยอยู
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สามารถจะะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงขอยกเลิกการซื้อหุนทั
น้ ง้ หมดของอออรั ่มดังกล่าว ทําให้
า บริษทั ฯยังคคงถือหุน้ ในอยู่ในสั
น ดส่วนร้อยละะ
63.97

2. ลักษณ
ณะการประกอบธุรกิ จ
ก่อนการเปลีย่ นแปลงในระหว่
น
า 2558 การปประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษั
างปี
ษท ได้แก่ การใให้บริการคําปรึกษาทางการเงิ
ก
น
การบริหารรสินทรัพย์ดอ้ ยคคุณภาพ และงานบริการอืน่ ๆ
ภายหลังการเปปลีย่ นแปลง ณ สิ้นปี 2558 การรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ
บ ษทั แบ่งออกเป็ น ธุรกิจการใให้สนิ เชื่อ ธุรกิจ
บริหารสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภภาพ และงานบริริการด้านอืน่ ๆ ซึง่ มีรายละเอียดดั
ด งนี้
1. ธุรกิ จการให้สนเชื
สิ อ่
ภายใต้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ดําเนินธุรกิจให้
จ สนิ เชื่อกับลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายยย่อย เพื่อเป็ นเงินิ ทุนหมุนเวียน
และ/หรือเพือ่ เสสริมสภาพคล่อง โดยสามารถแบบ่งประเภทสินเชืชือ่ เป็น 2 ประเภภทใหญ่ๆ คือ
-

สินเชือ่ ภาคคธุรกิจ (Corporate Loan) เป็ นการให้สนิ เชือ่ เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุ
ห นเวียนและ/หหรือเพือ่ เสริมสภภาพคล่องให้กบั
ลูกค้าภาคคธุรกิจ โดยลักษณะของสิ
ษ
นเชื่อที
อ ใ่ ห้จะอยู่ในลักกษณะสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาาขายฝาก โดยเงืงือ่ นไขหลักของง
การอนุ มตติั คิ อื จะต้องเป็ นสินเชือ่ แบบมีหลักั ประกันและลูกหนี
ก ้ผ่านการปรระเมินเรือ่ งความมสามารถในการรชําระหนี้
ระยะเวลาาของสัญญาไม่เกิน 1 ปี หากพิ
พิจารณาจากวงเเงินทีบ่ ริษทั ให้สิสนิ เชื่อกับภาคธุธุรกิจสามารถแบบ่งกลุ่มลูกค้าได้ด้
เป็น 3 กลุ่มดังนี้
 กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ วงเงินสินเชืชือ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาทต่อราย
น อ่ อยูม่ ากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายย
 กลุ่มธุรกิจขนาดดกลาง วงเงินสินเชื
 กลุ่มธุรกิจขนาดดเล็ก วงเงินสินเชื
เ อ่ ไม่เกิน 50 ลล้านบาทต่อราย

- สินเชือ่ รายย่อย (Retail Loan)
L
เป็นการใให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้คารายย่อยด้วยบริการแฟคตอริริง่ เพือ่ ผูป้ ระกอบบการโดยเฉพาะะ
เพียงนําเออกสารการแจ้งหนี
ห ้ของลูกหนี้การค้
า าของผูป้ ระกกอบการทีผ่ ่านขขบวนการวางบิลลเรียบร้อยแล้ว และรอเรียกเก็บ
เงินมาติดดต่อขอใช้บริการรแฟคตอริง่ เปลียนเป็
ย่
นเงินสดกับั ทางบริษทั
2. ธุรกิ จบริ หารสิสิ นทรัพย์ด้อยคุคุณภาพ
ภายใต้ธุรกิจนี้มีมบี ริษทั ในกลุ่มเกี่ยวข้องโดยหหลัก 2 บริษทั คือ บมจ. เอเชี ย แคปปิ ตอล กกรุป๊ จะให้บริการรั
า บจ้างบริหารร
สินทรัพย์ดอ้ ยคุคุณภาพจากผูท้ เป็
่ี นเจ้าของพอร์ตสินเชื่อหรือพพอร์ตสินทรัพย์ด้ดอยคุณภาพ ซึง่ โดยส่วนใหญ
ญ่ได้แก่ บริษทั
บริหารสินทรัพย์และสถาบันกาารเงินทัวไป
่ บริริษทั ฯ จะเป็ นผูติต้ ดิ ตามและเรียกเก็
ก บหนี้จากลูกหนี
ก ้ของพอร์ตทีผ่ ดิ นัดชําระหนีนี้
รวมถึงการดําเนินินคดี และบังคัคบยึดทรัพย์หลักประกัน เพือ่ นํ าทรัพย์สนิ มาบริหารจัดการ และขายทอดตตลาด โดยจะได้ด้
ค่าธรรมเนียมเป็ป็ นเปอร์เซ็นต์การเรี
า ยกเก็บหนี้จากผู
จ ว้ า่ จ้าง
ส่วนอีอีกบริษทั หนึ่งคือ บบส.เอแคปป (เอเชี ย) ซึ่งมีคุณสมบัตใิ นการประมู
น
ลพออร์ตสินทรัพย์ด้อยคุ
อ ณภาพจากก
สถาบันการเงินนต่างๆ ซึง่ ภายหหลังหากสามารถประมูลพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพได้ จะไดด้ว่าจ้างให้บมจ.. เอแคป แอ๊ดไวว
เซอรี่ เป็ นผูร้ บั จจ้างบริหารพอร์ตต่
ต อไปหรือในบบางกรณีอาจเป็ นผู
น บ้ ริหารพอร์ตหรือลูกหนี้บางรรายเอง
3. งานบริการด้านอืน่ ๆ
บริ ษทั โกลบออล เซอร์วิส เซ็ซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการรับจ้า้ งดําเนินงาน (Outsourcing
(
BBusiness) แก่ลูลกู ค้าในลักษณะะ
บริการทีเ่ ป็ น Call
C Center ซึง่ คอยทํ
ค าหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ประสานงงานระหว่างลูกค้คากับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการรของลูกค้า เช่น
การให้บริการเป็ป็ น Call Centeer ของธุรกิจบัตรเครดิ
ต
ต ธุรกิจบริ
จ การมือถือ ธุธรกิจของผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคขั
ป
น้ พืน้ ฐานน
ตลอดจนบริการรในการเรียกเก็บเงิ
บ น ลูกหนี้ แลละบริการศูนย์ลกค้
กู าสัมพันธ์
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บริ ษทั เอแคปป คอนซัลติ้ ง จํจากัด ดําเนินธรกิ
ธุ จให้การสนับสนุ
บ นการดําเนินงานทั
น
ง้ ในส่วน Cash Monitoring ของลูกหนีนี้
ตลอดจนงานสนนับสนุนด้านกฎหมายและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้กักบั บริษทั ฯ และบบริษทั ในเครือแลละบริษทั ภายนออก
ธุรกิ จที่หยุยดดําเนิ นการชชั ่วคราว
บริษทั ฯ มีบริ ษั
ษัท แคปปิ ตอลล โอเค จํากัด ที่ได้รบั อนุ ญาตตให้ดําเนินธุรกิจสินเชื่อต่ างๆ ได้แก่
(Personall Loan) สินเชือ่ เงิ
เ นผ่อน (Saless Finance) บัตรเครดิ
ร ต (Creditt Card) สินเชือ่ เช่
เ าซือ้ (Hire Puurchase)

สินเชื
น ่อส่วนบุคคลล

ธุรกิจสินเชือ่ บัตรเครดิ
ต
ต เป็ นธุรกิ
ร จทีต่ อ้ งใช้เงินทุ
น นหมุนเวียนทีทีเ่ ป็ นเงินสดค่อนข้
น างสูง มีผปู้ ระะกอบการรายใหหญ่หลายรายอยูยู่
ในธุรกิจ ทํทาให้การแข่งขันั ในธุรกิจนี้มกี ารแข่
า งขันรุนแรงง ส่งผลกระทบบความเสีย่ งในธุธรกิจด้านนี้มากขขึน้ ไปด้วย ประกอบกับบริษทั ฯ
พิจารณาแแล้วเห็นว่า การปล่อยสินเชื่อในนลักษณะทีไ่ ม่มหลั
หี กประกัน คววามเสีย่ งในการไไม่ได้รบั ชําระคืนเงินมีสงู ดังนันั ้ บริษทั ฯ จึงได้ด้
ดําเนินการรส่งคืนใบอนุ ญาตประกอบธุ
า
รกิจบัตรเครดิตกลลับคืนไปยังผูว้ ่าาการธนาคารแหห่งประเทศไทย มีผลให้การประะกอบธุรกิจด้าน
บัตรเครดิตของ
ต CAP OKK เป็ นอันยุตลิ งเมืมือ่ วันที่ 14 พฤศศจิกายน 2559
ปจั จุบนั CAP OK ยังคงดําเนิ
า นธุรกิจการปปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงิ
อ นผ่อนและสินเชื
น ่อรายย่อยผ่ผ่าน Factoringg
Program เพือ่ ผูป้ ระกอบกการ
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2.1 โครงสสร้างรายได้
บริษทั เอเเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหหาชน) และบริษั
ษทั ย่อย
ประะเภทของรายได้
รายได้จากการให้บ ริการ

มาจากบริ ษัท
บมจ. เอเชีชีย แคปปิ ตอล กร๊รุ๊ป
บจ.เอแคป
ป คอร์ป อเรท เซออร์วิสเซส
(ดําเนินกาารถึง 30 พ.ย.25558)
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
เ
บจ.เอแคป
ป คอนซัลติง้

2556
2557
2559
2558
งบการเงิ นรวม งบ
บการเงิ นรวม งบการเงิ
ง
นรวม งบการเงิ นรวม
ม
ลบ.
%
ล
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
104.224 73.36 899.68 53.63 112.71 73.13 146.91 31.334

135.38 28.888
10.16 2.117

บจ.โอเคแคช
รายได้อ่นื
- กํ าไรจากการขายบริษทั ย่ อย
อ
- กํ าไรจากการขายเงินลงทุ น
ระยะสัน้

- กํ าไรจากการขายทรัพย์สนิ

- ดอกเบี้ยรัรบ

- รายได้จากการจัดหาเงินกู ้

- รายได้อ่นื ๆ

รวมรายได้้

1.37

บมจ. เอเชีชีย แคปปิ ตอล กร๊รุ๊ป

37.86 26.64 77.56
7
46.37
0
0.13 0.09

บมจ. เอเชีชีย แคปปิ ตอล กร๊รุ๊ป

2.28

1.6 41.33 24.71

บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
เ
บจ.เอแคป
ป คอนซัลติง้
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บจ.บริหารรสินทรัพย์เอแคป(เอเชีย)
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
เ
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บมจ. เอเชีชีย แคปปิ ตอล กร๊รุ๊ป
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
เ
บจ.เอแคป
ป คอนซัลติง้
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บจ.บริหารรสินทรัพย์เอแคป(เอเชีย)
บมจ. เอเชีชีย แคปปิ ตอล กร๊รุ๊ป
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บมจ. เอเชีชีย แคปปิ ตอล กร๊รุ๊ป
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
เ
ป คอนซัลติง้
บจ.เอแคป
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บบส.เอแคคป เอเชีย

0.229

41.41 26.87 321.89 68.666
3.77 2.45
0.39

0.25

1.39

0.330

0.02
0.02
0.03
0.00
0.01
0.17
0.01
0.30

0.000
0.000
0.001
0.000
0.004
0.000
0.006

34.71 22.52 163.57 34.889
0.01 0.000
58.43 12.446
22.38 4.777
1.01
0.222
73.45 15.667
11.76 8.28 144.49 8.66
0.89
0.119
2.54 1.65
0.01
0.000
0.17
0.004
0.02
0.000
142.10 100.00 1667.24 100.00 154.12 100.00 468.80 100..00
23.69 16.67 21.74
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หมายเหตุ ข้อมูลในตารางอ้อ้างอิงตามงบการรเงินของบริษทั ฯแและบริษทั ย่อย โดยบริ
โ
ษทั ฯ ยังใชช้ชอื ่ ว่า บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรีรี ่ ณ 31 ธันวาคมม
2558 และ บมจ.เอเชี
บ
ย แคปปปิตอล กรุ๊ป

ง
ของบริริ ษทั ฯและบริ ษั
ษทั ย่อย มาจากกการให้บริการในธุรกิจหลักๆ ดังนี
ง ้
โครงสร้างรายได้
1. รายได้จากกการให้บริการ เป็ป็ นรายได้ทเ่ี กิดจากงานบริ
จ
การขของบริษทั ย่อย ได้แก่ งานบริกการเกีย่ วกับ Caall Center และะ
งานรับจ้างติ
ง ดตามหนี้ของง GSC งานให้บริ
บ การสอบทานกกระแสเงินสด และที
แ ป่ รึกษาทางกฎหมาย ของง ACON และค่าธรรมเนี
า
ยมการร
จัดหาวงเงิงินสินเชือ่ ของ CAP
C OK
2.รายได้ดอกเบีบี้ยรับเป็ นรายไดด้ทม่ี าจากการทําธุรกิจด้านการรให้สนิ เชือ่ ภายใต้บริษทั ฯ และะบริษทั ย่อย โดยจะหักดอกเบี้ย
จากลูกหนีนี้ไว้ล่วงหน้ า ณ วันเบิกเงินกู้ ส่สวนของสินเชื่อรายย่
อ
อยจะเป็ นลั
น กษณะทยอยยรับดอกเบี้ยตามงวดการผ่อนชชําระ โดยอัตราา
ดอกเบีย้ กําหนดตามความมเหมาะสมของสสภาวะตลาด ณ วันทีท่ าํ สัญญากูย้ มื และต้นทุนทางการเงิ
น
นแลละการบริหารขอองบริษทั
3. รายได้จากค่าธรรมเนียมทีมาจากค่
ม่
าธรรมเนีนียมการจัดหาสิสินเชือ่ ของ CAPP OK
4. รายได้อน่ื ปรระกอบด้วย กําไรจากการขายบ
ไ
ริษทั ย่อย กําไรจากการขายเงินลงทุ
น นระยะสัน้ ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
เนื่องจากบริษทฯ
ทั มองเห็นโอกกาสทางธุรกิจในนการให้สนิ เชือ่ แก่
แ ภาคธุรกิจและรายย่อย โดยไได้เริม่ ดําเนินกาารธุรกิจดังกล่าว
อย่างต่อเนืนื่องตัง้ แต่มกี ารรเปลีย่ นผูถ้ อื หุนและผู
น้
บ้ ริหารใหหม่ ดังนัน้ ในปี 22559 รายได้ของบริษทั ในรูปของดอกเบี้ยรับกลายเป็
ก
นรายได้ด้
หลักและคคาดว่าจะเติบโตออย่างมีนยั สําคัญ
2.2 การประกอบธุรกิ จขของแต่ละสายผผลิ ตภัณฑ์
ธุรกิจของบริษททฯและบริ
ั
ษทั ย่อย
อ แบ่งลักษณะะการประกอบธุรกิ
ร จออกเป็ น 3 สายงาน ได้แก่ 1) ธุรกิจด้านกการให้สนิ เชือ่ 2)
ธุรกิจการบบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และ
แ 3) งานบริการด้
ก านอืน่ ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 ธุรกิ จด้านการให้
า
สินเชืชือ่
เป็ นการดําเนินธุ
น รกิจการให้สนเชื
นิ ่อกับลูกค้าภาคธุ
ภ รกิจ และ ลูกค้ารายย่อย เพื่อเป็ นเงินทุนนหมุนเวียนและะ/หรือเพื่อเสริม
สภาพคล่อง
อ บริษทั ได้แบ่งงประเภทสินเชือเป็
อ่ น 2 ประเภททใหญ่ๆ คือ
1. สิ นเชื่อภาคธุรกิ จ (Corporate loan) ภายใต้การทําธุรกิจของบริษทฯและบริ
ทั
ษทั ย่ออย การให้สนิ เชืชื่อแก่ลูกค้าจะมีมี
วัตถุประสงค์ค์เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุ
น นเวียนหรือเพื
เ อ่ เสริมสภาพคคล่องให้แก่กบั ลูกค้าภาคธุรกิจ โดยลักษณะขอองสินเชื่อทีใ่ ห้จะ
อยู่ในลักษณ
ณะสัญญาเงินกู้ซึซ่งึ จะจํานองหลักั ประกันอสังหหาริมทรัพย์และะจํานํ าหลักประกันสังหาริมทรัพั ย์ หรือการให้ห้
สินเชือ่ ในลักษณะสัญญาขายฝาก ซึง่ หมายยถึง จะเป็ นสินเชือ่ ทีจ่ ะต้องโอนนกรรมสิทธิของ
์ หลักประกันมาใให้บริษทั เลย ณ
น ไ้ ม่เกิน 1 ปี สามารถต่
ส
อระยะะเวลาได้อกี ตามมความเห็นของคคณะกรรมการ
วันทําสัญญาขายฝาก โดยระะยะเวลาของเงินกู
 กลุ่มลูลกค้า เป็ นบริษั
ษทั ห้าง ร้าน นิติตบิ ุคคลในอุตสาาหกรรมต่างๆ ทีท่ต้องการความมรวดเร็วในการหหาแหล่งเงินทุน
และมีมีหลักประกันเป็ นอสังหาริมทรัพย์
พ พร้อม
 ขันตอนการทํ
น้
างานน
- บริริษัท ฯจะมีเ จ้า หน้
ห า ที่ส ิน เชื่อ ไ ปพบลูก ค้า เพื
พื่อ พิจ ารณาควาามต้ อ งการเงินนทุ น ศึก ษาข้อ มูล บริษัท และะ
หลลักประกันเบือ้ งตต้น
- ให้ห้ลูกค้าดําเนินกาารประเมินราคาาหลักประกัน โดยบริษทั ประเมิมินราคาทีม่ คี วาามน่ าเชื่อถือ (ออยู่ในรายชื่อของง
สํานั
า กงาน กลต.)
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- วิเคราะห์ลกั ษณะธุรกิจ สภาวะการแข่งขัน อุตสาหกรรม
ส
ความมสามารถในการรทํากําไร ความมสามารถในการร
ชําระหนี
า
้ และภาระหนี้ทม่ี อี ยู่
- เจ้า้ หน้าทีส่ นิ เชื่อตรวจสอบความ
ต
มถูกต้องของเอกกสารอาทิเช่น บับตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้
น าน สมุดบัญชี
ธนนาคาร ใบสําคัญแสดงการจดทะ
ญ
ะเบียนนิตบิ ุคคลล ทะเบียนการคค้า และเอกสารทีทีเ่ กีย่ วข้องกับหลั
ห กประกัน เป็ น
ต้น จากนัน้ จะดําเนินเรื่องวิเคราะห์สนิ เชื่อ และะประเมินหลักประกันเป็ นรายกกรณี เช่น หลักประกั
ป นประเภทท
บ้าานและทีด่ นิ อ้างอิ
ง งจากราคาปรระเมินของกรมทีทีด่ นิ และรายงานนของบริษทั ประะเมิน
- กําหนดระยะเวลา
า
ของสัญญา อัตราดอกเบี
ร
ย้ และะระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
- นําาเสนอคําขอสินเชื
เ อ่ เพือ่ ขออนุ มัมตั ิ โดยอํานาจกการอนุมตั มิ ดี งั นี้
วงเงินอนนุมตั ิ
≤ 50 ล้านบาท
น
> 50 ล้านบาท– 300
3 ล้านบาท
> 300 ล้านบาท
น

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมมัตั ิ
ประธานเจ้าหน้าทีบบริ
่ หาร
คณ
ณะกรรมการบริหหาร
คณ
ณะกรรมการบริริษทั

2. สิ นเชื่อรายยย่อย (Retail Looan) เป็นการให้ห้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้า้ รายย่อยผ่านสิสินเชือ่ แฟคเตอริริง่ โดยลูกค้านําใบวางบิ
า
ลมาขออ
สินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจทีค่ ล่องตัวมากขึ
ม น้ และเป็ นเงิ
น นทุนหมุนเวีวียนแก่ลูกค้า ผูข้ ายสินค้า/บริกการ โดยการรับซืซ้อ หรือ รับโอนน
สิทธิลกู หนี้กาารค้า ซึง่ ผูข้ ายสิสินค้าได้สง่ มอบสินค้า/บริการเรีรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างรอเเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาการร
ให้เครดิตทางงการค้า ซึง่ จะช่ชวยให้ผขู้ ายสินค้คามีสภาพคล่องในการดํ
ง
าเนินธรกิ
ธุ จยิง่ ขึน้
 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ธุรกิจทีก่ ําลังขยยายกิจการ และมีศกั ยภาพในกาารเติบโต
ธุรกิจทีข่ ายสินค้คาหรือให้บริการร โดยการให้เครรดิตเทอมมีลกู หหนี้และเอกสารกการค้าชัดเจน
ธุรกิจทีม่ เี งินทุนหมุ
น นเวียนทีจ่ าํ กัด
 การพิ
พิจารณาสินเชือ่ Factoring จะวิเคราะห์
เ
ขอ้ มูลธุรกิ
ร จ และการดําเนิ
เ นงานของลูกค้คา รวมทัง้ วิเคราะห์ลกู หนี้
เจ้าหนี้ ยอดขาย และะงบการเงินย้อนหลั
น ง 2 – 3 ปี หากอยู
ห
ใ่ นเกณฑ
ฑ์ทก่ี ําหนดก็จะออนุมตั วิ งเงินแฟคคเตอริง่ และ
วงเงินย่
น อยของลูกหนีนี้การค้าแต่ละราาย โดยจะทําหนันังสือแจ้งโอนสิทธิ
ท เรียกร้องและสส่งให้ลกู หนี้การรค้า ระยะเวลา
ของกการพิจารณาจะใใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูยูก่ บั ความครบถ้ถ้วนของข้อมูลแลละเอกสาร
ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ มีนโยบายการบัญชีและวิ
แ ธีการตัง้ สํสารอง ดังนี้
-

-

-

หนี้สูญทีเ่ กิดขึน้ ในระะหว่างปี ตดั เป็ นค่
น าใช้จ่ายทันทีที เ่ี กิดขึน้ ในงบกกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภายใต้ค่คาใช้จ่ายในการร
า
บริหาร
บริษทั ย่อยไม่มกี ารกกระจุกตัวของคความเสีย่ งด้านกการให้สนิ เชื่อ เนืนื่องจากบริษทั ยย่อยมีลูกค้าจํานวนมากรายที
น
มีม่ ี
การกกระจายด้วยเหตุผลเหล่านี้ทําให้
ใ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่มคี วามมเสีย่ งจากการใให้สนิ เชื่อมากไไปกว่าจํานวนทีที่
สํารอองไว้เผือ่ การเรียกชํ
ย าระหนี้ไม่ได้
บริษทั ย่อยตัง้ ค่าเผื่อหนี
อ ้สงสัยจะสูญระหว่
ญ
างอัตราร้ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ
ย 100 และจะะตัดบัญชีเมื่อมีการผิดนัดชําระะ
หนี้เกินกว่า 180 วัน นโยบายการรตัง้ ค่าเผื่อหนี้ส งสัยจะสูญของบริษัทได้พจิ ารรณาจากอัต ราหหนี้ สูญในอดีต ที่
เกิดขึน้ ตามแต่ละประเภทสินเชือ่
นโยบบายการตัง้ ค่าเผืผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามที
ญ
อ่ ธิบายขข้างต้นไม่เป็ นไปปตามแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีทอ่ี อกโดยสํ
อ
านักงานน
คณะกรรมการกํากับหลั
บ กทรัพย์และะตลาดหลักทรัพย์
พ และสภาวิชาชีพบัญชีเกีย่ วกักับการตัง้ ค่าเผือหนี
อ่ ้ สงสัยจะสูญ
อ่ บ้ ริโภค แนวปปฏิบตั กิ ําหนดใหห้ตงั ้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดหนี้คงเหลือของง
ของธุธุรกิจสินเชือ่ เพือผู
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ลูกหนนี้ทค่ี า้ งชําระเกิน 3 งวดขึน้ ไป อย่างไรก็ตาม แนวปฏิ
แ
บตั ทิ างบบัญชีดงั กล่าวอนนุ ญาตให้บริษทั ย่อยสามารถตัง้
ค่าเผืผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาาจากข้อมูลสถิตในอดี
ใิ
ต
บริษัท มีน โยบายในนการตัง้ สํา รองโโดยเมื่อลูก ค้า ผิด นัด ชํ า ระหนีน้้ บริษัท จะดํา เนินิ น การบัง คับจํ า นํ า หุ้น บัง คับ
หลักประกั
ป นและพิจารณาว่
า
าหลักปรระกันเมื่อบังคับแล้วมีมูลค่าตํ่ากว่
ก าภาระหนี้ทมมี่ี อยู่หรือไม่ หาากหลักประกันมี
มูลค่าาตํ่ากว่าภาระหนนี้บริษทั จะตัง้ สํารองในส่
า
วนทีตตํ่ ่ํากว่า แต่ทงั ้ นี้บริ
บ ษทั ปล่อยสินเชื่อโดยมีนโยบบายให้สนิ เชื่อไมม่
เกิน 50%
5
ของมูลค่คาประเมิน และะหลักประกันโดยเฉพาะในส่วนที
น เ่ ป็ นทีด่ นิ จะมีมีมูลค่าเพิม่ ขึน้ ในนแต่ละปี ดังนัน้
ความมเสีย่ งในการทีบ่ ริษทั ต้องสํารองงจึงมีคอ่ นข้างน้อย
อ

2.2.2.ธุรกิ จบริริหารสิ นทรัพย์ด์ ้อยคุณภาพ
การให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้ดอยคุณภาพ หรืรือ หนี้ทไ่ี ม่ก่อใหห้เกิดรายได้ (NNon-Performingg Loan / NPL) เป็ นตลาดขนาดด
ใหญ่อกี ตลลาดหนึ่ง ซึง่ หนีนี้เหล่านี้ส่วนใหญ
ญ่เป็ นหนี้ทม่ี าจาากสถาบันการเงิงิน ทีผ่ ่านมา บริริษทั ฯได้ดําเนินนธุรกิจด้านทีป่ รึกษาในการปรับ
โครงสร้างหนี้หลายรายแลละได้รบั การยอมรับทัง้ จากเจ้าหนี
ห ้และลูกหนี้ ดด้วยความคล่องตัวและความเป็ปนอิสระคือ ไม่ได้
ไ เป็ นบริษทั ในน
ใ ทําให้บริษทั ฯ ตัดสินใจเข้า้ สู่ธุรกิจการรับจ้างบริหารสินทรั
ท พย์ด้อยคุณภภาพ โดยมุ่งเสสนอตัวเข้าเป็ นผู้
เครือของสสถาบันการเงินใด
ให้บริการใในการเจรจาและจัดเก็บหนี้ทไ่ี ม่มก่อให้เกิดรายขของสถาบันการรเงินและองค์กรบบริหารสินทรัพยย์ดอ้ ยคุณภาพตต่างๆ ซึง่ รวมถึง
งานด้านกาารดําเนินคดีฟ้องร้
อ องเพือ่ ติดตาามการชําระหนี้ และการบริหารรจัดการขายสินทรั
ท พย์หลักประกกันอื่นๆ ทีไ่ ด้รบมาจากการโอน
บั
น
ทรัพย์ของงลูกหนี้เพือ่ การชชําระหนี้หรือจาากการยึดทรัพย์หลักประกัน ททัง้ นี้ ขอบเขตขของงานด้านการบริหารสินทรัพย์
พ ดอ้ ยคุณภาพพ
โดยรวมพอสรุปได้ดงั นี้
 เป็ นตัวแทนเจ้าหนี
า ้ ในการเจรจจากับลูกหนี้ เพื
พือ่ หาข้อสรุปและะกําหนดแนวทาางการชําระหนี้ ภายใต้หลักเกณ
ณฑ์วธิ กี าร และะ
กระบวนการปรัรับปรุงโครงสร้างหนี
ง ้ตามนโยบาายและมาตรการรทีไ่ ด้รบั มอบหมมายจากเจ้าหนี้
 การติดตามและะเรียกเก็บหนี้ ตามเงือ่ นไขในสัญญาปรั
ญ
บปรุงโคครงสร้างหนี้
 การติดตามทวงงถามในกรณีทลูล่ี กู หนี้ผดิ นัดชําระหนี
ร ้
แ งคับยึดทรัรัพย์หลักประกัน รวมทัง้ การขายทอดตลาดทรัพย์
พ
 การดําเนินคดี และบั
 การบริหารจัดกการทรัพย์สนิ รอกการขาย
 การจัดทําระบบบฐานข้อมูลลูกหนี้รายตัว ข้อมูลหลักประกัน เงือนไขการปรั
อ่
บปรุ
ป งโครงสร้างหนีนี้ การตัดชําระหหนี้
รวมทัง้ ฐานข้อมูลอืน่ ๆ ซึง่ จําเป็ป็ นในการบริหารรสินทรัพย์และการกํากับดูแล รววมทัง้ ปรับปรุงฐฐานข้อมูลให้เป็นป
น จั จุบนั
การดดําเนินงานในสาายงานบริหารสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภาพ
ณ
แบ่งออกเเป็ น
ก. การรับจ้างบบริหารสินทรัพย์ยดอ้ ยคุณภาพ
การรบริหารงานสินทรั
น พย์ด้อยคุณภาพ หรือกาารบริหารพอร์ตลู
ต กหนี้ บริษั
ษทั ฯใช้ระบบคอมพิวเตอร์และรระบบซอร์ฟแวร์ร์
คอมพิวเตตอร์ควบคุมการบบริหารจัดการ ซึง่ เป็ นระบบทีทีใ่ ช้บริหารจัดกาารตัง้ แต่เริม่ ให้บริ
บ การธุรกิจบริหหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในปีปี
2547 โดยยมีการพัฒนาระะบบและโปรแกรรมต่างๆ เรื่อยมมา เพือ่ ให้มคี วาามเหมาะสมต่อการบริ
ก หารงานใในปจั จุบนั ทีม่ จี านวนพอร์
าํ
ตเพิม่
มากขึน้ ซึงจะช่
่ วยให้การบบริหารจัดการสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภาพมี
ณ
ประสิทธิภาพและการปรระเมินผลครอบคคลุมทุกเนื้องานนมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
บริษทั ฯได้ด้ดําเนินการจดลิลิขสิทธิ ์โปรแกรมย่อยต่างๆ ไว้เ้ ป็ นของบริษทั ฯ และให้บริษทั ย่ยอย คือ บริ ษทั โกลบอล เซออร์วิส เซ็นเตอรร์
จํากัด (GSSC) เป็ นผูล้ งทุนในทรั
น พย์สนิ แลละให้เช่าแก่บริษั
ษทั ฯ รวมทัง้ บริษษัทั ย่อยของบริษั
ษทั ฯ
กาารบริหารงานส่วนนี้จะอยู่ภายใใต้การดูแลของงรองกรรมการผูผูจ้ ดั การสายงานนบริหารสินทรัพั ย์ด้อยคุณภาพพ การจัดสรรร
จํานวนคนนทีป่ ฏิบตั งิ านดังงกล่าว จะมีควาามแตกต่างจากงานทีป่ รึกษาทาางการเงินและววาณิชธนกิจอย่าางมาก เนื่องจากกในแต่ละพอร์ต
นัน้ จะมีจํานวนลูกหนี้อยูหลายราย
ห่
ดังนันเพื
น้ อ่ ให้เกิดประะสิทธิภาพในการดําเนินงาน แลละสามารถดูแล ติดตามประสาานงานกับลูกหนีนี้
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ในแต่ละพพอร์ตได้อย่างทัววถึ
่ ง บริษทั ฯจึจึงต้องมีพนักงานทีด่ ูแลงานด้านนี
น ้ ให้เพียงพอตต่อพอร์ตลูกหนี้ทบ่ี ริษทั ฯได้รบั บริหารอยู่ ซึ่ง
พนักงานในส่วนนี้ จะปรับบเพิม่ ขึน้ หรือลดลงให้เหมาะสมกกับปริมาณพอร์ต์ ทีบ่ ริษทั ฯรับจ้า้ งบริหาร
บริษทั ฯได้วางโโครงสร้างการให้ห้บริการบริหารสิสินทรัพย์ดอ้ ยคุณ
ณภาพออกเป็ นสองฝ
ส า่ ยงานหลักั คือ ฝา่ ยงานบบริหารสินทรัพย์
และฝา่ ยปฏิบตั กิ าร โดยทัทัง้ สองฝา่ ยงานมีมีการจัดแบ่งแยกเป็ นหน่ วยงานนย่อย ได้แก่ หนน่ วยงานบริหารหนี้ หน่ วยงานบบริหารทรัพย์สนิ
รอการขายย หน่ วยงานบริหารงานคดี หน่ วยงานประเเมินราคา หน่ ววยงานด้านบัญชีและการเงิน หน่ วยงานด้านนิตกิ รรมสัญญาา
หน่ วยงานนเทคโนโลยีสารสสนเทศ หน่ วยบริหารงานบุคลากรและธุรการ และหน่
แ
วยงานกาารควบคุมและตตรวจสอบภายในน เป็ นต้น โดยมีมี
ผูบ้ ริหารแและเจ้าหน้ าทีท่ มีม่ี คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบบการณ์ในการบริหิ ารและติดตาามหนี้มาเป็ นทีมมงานของบริษทฯ
ทั
โครงสร้าง
ดังกล่าวจะะทําให้บริษทั ฯสสามารถดําเนินการเรี
ก ยกเก็บหนีนี้ได้ตามกําหนดดระยะเวลาในสัญญาว่
ญ าจ้าง และะเป็ นโครงสร้างทีท่ ําให้สามารถถ
ดําเนินงานนได้อย่างมีประสิสิทธิภาพ และมีมีความโปร่งใสสสามารถตรวจสออบได้ ทัง้ นี้บุคลาากรในส่วนนี้จะปปฏิบตั งิ านเฉพาาะงานให้บริการร
บริหารสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภภาพเท่านัน้
ข. การเข้าประมูมูลพอร์ตบริหารรสินทรัพย์ดอ้ ยคุคณภาพ
การประมูลพอร์ร์ตบริหารสินทรัรัพย์ดอ้ ยคุณภาพพจะดําเนินงานโโดยบริษทั ย่อย ได้แก่ บบส.เออแคป (เอเชีย) ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตต
จากธนาคาารแห่งประเทศไไทยให้ประกอบธุรกิจเป็ นบริษทบริ
ทั หารสินทรัพพย์ตามพระราชกกําหนดบริษทั บบริหารสินทรัพย์พ์ .ศ. 2541 ให้มีม ี
คุณสมบัตสามารถเข้
ิ
าประะมูลซื้อพอร์ตบริริหารสินทรัพย์ด้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินิ ต่างๆได้ ซึง่ หากประมูลพอรร์ตมาได้แล้วนัน้
บริษทั ย่อยจะได้
ย วา่ จ้างให้บ้ ริษทั ฯเป็ นผูบ้ ริหารพอร์ตต่อไป
ไ
การประมูลพอร์ร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพในแต่ละครั
ล ง้ ก่อนการรเข้าประมูล จะตต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลต่ตางๆ ของพอร์ต
ทีจ่ ะเข้าปรระมูลโดยจะต้องมี
ง การพิจารณาามูลค่าหลักประกัน พิจารณาข้อมู
อ ลทางการเงิน และประวัตขิ อองลูกหนี้ เป็ นต้้น เพือ่ นํ าข้อมูล
ดังกล่าวมาประมวลผล และกําหนดเป็ นราคาที
น
ใ่ ช้สําหรรับประมูลซื้อพอร์ตนัน้ ซึง่ กาารเข้าประมูลในแต่ละครัง้ นัน้ นอกจากจะต้อง
า
งความเปป็ นไปได้ในการรเรียกเก็บหนี้จาากพอร์ตสินทรัพย์
พ ด้อยคุณภาพพ
แข่งขันด้านราคากับผูป้ ระะมูลรายอื่นๆแลล้ว ยังต้องพิจารณาถึ
ด
สูสงู สุด เมือ่ นําพออร์ตสินทรัพย์ดอ้อยคุณภาพนัน้ มาบริ
ม หาร ทัง้ นี้ใในส่วนของเงินลงทุ
ล นทีใ่ ช้ในการร
นัน้ ๆ ด้วย ทัง้ นี้เพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์
เข้าประมูลซื
ล อ้ พอร์ตบริหารสิ
า นทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพในแต่ละครั
ล ง้ บริษทั ย่อยจะได้
อ
รบั การสสนับสนุ นวงเงินนสินเชื่อจากสถาาบันการเงินเป็ น
ส่วนใหญ่
ค. งานคดี และนนิตกิ รรมต่างๆ สนั
ส บสนุนงานบริริหารสินทรัพย์ด้ดอยคุณภาพ
การดําเนินธุรกิจจบริหารสินทรัพย์
พ ดอ้ ยคุณภาพ หลีกเลีย่ งไม่ไดด้ทจ่ี ะต้องมีขนั ้ ตอนของกระบวน
ต
นการในการดําเนิ
เ นการฟ้องร้อง
ญ
าระหนีนี้ต่างๆ และนิตกรรมทางกฎหม
กิ
มายอืน่ ๆ ดังนันงานในส่
น้
วนนี้ บริ
บ ษทั เอแคปคอนซัลติ้ง จํากัด
การยึดทรัพั ย์ การทําสัญญาการชํ
(“ACON”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่ยอยของบริษทั ฯ จะเป็ นผูใ้ ห้บริการแทนบริษทฯจากการบริ
ทั
หารงานสิ
า
นทรัพยย์ดอ้ ยคุณภาพ โดย
โ ACON จะะ
ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมจากการปฏิบตั งิ านใในการทํานิตกิ รรรมสัญญาต่างๆๆ นอกจากนี้ ACCON ยังให้บริการงานอื
ก
น่ ๆ แกก่
ก บริการงาาน Cash Monittoring การให้บริการงานด้านการจดทะเบียน คดี
ค ความงานกฎฎหมายทางภาษี
ษี
ธุรกิจภายนอกด้วย เช่น การให้
กฎหมายกการประกอบธุรกิจ กฎหมายแรงงงาน เป็ นต้น
2.2.3 งานบริกการด้านอืน่ ๆ
งานบริการด้านอื
น น่ ๆ เป็ นงานบบริการทีห่ ลากหลลาย เช่น งานใหห้บริการรับจ้างดดําเนินงาน (Ouutsourcing Busiiness) แก่ลูกค้า
ในลักษณะะบริการทีเ่ ป็ น Call
C Center ซึง่ คอยทํ
ค าหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ประสานนงานระหว่างลูกค้คากับผูใ้ ช้ผลิตภภัณฑ์หรือบริการรของลูกค้า เช่น
การให้บริการเป็
ก น Call Center
C
ของธุรกิจบัตรเครดิต ธรกิ
ธุ จบริการทีเ่ กียวกั
่ บโทรศัพท์ม์ อื ถือ ธุรกิจขอองผูใ้ ห้บริการสาาธารณูปโภคขัน้
พืน้ ฐาน ตลอดจนการบริ
ต
ก
การในการเรี
ยกเก็บเงินลูกหนี้ การบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การบริการขัน้ ตตอนการขออนุ มัมตั สิ นิ เชื่อต่าง ๆ
และการให้ห้บริการงาน Caash Monitoring เป็ นต้น
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
จากการดําเนินธุรกิจหลักในส่วนการให้
ว
สนิ เชือ่ การบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของบริ
ภ
ษทั ฯ และธุรกิจ Call Center ซึง่ ถือ
ห กของบริษทั ฯ ปจั จุบนั ธุรรกิจดังกล่าวข้างต้
ง นมีผูป้ ระกอบบการรายใหม่ๆเข้
ๆ าสู่ตลาดการร
เป็ นธุรกิจหลักและเป็ นที่มาของรายได้หลั
น
ซึ่งบางธุ
บ รกิจก็เป็ นของภาครั
ข
ฐ แและบางธุรกิจเป็ นของภาคเอกชชนหรือบริษทั ย่อยของธนาคารร
ให้บริการเพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวนมาก
บ วต่อการแข่งขัขนทีร่ ุนแรงในแแต่ละสายธุรกิจ เพือ่ สามารถใหห้บริการธุรกิจของบริ
ข
ษทั ฯ และะ
พาณิชย์ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯต้องมีการปรับตั
ย อไปอย่างยังยื
่ ยืนในอนาคต
บริษทั ย่อยต่
2.4 กลยุทธ์
ท ในการแข่งขัน
 ธุรกิจการใให้สนิ เชือ่
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการใหห้สนิ เชื่อแก่ภาคคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มคี ู่แข่
แ งเป็ นสถาบันการเงิ
น
น ดังนัน้
บริษัท จึง ต้ต องสร้างความมแตกต่ างในกาารให้บริก าร ตังแต่
ง้ ข นั ้ ตอนการคัด เลือกเจ้า หน้
ห าที่ท่ีใ ห้บ ริก ารสิน เชื่อจะต้องมี
อ ความรู้และะ
ประสบการรณ์ทจ่ี ะสามารถถให้ความรูแ้ ละคํคําแนะนําทีม่ คี ณภาพให้
ณ
ุ
กบั ลูกคค้าได้ การพิจารรณาสินเชือ่ การรอนุมตั วิ งเงินทุกชั
ก น้ ตอนจะต้อง
มีรวดเร็วเป็
เ นไปตามกําหหนดเวลากว่าสถถาบันการเงิน ดัดงนัน้ บริษทั ฯจึจึงมีการปรับกลลยุทธ์การแข่งขันั ที่หลากหลายยอย่างสมํ่าเสมออ
อาทิเช่น กลยุ
ก ทธ์ด้านผลิลิต ภัณฑ์ กลยุทธ์
ท ด้านราคา รววมถึงกลยุทธ์ด้านอื
า ่นๆ ที่เหมาาะสมกับประเภภทลูก ค้า เพื่อตอบสนองความ
ต
ม
ต้องการแลละความพึงพอใจจของลูกค้าให้ได้ดมากทีส่ ดุ
 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพ
ในการบริหารจัดั การงานบริหารสิ
า นทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพ บริษั
ษทฯจะให้ความสําคัญกับการเจจรจาประนอมหหนี้กบั ลูกหนี้เป็ น
หลัก ด้วยกการเสนอทางอออกและการแก้ไขป
ข ญั หาของลูกหนี
ห ้ทม่ี คี วามหลากหลาย เพือ่ ใหห้เหมาะสมกับสสถานะและความมสามารถในการร
ชําระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละราย
ล
เช่น หากเป็
ห นลูกหนี้รายย่
ร อย บริษทฯจะพยายามดํ
ทั
าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้ก้ บั ลูกหนี้ โดยย
พิจารณาจจากความสามารรถในการชําระหหนี้ของลูกหนี้เปนหลั
ป็ ก ในขณะะทีก่ รณีเป็ นลูกหนี
ห ้รายใหญ่ จะะพิจารณาจากคความสามารถในน
การดํารงออยูข่ องกิจการลูกกหนี้ รวมไปถึงความสามารถใน
ค
นการชําระหนี้ของกิ
อ จการ โดยมีมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กจิ การของงลูกหนี้ สามารถถ
ดําเนินการรประกอบธุรกิจต่อไปได้เป็ นปกกติภายหลังได้รัรบั การปรับโครงงสร้างหนี้แล้ว ซึง่ บริษทั ฯ ได้กกํําหนดทิศทางกการแข่งขัน โดยย
อาศัยจุดแข็งของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
ย ด่ ําเนินธุรกิจเป็ นบริษทั บริหารสิ
า นทรัพย์ ซึง่ สามารถเข้าประมู
ป ลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากก
- มีบริษทั ย่อยที
สถาบันกาารเงินต่างๆ ได้
- มี Partners ทีเ่ ป็ นสถาบันการรเงินและพร้อมใให้การสนับสนุ นด้
น านเงินทุน เพื
พือ่ ใช้สาํ หรับการรประมูลซื้อพอร์ร์ตสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพเพิ
พิม่ เติม
- เป็ นผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นอิสระ ไม่เป็ นบริษทั ในนเครือของสถาบบันการเงินใด จึงไม่มปี ญั หาคววามขัดแย้งทางผผลประโยชน์กบั
ลูกค้าต่างๆ
ป
ในสสายงานธุรกิจกาารเงินมาอย่างยยาวนาน
- มีบุคลากรทีม่ คุี ณภาพและมีประสบการณ์
า
มภายในนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
า
- มีระบบและโคครงสร้างทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความโปร่งใสตรรวจสอบได้ มีการควบคุ
- บริษทั ฯมีระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพพสูง และสามารรถเชือ่ มโยงระบบบคอมพิวเตอร์ก์ บั ลูกค้าเพือ่ ให้ห้
สามารถตรรวจสอบสถานะะบัญชีต่างๆได้
 ธุรกิจบริการอืน่ ๆ
การให้บริการรับั จ้างดําเนินงานนในลักษณะการรให้บริการ Call Center ทีบ่ ริษทั ย่อย GSCC ได้เริม่ ดําเนินงานเมื
น
อ่ ปลายปีปี
2552 ทีผ่ านมา
า่
โดยอาศัยความได้
ย
เปรียบจากต้
บ
นทุนการดําเนินงานทีต่ ่ําของ
า GSC เนื่องจากมีพนักงานนทีเ่ คยเป็ นพนักงานในส่
ก
วนของง
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ธุรกิจบริหารสินเชื่อรายย่อยของ
อ
CAP OK ได้ยา้ ยมาให้บ้ ริการในสายงาานนี้ ซึง่ พนักงาานเหล่านี้เป็ นผูทที้ ม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญ และอยูยู่
ในธุรกิจขอองการตามหนี้ การให้บริการราายละเอียดแก่ลกค้
กู าผ่านทางโททรศัพท์มาอย่างยยาวนาน จึงทําใให้ GSC สามารรถปฏิบตั งิ านได้ด้
ั
ด้วยความมชํานาญและมีปประสบการณ์ในการแก้ไขปญหาให้ลูกค้าได้อย่ยางมีประสิทธิภาพ จนได้รบั คความไว้วางใจจจากผูว้ ่าจ้างทีใ่ ช้
บริการ
2.5 นโยบายราคา
ต ณฑ์ของบริษั
ษทฯและบริษทย่
ทั อย บริษัทจะะพิจารณาจากตต้นทุน ทางการเงิน ต้น ทุนการร
การกําหนดราคาในแต่ ละผลิตภั
ค
าย และจํานวนบุคลาากรทีเ่ กีย่ วข้องเปป็นหลัก ประกออบกับการพิจารณ
ณาราคาตลาดทีที่
บริหารงานน ค่าโสหุย้ ต่างๆๆ ปริมาณงาน ความยากง่
ผูใ้ ห้บริการรรายอืน่ เสนอ โดยจะคํานึงความสามารถในกาารสร้างกระแสเงินิ สดของลูกค้าด้ดวย รวมทัง้ พิจาารณาขนาดมูลค่คาโครงการด้วย
สําหรับการคิดอัอตราผลตอบแททนจากการให้บริการรับเป็ นผูบริ
บ้ หารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ จะคิดรายได้จากการให้
า
บริการร
และค่าธรรรมเนียมพืน้ ฐานนเป็นไปตามเกณ
ณฑ์ทร่ี ว่ มตกลงกักัน ซึง่ คํานวณจากประมาณการรค่าใช้จ่าย
2.6 ภาวะะอุตสาหกรรมและการแข่งขันั
 อุตสาหกรรรมธุรกิจสินเชือ่
สภาวะและแนววโน้มสินเชือ่ ในไไตรมาสที่ 4 ปี 2559
2
ความต้องการสิสินเชื่อภาคธุรกิจ โดยรวมเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสทที่ 3 ปี 2559 จาากธุรกิจ SMEss เป็ นสําคัญ เพื
พือ่ ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและลงทุ
น
นในสินนทรัพย์ถาวร ขณะทีค่ วามต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ
ญ่ลดลง ส่วนหนึนึ่งจากการใช้เงินทุ
น นภายในของง
บริษัทและะการระดมทุนโโดยการออกตรราสารหนี้ มากขึขึน้ และสถาบันนการเงินยังคงเข้มงวดมาตรฐาานการให้สนิ เชืชื่อแก่ ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะะธุรกิจ SMEs ตามความกั
ต
งวลดด้านคุณภาพสินเชื
น อ่ สอดคล้องกกับอัตราการอนุนมัตสิ นิ เชือ่ ให้กบบธุ
ั รกิจ SMEs ทีป่ รับลดลง
สําหรับไตรมาสสที่ 1 ปี 2560 สถาบั
ส นการเงินคาดว่
ค าความต้องการสิ
อ
นเชื่อจาากธุรกิจขนาดใหหญ่และธุรกิจ SMEs
S
จะปรับ
เพิม่ ขึน้ สถถาบันการเงินคาาดว่าจะระมัดระะวังการปล่อยสินเชื
น อ่ แก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามความกังวลเกี
ว ย่ วกับความมเสีย่ งของธุรกิจ
ในบางอุตสาหกรรม
ส
และภภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ ้ืนตัวอย่างค่อยเป็
อ นค่อยไป
ความต้องการสิสินเชื่อภาคครัวเรื
เ อน โดยรวมปปรับเพิม่ ขึน้ ตามมความต้องการรบริโภคทีป่ รับเพพิม่ ขึน้ และสถาาบันการเงินเพิม่
ความระมัดั ระวังการปล่อยยสินเชือ่ ทุกประเภทมากขึน้ ตามมความกังวลเกียวกั
ย่ บความน่ าเชื
เ ่อถือด้านเครดิดิตของผูก้ ู้ ยกเว้ว้นสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์
สําหรับไตรมาสสที่ 1 ปี 2560 สถาบั
ส นการเงินคาดว่
ค าความต้องการสินเชื่อเช่าซื
า ้อรถยนต์จะปปรับลดลง หลังจากที
จ เ่ พิม่ ขึน้ ไปป
ง อนหน้า อย่างไรก็ด ี ความต้องการสิ
อ
นเชือ่ ภาาคครัวเรือนประะเภทอืน่ ๆ คาดดว่าจะไม่เปลีย่ นแปลงจากไตรม
น
มาสที่ 4 ปี 25599
มากในช่วงก่
และสถาบันั การเงินคาดว่าจะเพิ
า ม่ ความเข้ข้มงวดการปล่อยสิ
ย นเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยและสินเชื
เ อ่ เพือ่ การอุปโโภคและบริโภคอืน่ มากขึน้ ตามม
ความกังวลเกีย่ วกับภาวะะเศรษฐกิจทีฟ่ ้ื นตั
น วช้าและแนวโโน้มตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในอนาคตต ขณะทีส่ ถาบันนการเงินบางแหห่งคาดว่าจะเริม่
ผ่อนคลายยมาตฐานการปลล่อยสินเชือ่ บัตรเครดิต ตามคุณภาพสิ
ณ
นเชือ่ ทีป่ รับดีขน้ึ บ้าง
หมายเหตุ : ทีมาจากรายงานขอ
ม่
องธนาคารแห่งประเทศไทย
ป
ทีมวิเคราะห์สนเทศธุธุรกิจ ฝา่ ยนโยบาายเศรษฐกิจการเเงิน สายนโยบายย
การเงิน วันที
น ่ 31 มกราคม 2560
2

 อุตสาหกรรรมการปรับโครรงสร้างหนี้และบบริหารสินทรัพย์ด์ อ้ ยคุณภาพ
อุตสาหกรรมนี้ถืถอื ได้วา่ เป็ นอุตสาหกรรมที
ส
เ่ กิดขึน้ มาจากวิกฤติติเศรษฐกิจของปประเทศไทย เมือปี
่ 2540-2541 โดยนับจากนัน้
เป็ นต้นมาา ได้สง่ ผลกระททบทีส่ าํ คัญต่อโคครงสร้างทางเศรรษฐกิจการเงินขของประเทศอยู่ 2 ประการต่อเเนื่องกัน คือ 1)) ผูป้ ระกอบการร
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ธุรกิจส่วนใใหญ่ ตลอดจนปประชาชนทีต่ ้องตกงาน
ง
ประสบบปญั หาสภาพคคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชําระหนี้ได้ และจจํานวนมากต้อง
เข้าสูก่ ระบบวนการล้มละลาายและ/หรือ ฟื้นฟู
น กจิ การ 2) เงินกู
น ข้ องบุคคลเหหล่านัน้ ทีก่ ู้ยมื มาาจากสถาบันการรเงินต่างๆ กลาายเป็ นเงินกู้ทไ่ี ม่ม
สามารถชําระได้
า
หรือค้างชําระ เป็ นสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบั
ภ
นั การเงินต่างๆ หรือทีร่ จู้ กั กันโดยทั
โ วไปว่
่ า NPL ซึง่ ส่งผลให้ห้
สถาบันกาารเงินต่างๆประสสบปญั หาการดําเนิ
า นงานและขาาดความน่าเชือ่ ถือ
รัฐบาลได้พยายยามออกมาตรกการต่างๆ เพือแก้
อ่ ไขปญั หา โดยมีนโยบายทีจ่ ะแยกหนี้เสียยออกจากระบบบธนาคาร และะ
สนับสนุ นให้
ใ ธนาคาร จัดตัตง้ บริษทั บริหารรสินทรัพย์ของตตน (Asset Management Com
mpany) เพือ่ โอนนหนี้เสียมาบริหาร
า รวมทัง้ มีการร
แก้ไข พรระราชบัญญัตลิ มมละลาย
้
โดยเพพิม่ กระบวนการรฟื้นฟูกจิ การ เข้
เ าไปในระบบ เพือ่ เปิ ดโอกาสสให้กจิ การสามาารถแก้ไขหนี้ได้
รวดเร็วขึนโดยมี
น้
กฎหมายยรองรับ และสาามารถฟื้ นฟูกจิ การขึ
ก น้ ได้ กฎหหมายสําคัญทีภ่ าครัฐออกมาในนช่วงปี 2540-22544 เพือ่ แก้ไข
ั
ปญหาหนีน้้ NPL ดังกลล่าว (ไม่นับรววมกฎหมายจัดตัตง้ องค์การปฏิรรประบบสถาบั
ู
น
นการเงิ
น (ปรสส.)) ทําให้เกิดองค์กรใหม่และะ
ั
กระบวนการแก้ปญหาหนีนี้ขน้ึ ในระบบ ปรระกอบด้วย
- พระราชกําหนดบรรษัทบริ
บ หารสิ นทรัพย์ยสถาบันการเงิงิ น พ.ศ. 25440 ซึง่ มีสาระสํสําคัญให้จดั ตัง้ บรรษัทบริหารร
ส นการเงิน หรือเรียกชือ่ ย่อเป็
อ นทางการว่า บบส. หรือ AM
MC เพือ่ รับโอนนสินทรัพย์จากบบริษทั เงินทุนหรือ บริษทั เงินทุน
สินทรัพย์สถาบั
หลักทรัพย์ยทถ่ี ูกระงับการดําเนินกิจการตตามคําสั ่งของรัฐมนตรี
ฐ
ว่าการกรระทรวงการคลังในขณะนั
ง
น้ หรืรือสินทรัพย์จากกสถาบันการเงิน
อืน่ ทีก่ องทุทุนเพือ่ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าถือหุน้ และะมีอาํ นาจจัดการร มาบริหารจัดกการ
- พระราชกําหหนดบริ ษทั บริ หารสิ
ห นทรัพย์ พ.ศ.
พ 2541 ซึง่ มีมสาระสําคัญให้ห้บริษทั สามารถจจดทะเบียนเป็ น “บริษทั บริหารร
สินทรัพย์” เพือ่ ซื้อหรือรับบโอนสินทรัพย์ด้ดอ้ ยคุณภาพจากกสถาบันการเงินนมาเพือ่ บริหารหรือจําหน่ ายจ่าายโอนต่อไป โดดย พ.ร.ก. นี้ จะะ
ให้ความคุม้ ครองบริษทั บริริหารสินทรัพย์ ในการรั
ใ
บโอนสิทธิ
ท เรียกร้องและะหลักประกันจากกสถาบันการเงิน
- พระราชบัญญ
ญัติล้มละลาย ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.
พ 2542 มีสาาระสําคัญคือ เพิ
พิม่ เติมกระบวนกการฟื้นฟูกจิ การร โดยกําหนดให้ห้
มีผทู้ าํ แผนนฟื้นฟูกจิ การ และผูบ้ ริหารแผนนฟื้นฟูกจิ การ มาาจัดการธุรกิจและทรัพย์สนิ ของงลูกหนี้ภายใต้กกระบวนการตามม พ.ร.บ. นี้
- พระราชกําหนดบรรษั
ห
ทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
ไ พ.ศ. 25444 รัฐบาลออกพ.รร.ก. ฉบับนี้ เพืออเร่
่ งให้ธนาคารและสถาบัน
การเงินดําเนิ
า นการโอนหนีนี้เสียออกจากระะบบสถาบันการเงิน โดยมีสาระสําคัญคือให้จดั ตัตง้ บรรษัทบริหาารสินทรัพย์ไทยขึน้ มีชอ่ื ย่อเป็ น
ทางการว่า บสท. หรือ TAAMC เพือ่ ทําหน้น้าทีบ่ ริหารสินทรรัพย์ดอ้ ยคุณภาาพทีร่ บั โอนมา รวมทั
ร ง้ ปรับโครงงสร้างหนี้ โครงสสร้างการจัดการร
ของลูกหนีนี้ พ.ร.ก. นี้กําหนดให้
ห
สถาบันการเงิ
ก นหรือบริษั
ษทั บริหารสินทรัรัพย์ทร่ี ฐั ถือหุน้ อยู
อ ่เกิน 50% โออนสินทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพตามทีที่
กําหนดมาายัง บสท. ภายใในสิน้ ปี 2543 และสถาบั
แ
นการเเงินหรือบริษทั บบริหารสินทรัพย์อ์ ่นื ก็สามารถโออนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่ก
บสท. ได้ ซึง่ พ.ร.ก.นี้ ไดด้กําหนดราคาโโอนไว้ชดั เจน รวมทัง้ กําหนดวิธีธกี ารในการแบ่งป
ง นั ผลกําไรแลละรับผิดชอบในผผลขาดทุน ทีจ่ ะ
เรียกเก็บจากลู
จ กหนี้ในอนาคต
ภาววะการณ์และกฎหมายดังกล่าว ได้ทาํ ให้เกิดธุรกิกจประเภทใหม่ขึน้ คือ การให้บริ
บ การทีป่ รึกษาาแก่ลูกหนี้ในการรปรับโครงสร้าง
หนี้ การจัดทํ
ด าแผนและบริริหารแผนฟื้นฟูกิกจิ การ และการเเข้ารับเป็ นผูบ้ ริหหารสินทรัพย์ดอยคุ
อ้ ณภาพ
โครงสร้างของอุอุตสาหกรรม
ผลของกฎหมายดังกล่าว ทําเกิ
เ ดองค์กรและผูผูป้ ระกอบการขึน้ึ ใหม่ ซึง่ อาจกกล่าวได้ว่าโครงงสร้างของอุตสาหกรรมนี้ มีผทีูท้ ่ี
เกีย่ วข้องออยู่ 3 ระดับ
ระดับทีห่ นึ่งคือ ลูกหนี้ ซึง่ กลายเป็ น NPL ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้เหล่านี้มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเจรจากักับเจ้าหนี้เพือ่ ทํา
การปรับโคครงสร้างหนี้ บาางรายสามารถทํทําเองได้ บางรายมีความยุ่งยากกซับซ้อนจึงต้องการผู
ง
เ้ ชีย่ วชาญ
ญมาให้คาํ ปรึกษา
ษ หลายรายเข้า
สู่กระบวนนการฟื้ นฟูกจิ กาารของศาลล้มละะลายเพือ่ ให้สามมารถดําเนินการรได้โดยมีกฎหมมายรองรับ ซึง่งต้องมีการแต่งตัตง้ ผูท้ ําแผนและะ
ผูบ้ ริหารแผนฟื้นฟูกจิ การร ดังนัน้ ในส่วนนีนี้ ทําให้เกิดผูป้ ระกอบธุ
ร
รกิจให้บบริการทีป่ รึกษาาในการปรับโครรงสร้างหนี้เป็ นวิชาชีพ ซึง่ แต่ละ
ข
บบริการต่างกัน
รายอาจมีขอบเขตการให้
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สําหรับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็ นหนึ่งในผูผูใ้ ห้บริการในส่วนนี
ว ้ โดยมีบริการครบวงจร ซึงรวมถึ
ง่
งการจัดหาแหล่งเงินทุน
ระดับทีส่ อง
อ คือ เจ้าหนนี้ สถาบันการเเงิิ นผู้ให้ก้ ู ซึง่ ส่สวนใหญ่คอื ธนาาคารทัง้ ของเอกกชนและของรัฐ ลูกหนี้ของธนนาคารเหล่านี้ได้
กลายเป็ น NPL ธนาคารบบางรายได้โอน NPL
N บางส่วนใหห้แก่บริษทั บริหารสิ
า นทรัพย์ทต่ี นจั
น ดตัง้ ขึน้ หรือใให้แก่ บบส. แลละบสท. บางรายย
ยังไม่ได้โอน
อ บางรายมีส่ววนทีย่ งั ไม่ได้โอนนเหลืออยูม่ าก บางรายมี NPLL เกิดขึน้ ใหม่ หรื
ห อมี NPL ทีบ่ รรรลุขอ้ ตกลงไปแล้วกลับมาเป็ น
NPL อีก (Re-entry NPL)) เจ้าหนี้เหล่านี้ ส่วนมากมีการจจัดตัง้ หน่วยงานนพิเศษขึน้ ใหม่เพือ่ บริหารจัดการ NPL ทีไ่ ม่ได้โอนออก
โ
แต่การร
บริหารติดตาม NPL ทีเ่ ป็ นลู
น กหนี้รายย่อยให้
ย มปี ระสิทธิภาพจะมีคา่ ใช้จ่ายสูง รวมทัง้ ต้องใช้
ง บุคลากรจํานนวนมาก การบริริหารติดตามหนีนี้
รายย่อยเหหล่านี้ จึงมีแนวโโน้มทีจ่ ะว่าจ้างผูผูเ้ ชีย่ วชาญภายนนอกมากขึน้
ระดับทีส่ าม คือ บริ ษทั /องค์กรบริ
ก หารสิ นทรัพย์ ทีร่ บั โอน NPL มาจากธธนาคาร ในระดับั นี้บางรายได้รบั โอน NPL มาา
จํานวนมากและมีบุคลากรรไม่เพียงพอ ปรระกอบกับ NPLL ทีร่ บั มาส่วนมาากจะเป็ นลูกหนีนี้รายย่อยซึง่ กระะจายอยู่ท ั ่วประเทศ การบริหารร
้ อองร้องบังคับคดี จึงมีค่าใช้จ่ายสูสูง บริษทั บริหาารสินทรัพย์บางแห่ง จึงว่าจ้างบบุคคลภายนอกบริหารดังนัน้ ในน
ต
ติดตาม ตลอดจนการฟ
ระดับทีส่ องและทีส่ ามนี้ จึงมีผปู้ ระกอบกาารรับจ้างบริหารร NPL เกิดขึน้ และให้บริการเช่นเดี
น ยวกับบริษททฯ
ั

แ

ผนน
2.6.1 ขนาดขอองตลาด และกการแข่งขัน
 ธุรกิจการใให้สนิ เชือ่

การขยายตัวทาางเศรษฐกิจในปประเทศจะขยายยตัวเพิม่ ขึน้ จากกปี ก่อนหน้า แต่ต่หนี้สนิ ครัวเรือนนยังคงอยู่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ณิชย์ และสถาบันนการเงินทีม่ ใิ ช่ธนาคารพาณิ
ธ
ชย์
ดังนัน้ ตลาาดสินเชื่อยังคงมีมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้ สถาาบันการเงินทีเ่ ป็ นธนาคารพาณิ
ทัง้ นี้นอกจจากผูป้ ระกอบกการเดิมแล้ว ยังมีผปู้ ระกอบการรรายใหม่ๆเข้ามาร่
ม วมแข่งขันในนตลาดสินเชือ่ ค่ออนข้างมาก อีกทัทง้ ในปี 2558 มี
การเริม่ ดําเนิ
า นธุรกิจนาโนนไฟแนนซ์ (Naano Finance-นาโน ไฟแนนซซ์) คือ สินเชื่อราายย่อย เพื่อประกอบอาชีพ สําหรั
า บผู้ประกอบบ
อาชีพอิสระ
ร หรือผู้มรี ายไได้ไม่แน่ นอน โดยมีวตั ถุประสสงค์เพื่อนํ าเงินไปประกอบอาชี
ไ
ชีพ หรือต่อยอดกิจการ มีวงเงินกู
น ้สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท
บ ซึง่ มีแนวโนน้มจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีดี
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จากการแข่งขันนของกลุ่มผู้ระกกอบการทัง้ กลุ่มเดิ
ม ม และกลุ่มใใหม่ท่เี พิม่ มากขึ้น ทําให้ผู้ประะกอบการต้องนนํ าเสนอกลยุทธ์
หลากหลายทีเ่ กีย่ วข้อง อาาทิ กลยุทธ์ดา้ น ดอกเบีย้ เวลา หลักประกัน เป็ป็ นต้น เพือ่ ช่วงชิชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชือ่ ทัง้ นี้เนื่องจากบริษทั ฯ
า นธุรกิจสินเชืชื่อในปี 2558 จึงึ เล็งเห็นว่าควรรดําเนินธุรกิจด้้วยความระมัดระวั
ร ง ไม่หวือหววาตามตลาดมาากเกินไป แต่จะ
เพิง่ เริม่ ดําเนิ
พิจารณาปปรับใช้กลยุทธ์ต่าางๆตามทีเ่ หมาาะสมแก่ลกู ค้าต่อไป
อ
 ธุรกิจให้บริรการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ภ
ขนาดของตลาดดการแข่งขันให้ห้บริการปรับโครรงสร้างหนี้และธธุรกิจบริหารสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภาพนี
ณ
้ จะมีความสัมพันธ์กบั
สภาวะทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ ภาวะททางเศรษฐกิจอยูยู่ในช่วงถดถอยก็จะส่งผลทําให้ห้งานด้านการปรรับโครงสร้างหนีนี้ และงานด้าน
บริหารสินทรั
น พย์มปี ริมาณ
ณมากขึน้ ตามไปด้วย โดยผูท้ ไ่ี ด้ร้ บั ผลกระทบได้ด้แก่ ภาคธุรกิจต่ตางๆ รวมไปถึงการใช้จ่ายของภภาคประชาชนทีที่
ลดลงอันเนืนื่องมาจากการไได้รบั ผลกระทบบจากการเลิกจ้างงาน และนํ าไปปสู่การเติบโตของ NPL ทีเ่ พิมมขึ
่ น้ ในระบบเศรรษฐกิจ ในขณะะ
เดียวกัน หากเศรษฐกิ
ห
จมีการเจริ
ก
ญเติบโตตทีด่ ตี ่อเนื่อง แลละภาครัฐบาลมีมมาตรการต่างๆ ออกมากระตุน้ เเศรษฐกิจอย่างไได้ผล ก็จะทําให้ห้
ปริมาณ NPL
N ในระบบจะมีแนวโน้มทีล่ ดลลงได้ ดังเช่น ในนระยะเวลา 1-2 ปีทผ่ี า่ นมา ทัง้ ในส่
ใ วนของภาครัฐและสถาบันการเงิ
ก นต่างๆ ได้ด้
มีความเข้มงวดและมาตรก
ม
การต่างๆ ออกมมาเพือ่ ควบคุมปริ
ป มาณหนี้เสียจาากการปล่อยสินเชื
น อ่ ทําให้ NPLLในระบบมีแนวโน้มลดลงจากปีปี
ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม จากความไม่
จ
แน่ นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐ
ร
ษฐกิจโลก และกาารเติบโตทางเศศรษฐกิจทีย่ งั มีการขยายตัวน้อย
จั ยหนึ่งทีอ่ าจททําให้ NPL ในภภาคธุรกิจกลับมาสูงขึน้ ได้อกี ในนอนาคต
อยูใ่ นปีทผ่ผ่ี านมา ก็เป็ นปจจจั
ข้อมูล Gross NPLs
N and Net NPLs
N จากธนาคคารแห่งประเทศศไทย
ธ.ค. 2558
จํานวนเงิ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1. ธนาคารพาณ
ณิ ชย์จดทะเบียน
ในประเทศ
ใ
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
2.
2 สาขาธนาคารรต่างประเทศ
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
3.
3 ธนาคารพาณิ
ณิ ชย์ (1+2)
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
4.
4 บริ ษทั เงิ นทุน 3/
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)

พ.ย. 2558
% ต่ อสิ นเชื่ อ จํานวนเงิน
รวม

% ต่อสิ นเชื่อ
รวม

ต.ค. 2558
จํานวนเงิน

% ต่อสิ นเชื่อ
รวม

332,8899
156,2455
398,824
5,361
0

2.669
1.228
3.222
0.004
0.000

n.a.
n.a.
388,493
6,111
0

nn.a.
nn.a.
3..11
0..05
0..00

n.aa.
n.aa.
392,1622
6,231
0

n.a.
n.a.
3.155
0.055
0.000

4,641
8899
12,100
0
0

0.556
0.11
1.445
0.000
0.000

n.a.
n.a.
11,812
0
0

nn.a.
nn.a.
1..46
0..00
0..00

n.aa.
n.aa.
11,7399
0
0

n.a.
n.a.
1.499
0.000
0.000

337,530
157,134
410,924
5,361
0

2.555
1.221
3.11
0.004
0.000

n.a.
n.a.
400,305
6,111
0

nn.a.
nn.a.
3..01
0..05
0..00

n.aa.
n.aa.
403,901
6,231
0

n.a.
n.a.
3.055
0.055
0.000

n.a.

n.aa.

n.a.

nn.a.

n.aa.

n.a.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
5.
5 ธนาคารพาาณิ ชย์และบริ ษทั
เงิงิ นทุน (3+4)
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
6.
6 กิ จการวิ เทศธธนกิ จ 4/
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
7.
7 บริ ษทั เครดิ ตฟองซิ
ต
เอร์ 3/
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
8.
8
สถาบันั การเงิ น ทัง้ สิ้ น
(55+6+7)
Gross NPLss (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ
ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บคคลที
คุ
เ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AM
MC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
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n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

nn.a.
nn.a.
nn.a.
nn.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

nn.a.
nn.a.
nn.a.
nn.a.
nn.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

nn.a.
nn.a.
nn.a.
nn.a.
nn.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

nn.a.
nn.a.
nn.a.
nn.a.
nn.a.

n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.
n.aa.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

338,190
157,564
410,926
5,361
0

2.556
1.221
3.11
0.004
0.000

n.a.
n.a.
400,307
6,111
0

nn.a.
nn.a.
3..01
0..05
0..00

n.aa.
n.aa.
403,9022
6,231
0

n.a.
n.a.
3.055
0.055
0.000

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูล NPPLs เป็ นข้อมูลรายยไตรมาส คือ มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. ดังั นัน้ ไม่มกี ารเปลียยนแปลงในเดื
่
อนอืน่ ๆ ยกเว้น กรณีมมีกี ารปรับ เพราะสถถาบันการเงิน
รายงานผิดพลาด
พ นับจาก ส.ค. 2550 เป็ นต้นไป NPLs จะรายงานเฉพาะเดือนสิน้ ไตรรมาส และเดือนอืน่ ๆ จะใส่เป็ น n.a.
2/ ตัง้ แต่ไตรรมาสที่ 1 ปี 2553 เผยแพร่เฉพาะข้อมูลธนาคารพาณิชย์
ช และสถาบันการรเงินทัง้ สิน้
3/ ตัง้ แต่เดือน
อ มกราคม 2553 ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลบริ
บ ษทั เงินทุนและบบริษทั เครดิตฟองซิซิเอร์ เนื่องจากจํานวนบริ
น
ษทั น้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด
4/ ตัง้ แต่เดือนกั
อ นยายน 2549 กิจการวิเทศธนกิจ ปิดดําเนินการ
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สําหรับในปจั จุบบัน บริษทั ทีเ่ ป็ นผู
น ร้ บั จ้าง รับโอน
โ หรือประมูลซื้อสินทรัพย์ด้ดอ้ ยคุณภาพมาบบริหารนัน้ มีอยูหลายแห่
ห่
ง มีทงั ้
ธนาคาร ทีส่ ่วนใหญ่จะจัดดตัง้ บริษทั ย่อยขของตนเองขึน้ มาาบริหาร NPLs โโดยเฉพาะ รวมมถึงสถาบันการเงินต่างๆ และบบริษทั บริหารสิน
สินทรัพย์ของรั
ข ฐ ทีจ่ ะใช้วิวธิ วี า่ จ้างองค์กรภายนอกเป็ นผูบริ
บ้ หารให้กบั ตนนเอง ซึงในตลาดปจั จุบนั มีบริษษัทั บริหารสินทรัรัพย์ ตามรายชื่อ
ล่าสุดดังนี้
บบบส. กรุงเทพพาาณิชย์ จํากัด (มหหาชน)
บ โกลบอลวัน จํากัด
บบส.
บ เจ จํากัด
บบส.
บ ซีเอฟ เอเชีชีย จํากัด
บบส.
บ ที เอส จํากัด
บบส.
บ ไทย (เอ) จํากัด
บบส.
บ ธนภัทร จํากั
บบส.
า ด
บ ไนท คลับ แคปปิตอล จํากัดั
บบส.
บ พญาไท จําากัด
บบส.
บ เพทาย จํากักด
บบส.
บ ไมด้า จํากัดั
บบส.
บ รัชโยธิน จํากั
บบส.
า ด
บ ลินน์ ฟิลลิปส์
บบส.
ป จํากัด
บ สแตนดาร์ดดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
บบส.
บ สุขมุ วิท จํากั
บบส.
า ด
บ อินเตอร์ แคคปปิตอล อลิอนั ซ์ จํากัด
บบส.
บ เอเซีย จํากัด
บบส.
บ เอส ดับบลิลิว พี จํากัด
บบส.
บ เอเอเอ็มซี จํากัด
บบส.
บ แอล.ที.จี. แอ็
บบส.
แ สเซ็ท โปร จํากั
า ด

บบส. กรุงศรีอยุธยา จํากัด
บบส. แคปปิตอล
อ ลิง้ ค์ จํากัด
บบส. ชโย จํากัดั
บบส. ทวี จํากัด
บบส. ไทคูณ
บบส. ไทยบังคับั และติดตามสินทรั
น พย์ จํากัด
บบส. ธนาธิป จํากัด
บบส. บี.เอ.7655 จํากัด
บบส. พัฒนานคคร จํากัด
บบส. แม๊กซ์ จํากั
า ด
บบส. รักษณาสสยาม จํากัด
บบส. รีจนิ อล จํากัด
บบส. วิภาวดี
บบส. สาทร จํากัด
บบส. อัลฟาแคปปปิตอล จํากัด
บบส. เอกธัญกิจ จํากัด
บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บบส. เออีซี จํากักด
บบส. แอคครีทพี (ประเทศไทย)) จํากัด
บบส. ไอคอน แคปปิ
แ ตอล (ประเเทศไทย) จํากัด

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง

ในด้านการแข่งขั
ง น ปจั จุบนั มีการแข่
ก งขันเพิม่ มากขึน้ เนื่องจจากจะมีผใู้ ห้บริการรายใหม่
ก
เข้าามาสูต่ ลาดเพิม่ มากขึ
ม น้ ในการร
เสนอตัวเพื
พือ่ รับคัดเลือกเป็ป็นผูบ้ ริหารสินทรั
ท พย์ดอ้ ยคุณภาาพ ดังนัน้ บริษทฯต้
ทั องแข่งขันกับั ผูเ้ สนอบริการรอีกหลายราย ซึง่ บางรายก็เป็ น
ั
ผูป้ ระกอบบการรายใหม่ อีกทัง้ ในปจจุบนั พ.ร.ก. บริษทบริ
ทั หารสินทรัพย์
พ ได้กําหนดใหห้บริษทั บริหารสิสินทรัพย์สามารรถรับจ้างบริหารร
สินทรัพย์ได้
ไ ด้วย จากเดิดิมซึง่ มีขอ้ จํากัดให้
ด ต้องรับโอนหหรือซื้อสินทรัพย์ไปเท่านัน้ ทํทาให้บริษทั บริหหารสินทรัพย์ในป
น จั จุบนั มีความม
ได้เปรียบกกว่าบริษทั ทีร่ บั จ้จางบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาาพทัวไป
่ เนื่องจจากมีทางเลือกใในการทีจ่ ะเป็ นผูบ้ ริหารสินทรัพย์
พ ดอ้ ยคุณภาพพ
ในพอร์ตของตนด้
ข
วยตัวเออง หรือจะจ้างนิ
ง ตบิ ุคคลภายนนอกเป็ นผูบ้ ริหาารเองก็ได้ ซึง่ ก็กจะทําให้โอกาสทีผ่ รู้ บั จ้างบริหารจะไปรั
ห
บจ้าง
บริหารจากกบริษทั บริหารสิสินทรัพย์มโี อกาาสน้อยลง อย่างไรก็
ง ด ี บริษทั ฯฯมีบริษทั ย่อยทีเป็
เ่ นบริษทั บริหารสิ
า นทรัพย์อยูแล้
แ่ วคือ บบส.เออ
แคป เอเชีย ดังนัน้ บริริษทั ฯจึงมีศกั ยภภาพในการแข่งขั
ง นทีไ่ ม่น้อยกวว่าบริษทั บริหารรสินทรัพย์รายอื่นๆ ทีเ่ ข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้
เนื่องจากบบริษทั ฯสามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากบริ
ณ
ษทย่
ทั อยได้
สําหรับป จั จัยสําคัญ ที่จะทําใหห้บริษัทฯประสบความสําเร็จ ในการแข่
ใ
งขันในนธุร กิจการบริหหารสินทรัพย์ด้ด้อยคุณ ภาพนัน้
ประกอบด้ด้วย
1. บริษทั ฯมีบุคคลากร ทีม่ ปี ระสสบการณ์ และคความเข้าใจในกาารแก้ปญั หาหนีนี้สนิ ด้อยคุณภาพพ โดยจะต้องสาามารถพิจารณาา
และตัดสินใจถึ
น งการรักษาสมดุลระหว่างกการแก้ไขปญั หาาให้ลูกหนี้อย่างยยังยื
่ น ความรวดดเร็วในการแก้ปญั หา และการลลดความสูญเสีย
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ให้แก่สถาบันการเงิน บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ของบริษทั ฯสามารถออบรมและสร้างทีมงานใหม่ทม่ี คุี ณภาพเพือ่ รอองรับงานใหม่ได้
ตลอดจนสสามารถทํางานททดแทนกันและจัจัดสรรบุคลากรใให้เป็ นหัวหน้าของทีมงานใหม่ หากมี
ห งานเพิม่ เตติมในอนาคตได้ด้
2. ระบบเทคโโนโลยีและสารสสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบบริหารและจัดการข้อมูลให้ทนั ตต่อเหตุการณ์ และมีมาตรฐานน
เดียวกันกับั สถาบันการเงินโดยทั ่วไป
่ แก่ผวู้ า่ จ้าง ซึง่ คครอบคลุมทัง้ คววามสามารถและะ
ห นทรัพย์มออาชี
อื พทีส่ ามารถถให้ความมันใจ
3. ความมุง่ มันใ
่ ในการเป็ นผูบ้ ริหารสิ
ประสิทธิภาพในการบริ
ภ
หาารงาน ความมันคงในอนาคตระ
น่
ะยะยาวของธุรกิจของบริษทั ฯ
4. บริษทั ฯเสนอออัตราค่าบริการรทีเ่ ป็ นธรรม แลละสามารถลดต้นนทุนในการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพของผูผูว้ า่ จ้างได้
5. บริษทั ฯมีทางเลื
า อกในการรัรับงานด้านบริหารสิ
า นทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพมากขึขึน้ เพราะสามาารถดําเนินงานไได้ทงั ้ ในด้านการร
รับจ้างบริหาร
ห ภายใต้การดํ
า าเนินงานขอองบริษทั ฯ หรืรือเป็ นผูป้ ระมูลซืซ้อพอร์ตสินทรัพั ย์ด้อยคุณภาพพมาบริหารภายยใต้บบส.เอแคปป
(เอเชีย) ซงเป็
ซึ่ นบริษทั ย่อย
การดําเนินงานภภายใต้การบริหาร NPLs จากหหน่วยงานของรัฐ
ปจั จุบนั บริษทั บริ
บ หารสินทรัพย์ของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ดําเนินการติดตามและแแก้ไขปญั หาหนี้ NPL โดยเฉพพาะ เช่น บริษทั
น พย์กรุงเทพพพาณิชย์จํากัด (บสก. หรือ BAAM) บริษทั บริหารสิ
ห นทรัพย์เพชรบุ
พ รจี ํากัด (PPAMC) บริษทั บริ
บ หารสินทรัพย์
บริหารสินทรั
รัตนสินจํากัด (RAM) บริษั
ษทบริหารสินทรรัพย์สุขมุ วิทจํากักด (บสส. หรือ SAM) บรรษัทบริ
บ หารสินทรัพยย์ไทย (บสท. หรืรือ TAMC) และะ
ส นการเงิน (บบส. หรือ AMC) โดยบริษัทบริหารสินทรั
ท พย์เหล่านี้จะรัรับซื้อหรือรับโอนหนี้เสียมาจากก
บรรษัทบริริหารสินทรัพย์สถาบั
่ เกิดประสิทธิภาพมากกว่าทีธ่ นาคารหรือสถถาบันการเงินจะะ
ธนาคารแลละสถาบันการเงิงินต่างๆเพือ่ มาบริหารจัดการโดยเฉพาะ เพืออให้
เป็ นผูด้ ําเนินินงานเอง เนื่องจากธนาคารรและสถาบันการรเงินเหล่านัน้ มีธุธรกรรมด้านอื่นๆ
น ทีต่ ้องคอยดดูแลอยู่ ทําให้ก้ ารติดตามและะ
บริหารหนีนี้อาจไม่มปี ระสิทธิ
ท ภาพทีเ่ พียงพพอ โดยทีบ่ ริษั
ษทั บริหารสินทรัรัพย์เหล่านี้สามาารถทีจ่ ะดําเนินงานด้วยตัวเอง หรือว่าจ้างให้ห้
ผูบ้ ริหารเออกชนภายนอกมมารับจ้างบริหารรก็ได้ ปจั จุบนั ปริ
ป มาณ NPL ทีอยู
่ ใ่ นระบบนัน้ คาดว่
ค ายังมีอยูป่ประมาณ 3-4% ของยอดสินเชือ่
ทัง้ ระบบของสถาบันการเเงิน ทัง้ นี้เกิดจากสาเหตุหลักๆ 3 ประการทีก่ ดดั
ด นให้ NPL ยังไม่
ง มแี นวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญ คือ ภาวะะ
โ
ช่ ะลอตตัว เกณฑ์การจัจัดชัน้ ของธปท.ทีทีเ่ ข้มงวดขึน้ แลละความผันผวนนในตลาดการเงินนโลก นอกจากนนี้บริษทั ฯยังเชือ่
เศรษฐกิจโดยรวมที
ว่า NPL เป็
เ นสิง่ ทีจ่ ะต้องมมีเกิดขึน้ ในระบบ โดยเฉพาะกักับประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโตททางเศรษฐกิจค่ออนข้างสูง หรือกลุ
ก ่ม Emergingg
countries เช่นประเทศในนภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ อินเดียี จีน เกาหลี เป็ป็ นต้น ปริมาณขของ NPL ในปรระเทศไทยมีจํานวนมากพอและ
น
ะ
ั
ั
N เพิม่ ขึน้ จากกปญหาต่างๆ ทีทเ่ กิดขึน้ และนํนาไปสู่ผลกระทบบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของปประเทศ ไม่วา่ จะะเป็ นปญหาทางง
อาจจะมี NPL
การเมือง ปญั หาจากภัยธธรรมชาติ ปญั หาค่
ห าเงินบาท เปป็ นต้น ซึง่ NPLL ทีย่ งั เหลืออยูในระบบเศรษฐก
ใ่
กิจแต่ละปี ยงั มีปริ
ป มาณเพียงพออ
บ
่บริษทั ฯ รวมทัง้ มีธุรกรรมอื่นทีเ่ กีย่ ววเนื่องกับการบริริหารหนี้ซ่งึ จะเป็ นโอกาสทางธุธุรกิจแก่บริษทั ฯ
ทีจ่ ะนํ ารายยได้และการเติบโตมาสู
เช่นกัน
2.7 การจัดั หาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
งานธุรกิจการใหห้สนิ เชื่อ บริษทจํ
ทั าเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนนให้พอเพียงเพือการเติ
อ่
บโตของงธุรกิจ โดยแหลล่งเงินทุนมาจากก
กระแสเงินสดจากการดํ
น
าาเนินงานของบริษทั ในปี ท่ผี ่านๆ
น มา เงินทุนจากส่
จ วนของผู้ถืถอหุ้น เงินกู้ยมมในรู
ื
ปแบบต่างๆ
ง ซึ่งบริษทั จะะ
พิจารณาให้เหมาะสมกับปประเภทของการรให้สนิ เชือ่ และสสภาวะตลาด
งานธุรกิจการใหห้บริการงานบริริหารสินทรัพย์ด้ดอ้ ยคุณภาพ เปป็ นงานทีต่ อ้ งอาาศัยความรู้ ควาามสามารถและปประสบการณ์ใน
การวิเคราาะห์ฐานะการเงิงิน ธุรกิจ และกการประเมินมูลค่าพอร์ตสินทรัรัพย์ด้อยคุณภาาพอย่างเหมาะสสม เพื่อให้ก ารบริหารและการร
ให้บริการเเป็ นไปอย่างมีประสิ
ร ทธิภาพ การรรับรูข้ า่ วสารด้านเศรษฐกิ
า
จ กาารเมือง สังคมตลลอดเวลา เหล่านี้เป็ นปจั จัยทีจ่ ะทํ
ะ าให้งานธุรกิจ
การให้บริการงานบริ
ก
หารสิสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพประสบคว
ณ
วามสําเร็จได้
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ในขณะเดียวกันนประสบการณ์ด้ดานการติดตามมหนี้สนิ จากการบบริหารสินทรัพย์ย ทําให้ผบู้ ริหาารของบริษทั ฯ สามารถบริหารร
งานในธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ กาารอุปโภคและบริริโภค รวมถึงงาานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องและใช้ความรู้ ประสบการณ
ณ์และความชํานาญคล้
น
ายๆ กัน
เช่น การใให้บริการในลักษณะ
ษ Outsourccing Business ทัง้ การบริการรเกี่ยวกับการติดตามหนี
ด
้สนิ หรืรือการรับจ้างดําเนิ
า นงานบริการร
แบบ Call Center เป็ นต้น
2.8 งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ณะของงาน ทัง้ งานด้านการให้สิสนิ เชือ่ การบริหาารสินทรัพย์ดอ้ ยคุ
ย ณภาพ และงงานบริการด้าน Call Center จะะ
เนื่องจากลักษณ
ง
วเสร็จ ซึง่ งานในปจั จุบนั ในส่วนธุรกิจบริหารสินทรัพย์
พ ดอ้ ยคุณภาพพ
เป็ นงานต่อเนื่องทีจ่ ะต้องตติดตามประสานนงานไปจนกว่างานจะแล้
แ วทุกสัญญา โดยบริ
โ
ษทั ฯไม่มสัี ญญาการรับจ้า้ งบริหารฉบับใหม่แต่อย่างใดในปีทผ่ี า่ นมา
สัญญาการรรับจ้างบริหารเดิมได้ครบอายุแล้
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ปัจจัยคววามเสี่ยง
1. ความเสีสี่ยงจากการไมม่ได้รบั ชําระคืนหนี
น ้ หรือค่าบริริ การล่าช้า
ธุรกิจการให้สนเชื
นิ อ่ และธุรกิจบริ
บ หารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพขอองบริษทั ฯและบบริษทั ย่อย จะมีคความเสีย่ งจากกการทีบ่ ริษทั ฯไมม่
สามารถเรีรียกเก็บหนี้ได้ หรื
ห อชําระหนี้คนื ทัง้ นี้เนื่องจากลูลูกค้าบางรายทีออยู
่ ใ่ นธุรกิจมีปญหาด้
ญั
านสภาพคคล่องทางการเงินอยู
น แ่ ล้ว หรือจะะ
ั
มาจากธุรกิจทีก่ ําลังจะเข้าสู
า ก่ ารปรับโครงสร้างหนี้ หรือกําลังประสบปญหาด้
ห านการเงินหรื
ห อแหล่งเงินทุนนมาก่อน
การป้องกันและะลดความเสีย่ ง
ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ ได้ป้องกันและลดควาามเสีย่ งด้วยการร
- บริษทั ปล่อยสิ
ย นเชือ่ ให้มวี งเเงินอนุมตั ไิ ม่เกิน 100% ของหลลักประกันทีม่ าขขอสินเชือ่
- เน้นการปล่อยสินเชือ่ ระยะสสัน้ ไม่เกิน 1 ปี
- การหักดอกกเบีย้ ไว้ล่วงหน้า
- การติดตามมการเคลือ่ นไหวบัญชีของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ
- นิตกิ รรมทีใใช้
่ ในการให้สนิ เชื
เ ่อภาคธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นสัญญาขายฝาก
ญ
นันั ่ คือหลักประกันั ทีเ่ ป็ นอสังหาริริมทรัพย์จะโอนน
ไม่
ไ
ด้
ใ
ช้
ว
ธ
ิ
ก
ี
าร
เป็นกรรมสิทธิของบริ
ษ
ท
ั
ฯ
จดจํ
า
นอง
ดั
ง
นั
น
ั
้
หากบริ
ษ
ท
ั
ฯ
ประเมินแล้วว่า ลูกค้ารายใดไม่ม่มคี วามสามารถถ
์
ก
นดังกล่าาวออกจําหน่ ายได้ เลยในฐานะะ
ชําระหนี้ได้้ตามทีก่ ําหนดเมื่อถึงกําหนดชํชําระ บริษทั ฯ ก็สามารถนํ าหลักประกั
เป็นเจ้าของงกรรมสิทธิ ์
- บริษทั จะดําเนิ
า นการบังคับจํจานําหุน้ บังคับหลักประกันโดยยทันทีเพือ่ ให้บริษทั ได้รบั การชําาระหนี้โดยเร็ว และบริษทั มีการร
วางแผนการรเงินอย่างรอบคคอบ เพือ่ ให้สามมารถชําระหนี้ทยื่ี มมาได้อย่างราาบรืน่ โดยพิจาารณาจากระยะเววลาทีถ่ งึ กําหนดด
ของหนี้ทย่ี มมมาและการได้
ื
รัรบั การชําระหนี้จากลู
จ กหนี้ของสิสินเชือ่ ทีป่ ล่อยใหห้มคี วามสัมพันธธ์กนั
และมีการสํ
ก ารองเงินสดด
ส่วนหนึ่งเป็ปนสภาพคล่องไวว้รองรับให้เพียงพอในระดั
ง
บหนึนง่
ในส่วนของการรบริหารพอร์ตสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภาพในแต่
ณ
ละคครัง้ จะต้องมีการศึกษาข้อมูลในนพอร์ตต่างๆอยย่างละเอียดก่อน
เสมอ เช่น การศึกษาหลักั ประกัน และคคุณภาพของลูกหนี
ห ้ เป็ นต้น เพื
พือ่ ดูความเป็ นไปปได้ของการได้ร้ บั ชําระคืนหนี้ภายหลั
ภ
งการเข้า
บริหารพออร์ตลูกหนี้นนั ้ ๆ นอกจากนี้แล้วราคาในการยืน่ ประมูลพอร์ตแตต่ละครัง้ จะถูกกํกาหนดให้มมี ูลค่คาตํ่ากว่ามูลค่าหลั
ห กประกันของง
้
พอร์ตนัน้ ๆ เพือ่ เป็ นการรปองกันความเสีสีย่ งในกรณีทไ่ี ม่สามารถเรียกเก็ก็บหนี้ได้ ก็ยงั สามารถนํ
ส
าหลักกประกันออกบังคับขายได้ไม่ต่ํา
กว่าราคาทีทีซ่ ้อื มา ซึง่ หมายความว่าความเสีย่ งจากการขาาดทุนจากการลงงทุนในการซือ้ พอร์
พ ตมาบริหารมีมีน้อยมาก
ในขณะทีก่ ารลดดความเสีย่ งจากกการไม่ได้รบั ชําระค่
า าธรรมเนียมจากการให้บริการอืน่ ๆ บริษททฯและบริ
ั
ษทั ย่อยป
อ ้ องกันความม
เสีย่ งด้วยเเรียกเก็บค่าธรรรมเนียมเป็ นรายยเดือน เป็ นค่าธรรมเนียมทีค่ ลออบคลุมต้นทุนค่าใช้
า จ่ายเบือ้ งต้น และอาจมีค่าธรรมเนี
า
ยมจากก
ผลสําเร็จของงานอี
ข
กส่วนนหนึ่ง ดังนัน้ หากไม่
ห
ได้รบั ชําระค่าธรรมเนียมการให้บริการรจากลูกค้า บริ
บ ษทั ฯและบริษั
ษทั ย่อยก็จะหยุด
ให้บริการ โดยทีย่ งั มีรายไได้ทเ่ี พียงพอสําหรั
ห บค่าใช้จ่ายขอองการให้บริการรรายการนัน้ ๆ อยู
อ ่
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เงินให้กยู้ มื ในส่ววนของธุรกิ จกาารให้สนิ เชือ่ สามารถจําแนกได้ด้ งั นี้
งบบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 31ธันั วาคม
พ..ศ. 2559 พ..ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 25599
พ.ศ. 25558
พันบาท
พันบาท

ตัวแลกเงิ
๋ว
น
เงินให้
น กยู้ มื ระยะสันแก่
น้ บริษทั อืน่

22,000.88
22,108.95

653,485
385,594

1,745.366
1,735.80

394,4555
-

รวม

44,109.83

1,039,079

3,481.166

394,4555

เงินให้
น กยู้ มื ในรูปขของตั ๋วแลกเงิน
ณ 31 ธันวาคม 25559 กลุ่มบริษทและบริ
ทั
ษทั มีเงินให้
น กูย้ มื ระยะสันนประเภทตั
้
๋วแลกกเงินทัง้ สิน้ 2,000.88 ล้านบาทท มีกําหนดชําระะ
คืนภายใน1
น
ถึง 6 เดือน โดยมีอตราดอกเบี
ตั
ย้ ร้อยละ 6.0-12.0 ต่อปี
อ
เงินกู
น ย้ มื ระยะสัน้ แแก่บริษทั อืน่
ณ 31 ธันวาคมม 2559 กลุ่มบริ
ม ษทั และบริษั
ษทั มีเงินให้กู้ยมมระยะสั
ื
น้ แก่บุคคลภายนอกแลละบริษทั เป็ นจํานวนเงิ
า
นทัง้ สิ้น
2,1108.95 ล้านบาาท มีกําหนดชําระคืนในปี พ.ศ.. 2560 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
อ 12.0-15.00 ต่อปี และได้รัรบั ชําระดอกเบี้ย
ทังสิ
ง้ ้น ณ วัน เบิกจ่
ก า ยเงิน กู้ เ งิน ให้
ใ กู้ย ืม ระยะสันดั
น้ ง กล่ าวเป็ น เงิ
เ น ให้กู้ ย มื ที่ม ีการจํา นองเป็ นนที่ด ิน และหุ้น ของบริ
ข
ษัท เป็ น
หลัลักทรัพย์ค้าํ ประกันและการคํ้าประกั
ป นโดยบุคคลลซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ จํจานวนหนึ่ง
2 ความเสีสี่ยงจากความผผันผวนของอัตราดอกเบี
ต
ย้
ดอกเบี้ยเงินกู้เป็ปนต้นทุนหลักของบริ
ข
ษทั ฯ ซึงความผั
ง่
นผวนขของสภาวะอัตราาดอกเบี้ยในตลลาดจะมีผลต่อการกําหนดอัตราา
ดอกเบีย้ ทีค่ี ดิ กับลูกค้า ซึงงจะส่
่ งผลต่อผลกการดําเนินงานขของบริษทั ฯ ได้้ โดยเฉพาะสําหรั
ห บลูกหนี้ภาคธธุรกิจซึง่ เป็ นลูกหนี
ห ้ทม่ี วี งเงินต่อ
รายสูง
การป้องกันและะลดความเสีย่ ง
บริษทั ป้องกันคความเสีย่ งของความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโดยกาารระดมเงินทุนใให้มอี ายุสอดคล้อ้ งกับระยะเวลาา
นิ ่อในภาคธุรกิจนัน้ ๆ และหลีลีกเลีย่ ง Mism
matching ของเงิงินให้กู้ยมื และเเงินกู้ยมื นอกจากนี้บริษทั ฯ จะะหักดอกเบี้ยไว้ว้
การให้สนเชื
ล่วงหน้ า เพื่อลดความเสีสี่ยงในการรับชําระดอกเบี
า
้ยล่าช้า อาทิเช่น เงิงินให้กู้ยมื ระยะะสัน้ แก่บริษทั กกรีนทาวน์ เรียลเอสเตท
ล
จํากัด
จํานวน 3550 ล้านบาท ได้ด้มกี ารให้กู้ยมื ในนเดือนมิถุนายนน พ.ศ. 2558 มีกําหนดชําระคืคืนภายในเดือนธธันวาคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ก็
ตาม ในเดือื นธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษททั
ทั ง้ สองได้ทาํ ข้อตกลงเปลี
อ
ย่ นแปปลงกําหนดชําระเงิ
ร นคืนเป็ นภาายในเดือนมิถุนายน
า พ.ศ. 25599
ั
และในเดือนมิ
อ ถุนายน พ.ศศ.2559 ได้ทําข้อตกลงเปลี
อ
ย่ นแแปลงกําหนดชําระเงินคืนภายในนเดือนกันยายนน พ.ศ.2559 ปจจุ
จ บนั ขยายเวลาา
ถึง 24 มีนาคม
น 2560 แลละเงินต้นคงเหลืลือ 320 ล้านบาาท โดยมีอตั ราดดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี และไดด้รบั ชําระดอกเบบีย้ ทัง้ สิน้ ณ วัน
เบิกจ่ายเงินกู้ เงินให้กยู้ มื ระยะสั
ร น้ นี้เป็ นเงิงินให้กูย้ มื ทีใ่ ช้หลั
ห กประกันโดยมีมีการจํานองเป็ นที
น ด่ นิ 2 แปลง จํานวนประมาณ
ณ 176 ไร่ ตัง้ อยูยู่
ทีจ่ งั หวัดปทุ
ป มธานี หุ้นทังงหมดของบริ
้
ษทั กรีนทาวน์ เรีรียลเอสเตท จํากักด และคํ้าประกกันโดยผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของบริริษทั กรีนทาวน์น์
เรียลเอสเตตท จํากัดและสมมาชิกในครอบคครัวของผูถ้ อื หุน้
เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ปาริชาต พร๊อพเพอร์
พ ต้ี แอนด์ รีสอร์ท จํากัด จํานวน 65 ล้านนบาท ได้มกี ารให้กู้ยมื ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 และะมีกําหนดชําระะคืนภายในเดือนมิ
อ ถุนายน พ.ศ. 2559 และในเดือนมิถุนาายน พ.ศ.25599 ได้ทําข้อตกลงง
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เปลีย่ นแปลงกําหนดชําระะเงินคืนภายในเดดือนธันวาคม พ.ศ.2559
พ
ปจั จุบบันั ขยายเวลาถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอตราดอกเบี
ตั
ย้ ร้อย
ละ 12 ต่อปี และได้รบั ชําระดอกเบี
ร
ย้ ทัง้ สิน้ ณ วันเบิกจ่ายเงิ
ย นกู้ เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ นี้เป็ นเงินให้กูย้ มื ทีใใช้
่ หลักประกันโดยมี
โ การจํานองง
า
ง จังหวัดชลบุร ี จํานวนประมาณ 243 ไร่ และะหุน้ ทัง้ หมดของงบริษทั ปาริชาต พร๊อพเพอร์ตีต้ี
เป็ นที่ดนิ 16 แปลง ที่ อําเภอบางละมุ
อ ท จํากัด
แอนด์ รีสอร์
3. ความเสีสี่ยงด้านสภาพพคล่องทางการรเงิ น
ณ วันั ที่ 31 ธันวาคคม 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่
น
อง (สิสินทรัพย์หมุนเวีวียน หารด้วยหนี้สนิ หมุนเวียน)
2.80 เท่า ซึง่ บริษทั ฯ มีหนี
ห ้สนิ รวม 3,5277.51 ล้านบาท โดยแบ่
โ
งเป็ นหนีนี้สนิ หมุนเวียน 1,588.52
1
ล้านบบาทคิดเป็ น 45.003% ของหนี้สนิ
รวมทัง้ หมมด ซึง่ หนี้สนิ หมมุนเวียนส่วนใหญ
ญ่เป็ นตั ๋วแลกเงิน จํานวน 1,0993.04 ล้านบาทท และบริษทั ฯ มีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน 1,938.999
ล้านบาท คิดเป็ น 54.977% ของหนี้สนรวมทั
นิ
ง้ หมด ซึง่ หนี้สนิ ไม่หมุนเวี
น ยนส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยยะยาวจากการอออกหุน้ กูจ้ าํ นวนน
1,928.58 ล้านบาท เมือ่ พิจารณาในแง่ของแหล่งในการชชําระคืนหนี้สนิ โดยเฉพาะหนี
โ
้สนระยะสั
นิ
น้ พบว่าบริษทั ฯ มีเงินสดในมื
น
อ 72.211
ส
องสูงเหหล่านี้ สามารถถ
ล้านบาท เงินลงทุนระยะะสัน้ 181.89 ล้านบาท และตัตั ๋วแลกเงิน 2,0000.88 ล้านบาทท ซึง่ สินทรัพย์สภาพคล่
ณะทีห่ นี้สนิ ไม่หมุมนเวียนของบริริษทั ฯ 1,938.999 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ น 54.97%
%
เปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ในระะยะอันสัน้ และยืดหยุน่ สูง ในขณ
นิ
ง้ หมด ส่สวนใหญ่มาจากกการออกหุน้ กูจ้ านวน
าํ
1,928.58 ล้านบาท ซึง่ บริ
บ ษทั ใช้หนี้ระยะะยาวเหล่านี้ในกการรองรับลูกหนีนี้
ของหนี้สนรวมทั
ั
สินเชือ่ ระยยะสัน้ เช่นกัน (ปปจจุบนั ยังไม่มการปล่
กี
อยสินเชือระยะยาวเกิ
อ่
นกว่า 1 ปี) ความมเสีย่ งจากการดําารงสภาพคล่องของบริษทั ฯ จึง
ยังมีอยูบ่ าง
า้ แต่ยงั คงถูกควบคุ
ค มไว้ดว้ ยหนี้สนิ (หุน้ กู)้ ซึงเป็
ง่ นแหล่งเงินทุทนหลักของบริษั
ษทฯ ทีม่ อี ายุยาววกว่าสินเชือ่ ทีปล่
ป่ อยไปอยูเ่ สมออ
เนื่องจากบบริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี
ว ้สนิ ระยะสัสัน้ ต่อระยะยาวทีทีค่ ่อนข้างสูง จึงอาจส่
ง งผลกระททบต่อสภาพคล่อองของบริษทั ฯ หากบริ
ห
ษทั ฯ ไมม่
สามารถชํชําระคืนหนี้ต ั ๋วแลลกเงินระยะสัน้ ทีจ่ ะครบกําหนดไถ่ถอนได้ อย่างไรก็
า ดี เมือ่ พิจารณาด้านสินทรรัพย์จะพบว่า สัดส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่
น อสินทรัพย์ไมม่หมุนเวียน อยูในระดั
ใ่
บทีส่ งู กว่ามาก
า แสดงให้เเห็นถึงการถือครรองสินทรัพย์ทมมี่ี สี ภาพคล่องสูงของบริษทั ฯ ได้ด้
ชัดเจน ทังั ้ นี้ บริษทั ฯ ได้ด้ตระหนักถึงควาามเสีย่ งของการรมีหนี้สนิ ระยะสันั ้ ทีค่ อ่ นข้างสูงดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้มแี นวทาางในการบริหารร
สัดส่วนหนีนี้สนิ ดังกล่าวโดยเฝ้าระวังและดูดูแลภาระหนี้อยูเสมอ
เ่
และสํารอองเงินเพือ่ จ่ายหหนี้ล่วงหน้า เพืออให้
่ ทนั กําหนดทีทีต่ อ้ งชําระ แจ้ง
กับลูกหนี้ทบ่ี ริษทั ได้ไปลงงทุนในตั ๋วแลกเงิงินให้ทราบล่วงหหน้าว่าจะเรียกคืคืนก่อนตั ๋วครบกกําหนด เพืออให้
่ ลกู หนี้มเี วลาาเตรียมชําระหนีนี้
ตลอดจนออาจเจรจาเพือ่ ขอชําระคืนหนี้ตวแลกเงิ
ั ๋ว
นระยะสัสัน้ บางส่วนก่อน
ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯและบริริษทั ย่อยตามงบบการเงินรวมมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่ตอทุนเท่ากับ
3.53 เท่า และ 0.74 เท่าตตามลําดับ
4 ความเสีสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตามมวัฎจักรของธุรกิ
ร จ
การเปลีย่ นแปลลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที
ว เ่ ศรษฐกิจเขข้าสู่ภาวะซบเซาา ไม่เกิดการขยยายตัว ก็จะส่งผลต่
ผ อการดําเนิน
ธุรกิจหรือรายได้
ร ของบริษั
ษทั ฯได้ เนื่องจาากในช่วงเวลาดัดังกล่าว จะทําใให้เกิดการลดลงงของกิจกรรมแลละการลงทุนทัง้ ภาคเอกชนและะ
รัฐบาล แลละส่งผลต่อรายไได้และความสามารถในการใช้จ่จายของประชาชชนทีล่ ดลง ทัง้ นี้ จึงหลีกเลีย่ งไไม่ได้ทธ่ี ุรกิจของงบริษทั ฯในส่วน
ของการรับจ้
บ างบริหารสินทรั
ท พย์ดอ้ ยคุณภาพ
ภ อาจได้รบั ผลกระทบในการ
ผ
รเรียกเก็บหนี้จากลู
า กหนี้
การป้องกันและะลดความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหารของบริริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งขของวงจรทางเศศรษฐกิจ โดยเฉพพาะในช่วงทีเ่ ศรรษฐกิจอยู่ในภาวะขาลงอย่างไรร
ก็ตามการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริริษทั ย่อย อันเนืนื่องมาจากการใหห้บริการทีป่ รึกษาการเงิ
ษ
นทีห่ ลาากหลาย ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การทดแททนกันของรายไดด้ในแต่ละช่วงเววลาทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงทางเเศรษฐกิจ เช่น ในกรณี
ใ
ทเ่ี ศรษฐฐกิจอยู่ในช่วงซบบเซา การลงทุน
ั
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีล่ ดดลง ได้ทาํ ให้ประะชาชนประสบปปญหาทางค่าครองชีพ ธุรกิจด้านการบริ
น
หารสินนทรัพย์ของบริษั
ษทั ฯทีจ่ ะต้องเก็บ
ั
ก ้ อาจประสสบปญหาในการรเรียกเก็บเงินไดด้ อันเนื่องจากกการชะลอการลลงทุนต่างๆ อย่ย่างไรก็ตาม ในนภาวะเศรษฐกิจ
เงินจากลูกหนี
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ดังกล่าวอาาจทําให้ในอนาคคตจํานวนสินทรรัพย์ดอ้ ยคุณภาาพในระบบเศรษษฐกิจมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ซึง่ หมายยความว่าบริษทฯก็
ทั จะมีปริมาณ
ณ
งานบริหารรสินทรัพย์ดอ้ ยคคุณภาพทีจ่ ะรองงรับเพิม่ ขึน้ ในอนาคตเช่นกัน
นอกจากนี้ เศรรษฐกิจทีซ่ บเซาาจะทําให้ลูกค้าทีทม่ ปี ญั หาด้านหหนี้สนิ ด้านเงินทุ
น นหมุนเวียน เข้ามาใช้บริการรจากบริษทั ฯในน
ธุรกิจการใให้สนิ เชือ่ มากขึน้
ในทางกลับกัน ในภาวะทีเ่ ศรษษฐกิจมีการขยายยตัวมากขึน้ ธุรกิจให้บริการด้านการบริ
น
หารสินททรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ภ ก็มโี อกาสทีที่
จะสร้างรายได้จากการเรียกเก็
ย บหนี้ได้ดี
5. ความเสีสี่ยงจากการแขข่งขัน
น รกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีคแู่ ข่งทัง้ ทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิงิน ธุรกิจเอกชนนรายอืน่ ดังนัน้ บริ
บ ษทั จะมีความม
ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เป็ นธุ
เ ยวกับธุรกิจอืนๆ
่ สําหรับธุรกิจการให้บริการรอื่นๆ ทีจ่ ะมีการรแย่งลูกค้าด้วยสงครามราคาและบริการเข้ามาา
เสีย่ งเรือ่ งกการแข่งขันเช่นเดี
เช่นเดียวกักัน ดังนัน้ บริษททฯ
ั จึงมีความเสียงที
ย่ ร่ ายได้ของบบริษทั ฯ อาจจะลลดลงจากการแขข่งขันด้านราคาขของคูแ่ ข่งรายใหหม่ทม่ี เี พิม่ ขึน้
การป้องกันและะลดความเสีย่ ง
บริษทั ป้องกันความเสี
ค
ย่ งในส่วนนี
ว ้ ด้วยการพัฒ
ั นาระบบงานแและทีมงานสินเชื่อ ทีมงานบริหหารสินทรัพย์ดอยคุ
อ้ ณภาพ และะ
ทีมงานให้บ้ ริการอย่างต่อเนื
อ ่ อง บริษทั เน้น้นการสร้างบุคลากรและความส
ล
สัมพันธ์ในทีมใหห้เหนียวแน่ น ด้ว้ ยการให้ความมรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีฎี
และภาคปฏิบตั ิ ทํากิจกรรรมทีเ่ ป็นการพัฒนาทั
ฒ กษะในการรประกอบวิชาชีชีพ การทํากิจกรรรมเพือ่ สังคม การประเมินผลงาานทีร่ วดเร็วและะ
ญ าลังใจทีด่ ี มีความรู
ค ค้ วามสามมารถ การให้บริการในธุรกิจต่าางๆของบริษทั ก็จะเป็ นไปด้วย
มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ เมื่ออบุคลากรมีขวัญกํ
ความรวดเเร็วและมีประสิทธิ
ท ภาพเมือ่ เทียบกั
บ บคูแ่ ข่ง
นอกจากนี้ บริษษัทยังให้ความสํสําคัญในการสร้างองค์
า กรทีไ่ ม่ซัซบั ซ้อน ระบบกาารพิจาณางาน ระบบการอนุ มตั ทิ ช่ี ดั เจนและมีมี
ประสิทธิภาพ
ภ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความรรวดเร็วในการทํางานของเจ้าหนน้าทีใ่ นแต่ละธุรกิจ
6. ความเสีสี่ยงจากการพึง่งพิ งลูกค้ารายใใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ขของบริษทั ฯในรรอบหลายปี ทผ่ี ่านมา
า
เมือ่ พิจารรณาทีม่ าจากสัดั ส่วนของรายไดด้ ได้แก่ ผูว้ ่าจ้จางทีเ่ ป็ นบริษทั
บริหารสินทรั
น พย์หรือสถาาบันการเงินทีเ่ ป็ นเจ้าของพอร์ตสิ
ต นทรัพย์ด้อยคุ
ย ณภาพนัน่ เองง ซึ่งจะว่าจ้างให้
ง บริษทั ฯเป็ นผู
น บ้ ริหารพอร์ต
สินทรัพย์ด้ดอยคุณภาพของตนเอง ซึง่ ผูว้ าจ้
า่ างเหล่านัน้ ได้แ้ ก่ สถาบันการรเงิน บริษทั บริหารสิ
ห นทรัพย์ รววมไปถึงบริษทั ย่ยอยของบริษทั ที่
เป็นบริษทบริ
ทั หารสินทรัพย์ดว้ ยเช่นกัน โดดยหากบริษทั ย่อยมีพอร์ตสินททรัพย์ดอ้ ยคุณภาาพทีส่ ามารถปรระมูลมาได้ ก็จะว่
ะ าจ้างให้บริษทั
ฯเป็ นผูบ้ ริหารให้ได้ ในส่วนของธุ
ว
รกิจการรให้สนิ เชือ่ บริษั
ษทั ฯ จะมีลกู ค้ารายใหญ่
ร
ทส่ี ร้างรรายได้อย่างมีนยยสํ
ั าคัญให้กบั บริริษทั
การป้องกันและะลดความเสีย่ ง
บริษทั ฯได้ป้องกั
ง นความเสีย่ งใในสัญญาการรับั จ้างงานบริหารสิ
า นทรัพย์ด้อยคุณภาพ ดด้วยการเน้นการรับจ้างบริหารร
สินทรัพย์ด้ดอยคุณภาพจากกบริษทั ย่อยของตนเอง โดยให้ห้บริษทั ย่อยเข้าประมูลพอร์ตบริริหารสินทรัพย์ดด้อยคุณภาพให้ไ้ ด้ เพือ่ เป็ นการร
ลดความเสีสีย่ งของการถูกเอาเปรี
เ
ยบในสัญญา
ญ หรือความเสีย่ งในการถูกยยกเลิกสัญญากาารว่าจ้าง ทีจ่ ะมีมมากกว่ากรณีบริษทั ฯ ไปรับจ้าง
จากสถาบันั การเงิน หรือบริ
บ ษทั บริหารสินทรั
น พย์แห่งอืน่ ซึง่ การรับจ้างบริหารงานจากบริษัทย่อยตนเองจจะทําให้บริษทั ฯมีขอ้ ได้เปรียบทีที่
ดีกว่า อย่างไรก็
า ตาม บริษั
ษทั ฯก็มคี วามพร้ร้อมต่อการให้บริการแก่สถาบันการเงิ
น
นอื่นๆ เชช่นกัน แต่จะต้องมีการศึกษาข้อมู
อ ลและเงือ่ นไขข
ต่างๆของสสัญญาว่าจ้าง ใหห้สร้างผลตอบแแทนแก่บริษทั ฯ อย่างคุม้ ค่ามากกทีส่ ดุ
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นอกจากนี้ ในช่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 255 บริ
บ ษทั ฯ ได้ขยายกลุม่ เป้าหมายยในการปล่อยสินนเชือ่ ออกไปสูภ่ าคธุรกิจมากขึน้
สําหรับในสส่วนของลูกค้ารายย่
ร อยทีม่ คี วามมต้องการใช้สนิ เชื
เ ่อก็จะทําผ่าน Factoring Proogram จึงถือเป็ นนการป้องก้นคววามเสีย่ งอีกด้าน
หนึ่ง
ย
คคล
7. ความเสีสี่ยงด้านทรัพยากรบุ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็ นธุรกิจที
จ ต่ อ้ งพึง่ พาคววามสามารถและะความชํานาญขของผูบ้ ริหารและะ
บุคลากรเปป็ นหลัก ทัง้ ในนด้านสายสัมพันธ์
น กบั ธุรกิจต่างๆในการหาลูกค้คาและในด้านการบริหารงาน ดังนัน้ การสูญเสียบุคลากรทีมีม่ ี
ความรูค้ วาามสามารถ อาจจส่งผลกระทบต่อความสํ
อ
าเร็จขอองธุรกิจบริษทั ฯใในอนาคต
การป้องกันและะลดความเสีย่ ง
เนื่องจากบริษทฯมี
ทั การวางนโยยบายการบริหารรงานไว้ทุกปี ดังนัน้ การบริหารจัดการด้านททรัพยากรบุคคลลจึงเป็ นไปด้วยดีดี
ตลอดมา บริษทั ฯ สามารรถดําเนินการปรัรับเพิม่ หรือลดจํานวนพนักงานใให้สอดคล้องกับปริ
บ มาณงานได้ด้ ว้ ยดี
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุ
ข คลากรของงบริษทั บริษทั ให้
ใ คา่ ตอบแทน สวัสดิการ และกการส่งเสริมด้าน
ความรูโ้ ดยยการส่งเข้าร่วมมอบรม สัมมนา ซึง่ ต่อไปในอนาาคต บริษทั ฯมีปริมาณงานเพิมขึ
ม่ น้ บริษทั ฯ ก็สามารถทีจ่ ะคคัดสรรบุคคลทีมีม่ ี
คุณภาพและมีความรูค้ วามสามารถเข้ามาาร่วมงานกับบริษัทฯ ต่อไปได้
บ ษทั ย่อยทําสัสญญาขอรับกาารสนับสนุนวงงเงินสิ นเชื่อจากกสถาบันการเงิงิ น
8. ความเสีสี่ยงจากการที่บริ
การดําเนินงานนของบริษทั ย่อยที
ย เ่ ป็ นบริษทั บริริหารสินทรัพย์ดด้อยคุณภาพ จะต้องใช้เงินทุนจํานวนมากในนการประมูลซื้อ
พอร์ตแต่ละครั
ล ง้ บริษทั ย่อยจําเป็ นต้องขขอรับการสนับสนนุ นเงินกูจ้ ากสถถาบันการเงินต่างๆที
า เ่ ป็ นพันธมิมิตรของบริษทั ฯ ดังนัน้ อาจเกิด
ความเสีย่ งได้
ง ทัง้ จากการรไม่ได้รบั เงินกูยืย้ มื ซึง่ จะส่งผลตต่อโอกาสในการรเข้าประมูลซื้อพอร์
พ ตสินทรัพย์ด์ อ้ ยคุณภาพ หรื
ห อความเสีย่ งทีที่
เกิดจากกาารทีไ่ ม่สามารถชชําระคืนเงินกูย้ มได้
มื ในอนาคต หากไม่
ห ประสบความสําเร็จในกาารบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพดั
ณ
งกล่าว
การป้องกันและะการลดความเสีสีย่ ง
ในการขอรับกาารสนับสนุ นเงินกูก้ยมื เพือ่ ใช้ในกการประมูลพอร์ตตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ สถาบบันการเงินทีใ่ ห้วงเงินกู้ยมื ส่วน
ใหญ่มาจากสถาบันการเงิงินทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุนของบริ
น้
ษทั ฯ แต่
แ ไม่ได้เป็ นผูถ้ ออหุ
ื น้ รายใหญ่ ดังนัน้ การพิจารรณาให้เงินกูย้ มื นอกจากจะเป็ น
่ว
น
นการเงิ
นทีไ่ ด้รบดอกเบี
บั
้ยเป็ นผลลตอบแทนจากกการให้เงินกู้แล้ว ยังถือเป็ นกาารสนับสนุ นการร
การประกออบธุรกิจโดยทัวไปของสถาบั
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯในทางหนึ่ง โดยทีส่ ถาบันการเงินนัน้ ๆ เป็ นผูถ้ อหุ
อื น้ อยู่ดว้ ย ในนขณะเดียวกัน บริ
บ ษทั ฯ ก็ได้มมี าตรการป้องกัน
ความเสีย่ งด้
ง วยการพิจารณ
ณาการทําสัญญาเงินกูต้ ่างๆ ให้ห้มคี วามรัดกุมและมีความเหมาะสม และก่อให้เเกิดผลประโยชนน์แก่ทงั ้ สองฝา่ ย
มากทีส่ ดุ ทัทง้ นี้ การชําระเงินิ กูย้ มื ในแต่ละสั
ะ ญญาทีเ่ หลือดัดงกล่าว จะขึน้ อยู
อ ่กบั จํานวนเงินที
น เ่ รียกเก็บได้จจากพอร์ตบริหารสิ
า นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพในนแต่ละพอร์ตทีรรั่ บั ซื้อมา โดยพพอร์ตทีร่ บั ซื้อมาานัน้ ก่อนการเข้าาประมูล บริษทฯจะได้
ทั
มกี ารศึกกษาหลักประกันทั
น ง้ หมดของมูล
หนี้ในแต่ละพอร์
ล
ตดังกล่าวอย่างละเอียด โดยจะให้ความสําคัญกับพออร์ตที่มมี ูลค่าขอองหลักประกันสูงกว่าเมื่อเทียบกั
บ บวงเงินทีเ่ ข้า
ประมูลซื้อและขอรับการสสนับสนุนจากสถถาบันการเงินดังกล่าว ดังนัน้ กาารชําระคืนเงินก้กูย้ มื ให้กบั สถาบันั การเงินของบริริษทั ย่อยทัง้ สองง
จึงมั ่นใจว่าจะสามารถชําาระคืนวงเงินกู้ยืยมดังกล่าวได้แน่
แ นอน ซึ่งในปปจั จุบนั บริษทั และบริษัทย่อยยไม่มสี ญ
ั ญาการรับจ้างบริหารร
สินทรัพย์ด้ดอยคุณภาพ แลละไม่มพี อร์ตสินทรั
น พย์ดอ้ ยคุณภาพคงเหลื
ภ
อแต่อย่างใด
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4. ทรัพย์สิสินที่ใช้ในการปประกอบธุรกิ จ
4.1 ทรัพย์สินประเภทคออมพิ วเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครืองใช้
่อ สาํ นักงานน และยานพาหหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25559 มีดงั ต่อไปนี้
รายกการ

า
ญชี
มูลค่าตามบั
(พั
พันบาท)

ลักษณะของกรร
ก
รมสิ ทธิ์

ภาระคํา้ ประกันั

เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง

-

925
112
3,568
156
10,120
1,094
15,975

เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง

-

4,568
1,252
264
1,145
3,183
987
11,399

เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง

-

6
3
12
11
32

เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง

-

1,532
1
264
204
2,001

ACAP
ส่วนปรับปรุ
ป งสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจออร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สานั
สํ กงาน
ยานพาหนนะ
สินทรัพย์ไม่
ไ มตี วั ตน
รวม
GSC
ส่วนปรับปรุ
ป งสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจออร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สานั
สํ กงาน
ยานพาหนนะ
สินทรัพย์ไม่
ไ มตี วั ตน
รวม
ACON
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจออร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สานั
สํ กงาน
สินทรัพย์ไม่
ไ มตี วั ตน
รวม
CAP OK
ส่วนปรับปรุ
ป งสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจออร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สานั
สํ กงาน
สินทรัพย์ไม่
ไ มตี วั ตน
รวม
PCOL
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คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจออร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สานั
สํ กงาน
ยานพาหนนะ
สินทรัพย์ไม่
ไ มตี วั ตน
รววม
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เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง
เป็ นเจ้าของง

-

1
349
131
481

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ACAP ไม่มีมีภาระผูกพันในนทรัพย์สินกับเจ้
เ าหนี้ รายใด
สัญญาเช่าพื
า น้ ที ่
ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2559
บริ ษทั
ACAP

สถาานที่

พืน้ ที่เช่า
(ต.ร.ม.)

อาคารเออสเจ อินฟิ 5226
นิท วัน บิซเิ นส
คอมเพล็ก็ ซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่
2401-24405
4550
สาขาที่ 000003
โกดัง จํานวน
า 1
สาขา

อัตราา
(บาทต่อเดือน)
315,600

57,894.73

อายุสญ
ั ญาเช่า (ปีปี )

เงื่อนไขขในการเช่า

ชําระค่าเช่าและค่
3ปี โดยเริม่ ตัง้ แต่
า
าบริการ
16 ตุลาคม 2558
เป็ นรายเดือนโดยชําระ
ถึง15
1 ตุลาคม 25661 เป็ นค่าเช่าและค่าบริการ
ล่วงหน้าภาายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
อ
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ การต่ออายุยุสญ
ั ญาการเช่า
1กรรกฎาคม 2559-- แจ้งล่วงหน้น้าไม่น้อยกว่า
30 มิถุนายน 25600 60วัน

สาขาใน
ต่างจังหววัด
จํานวน 1 สาขา

อาาคารพาณิชย์
2 คูหา

30,000

3 ปี
1 มิถุนายน 255831
พฤฤษภาคม 2561

การต่ออายุยุสญ
ั ญาการ
เช่าแจ้งล่วงหน้
ง าไม่น้อย
กว่า 90 วัน

สํานักงานนใหญ่
จํานวน 1 สาขา

อาาคาร
สํานั
า กงาน

152,000

3 ปี
16 ธันวาคม 255715
ว 2560
ธันวาคม

ั ญาการ
การต่ออายุยุสญ
เช่าแจ้งล่วงหน้
ง าไม่น้อย
กว่า 30 วัน

GSC
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5. ข้อพิ พาททางกฏหมา
า
าย
ณ วันที่ 22 พฤศจิจิกายน พ.ศ. 25550 บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับจํ
บ าเลย 11 คน ในฐานความผิดละเมิ
ด ดให้ชดใช้ช้
ค่าเสี
า ยหายร่วมกัน หรือแทนกันวันั ละ 1 ล้านบาทท พร้อมดอกเบียร้
ย้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องงในวันที่ 2 เมษษายน พ.ศ. 25555
จนนกว่าจําเลยจะชําระเสร็
า
จแก่โจทก์ และให้ร่วมกันหรื
น อแทนกันคืนเงิ
น นจํานวน 2.55 ล้านบาท พร้ออมดอกเบี้ยร้อยลละ 7.5 ต่อปี นับ
แตต่วนั ที่ 11 พฤษภภาคม พ.ศ. 25552 จนกว่าจําเลยยจะชําระเสร็จแแก่โจทก์ โดยศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพพากษายกฟ้อง และศาลอุ
แ
ทธรณ์
ณ์
คําพิ
า พากษายื่นตาามศาลชัน้ ต้นให้ห้ยกฟ้อง โจทก์ได้
ไ ทําการยื่นฎีกกาคําพิพากษาศศาลอุทธรณ์และคคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของง
ศาาลฎีกาในขณะนี้ ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พิ
พจารณาจากข้อเท็
อ จจริงทีเ่ กีย่ วขข้องแล้วเชื่อว่าคดี
ค ดงั กล่าวไม่มมูมี ลและจะไม่ก่อให้
ใ เกิดหนี้สนิ แกก่
บริริษทั
ณ วันที่ 29 เมษาายน พ.ศ. 2558 บริษทั ถูกฟ้องรร้องเรียกค่าเสียหายจากผู
ห
ร้ บั กาารว่าจ้างรายหนึ่งในฐานความผิ
ง
ดจากสั
ด
ญญาจ้าง
บริริการ โดยให้ชดใใช้ค่าเสียหายเป็ป็ นจํานวน 1.3 ล้านบาท โดยศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพากษายกฟ้อองและโจทก์กําลังยืน่ อุทธรณ์คํา
พิพากษาต่
พ
อศาลออุทธรณ์ในขณะนนี้ ซึ่งผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาจากขข้อเท็จจริงที่เกียวข้
่ย องแล้วเชื่อว่วาคดีดงั กล่าวไม่มมี ูลและจะไมม่
ก่อให้
อ เกิดหนี้สนิ แกก่บริษทั
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6. ข้อมูลทั
ทวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่นๆ
6.1 ข้อมูลทั
ล วไป
่
บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จํากัด (มหหาชน) (“เอแคปป หรือ บริษทั ฯ”))
ASIA CAPPITAL GROUPP PUBLIC COM
MPANY LIMITEED (“ACAP or The Companyy”)
บริษทั ให้บริ
บ การทางการเงิงิน ให้สนิ เชือ่ แลละบริหารสินทรัรัพย์ดอ้ ยคุณภาพพ
408546000033
349 อาคาารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสต
สิ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคคร 10900
156,250,0000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแแล้ว 152,344,6675 บาท
ชนิดของหุหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนฯ หุน้ สามัญ
จํานวนหุนที
น้ จ่ าํ หน่ายได้แล้ลวทัง้ หมด 312,500,000 หุน้
0.50 บาท
ราคาพาร์ต่ตอหุน้
โทรศัพท์
02-793-38888
02-793-38844
โทรสาร
www.acapp.co.th
Home Paage
ชือ่ บริษทั
ชือ่ ภาษาอัอังกฤษ
ประเภทธุรกิ
ร จ
เลขทะเบียนบริ
ย ษทั
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ก

รายละเอียดนิ
ย ตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ มาากกว่าร้อยละ 100
ชือ่ บริษทั (1)
บริษทั เอแแคป คอนซัลติ้ง จํากัด (“เอคอนน”)
ACAP CO
ONSULTING COMPANY
C
LIM
MITED (“ACON”)
ชือ่ ภาษาอัอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษษัทฯ 99.99%
ประเภทธุรกิ
ให้บริการททีป่ รึกษาด้านกฎฎหมาย บริการดด้าน CASH MO
ร จ
ONITORING
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ก
349 อาคาารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสต
สิ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
1,000,0000 บาท
100,000 หุหน้
จํานวนหุน้
ราคาพาร์ต่ตอหุน้
10 บาท
หุน้ สามัญ
ชนิดของหุหุน้
โทรศัพท์
02-793-38888
02-793-39944
โทรสาร
ชือ่ บริษทั (2)
บริษทั โกลลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“จีเอสซี”)
ชือ่ ภาษาอัอังกฤษ
GLOBAL SERVICES CENTER COMPPANY LIMITEDD (“GSC”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษษัทฯ 99.99%
ประเภทธุรกิ
ให้บริการรรับจ้างติดตามหนี้ และบริการ Call
ร จ
C Center
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ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ก
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
จํานวนหุน้
ราคาพาร์ต่ตอหุน้
ชนิดของหุหุน้
โทรศัพท์
โทรสาร
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เลขที่ 29991/14-15 อาคารรวิสทุ ธานี ซอยลลาดพร้าว 101/33 แขวงคลองจัน่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร (มีผลเดืดือนมีนาคม 25558)
60,000,0000 บาท
6,000,0000 หุน้
10 บาท
หุน้ สามัญ
02-793-38888
02-793-38844

ชือ่ บริษทั (3)
บริษทั แคปปิตอล โอเค จํากัด (“แคป โอเค”)
ชือ่ ภาษาอัอังกฤษ
CAPITALL OK COMPANNY LIMITED (“CCAP OK”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษษัทฯ 99.99%
ประเภทธุรกิ
ให้บริการสิสินเชือ่ ส่วนบุคคลรายย่
ร จ
ค
อย เพือ่ การอุปโภคและะบริโภค ธุรกิจรับั จ้างดําเนินงานน
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ก
349 อาคาารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสต
สิ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
412,500,0000 บาท
82,500,0000 หุน้
จํานวนหุน้
ราคาพาร์ต่ตอหุน้
5 บาท
ชนิดของหุหุน้
หุน้ สามัญ
โทรศัพท์
02-793-39999
02-793-38844
โทรสาร
บริษทั โอเเค แคช จํากัด (“โอเค
(
แคช”)
ชือ่ บริษทั (4)
OK CASHH COMPANY LIMITED
L
(“OK CASH”)
ชือ่ ภาษาอัอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษษัทฯ 99.99%
ประเภทธุรกิ
การให้สนิ เชือ่
ร จ
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ก
349 อาคาารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสต
สิ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคคร 10900
62,050,0000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
จํานวนหุน้
6,205,0000 หุน้
ราคาพาร์ต่ตอหุน้
10 บาท
หุน้ สามัญ
ชนิดของหุหุน้
โทรศัพท์
02-793-38888
02-793-38844
โทรสาร
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ชือ่ บริษทั (5)
ชือ่ ภาษาอัอังกฤษ

บริษทั บริหารสิ
ห นทรัพย์ เออแคป (เอเชีย) จจํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)
ACAP (ASSIA) ASSET MANAGEMENT
M
T COMPANY LIMITED
L
(“ACAP (AASIA) AMC”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษษัทฯ 99.99%
ร จ
ประเภทธุรกิ
ให้บริการบบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ก
349 อาคาารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสต
สิ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
25,000,0000 บาท
2,500,0000 หุน้
จํานวนหุน้
ราคาพาร์ต่ตอหุน้
10 บาท
หุน้ สามัญ
ชนิดของหุหุน้
โทรศัพท์
02-793-38888
โทรสาร
02-793-38844
ชือ่ บริษทั (6)
บริษทั ออรั ่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีทอี ี จํากัด (“ออรัรัม”)
่
AURUM CAPITAL
C
ADVVISORY PTE LLIMITED (“AURRUM”)
ชือ่ ภาษาอัอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษษัทฯ 63.97%
ร จ
จ
งคโปร์
ค
ประเภทธุรกิ
ให้บริการดด้านวาณิชธนกิจในประเทศสิ
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ก
168 Robinson Road # 09-06
0
Capital TTower Singapoore 068912
475,000 เหรี
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
เ ยญดอลลาร์ส์ หรัฐ
475,000 หุหน้
จํานวนหุน้
ราคาพาร์ต่ตอหุน้
1 เหรียญดดอลลาร์สหรัฐ
ชนิดของหุหุน้
หุน้ สามัญ
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6.2 ข้อมูลสํ
ล าคัญอื่นๆ
นายทะเบียนของบริ
ย
ษทั ฯ
บริษทั ศูนย์
น รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิ
ช เษก แขวงงดินแดง เขตดินแดง
น กรุงเทพฯฯ 10400
โทรศัพท์ 02
0 009-9000
ผูส้ อบบัญชีชของบริษทั ฯ
ปี 2556--2559

ผูสอบบั
ส้
ญชีรบั อนุนญาต เลขทะเบียน 4298
บริริษทั ไพร้ซวอเตตอร์เฮาส์คเู ปอร์ร์ส เอบีเอเอส จํากั
า ด
ผูสอบบั
ส้
ญชีรบั อนุนญาต เลขทะเบียน 4906
บริริษทั ไพร้ซวอเตตอร์เฮาส์คเู ปอร์ร์ส เอบีเอเอส จํากั
า ด
ผูสอบบั
ส้
ญชีรบั อนุนญาต เลขทะเบียน 3442
บริริษทั ไพร้ซวอเตตอร์เฮาส์คเู ปอร์ร์ส เอบีเอเอส จํากั
า ด

นายไไพบูล ตันกูล
หอ
หรื

นางสสาวสกุณา แย้มสกุล

หอ
หรื

นางออโนทัย ลีกจิ วัฒนะ

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส
อ จํากัด
เลขที่ 1799/74-80 อาคารบบางกอกซิต้ี ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-3444-1000 โทรสาาร 02-286-50500
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ข้อมูลหลั
ห กทรัพย์แลละผูถ้ อื หุ้น
1 จํานวนทุ
น นจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2559
ก ทุนจดทะเบียนและทุ
ก.
น
นทีเ่ รียกชํ
ก าระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนนจดทะเบียน 1556,250,000 บาท และทุนจดทะะเบียนชําระแล้ว 152,344,675 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้
ร หุน้ ละ 0.500
บาท คิดเป็ นนหุ้นสามัญจํานววน 125,000,0000 หุ้น ทัง้ นี้หุห้นของบริษทั จดดทะเบียนเป็ นหหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ข หุน้ ประเภทอืนที
ข.
น่ ม่ สี ทิ ธิหรือเงืงือ่ นไขแตกต่างไไปจากหุน้ สามัญ : ไม่ม ี
ค การออกและเสนอขายหุน้ หรือหลั
ค.
อ กทรัพย์แปลงสภาพหรือตรราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนนทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิง: ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 มีม ติอนนุ มตั ิให้ออกและเสนอขายใบสํสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน
62,500,000 บาท
2. ยออดหนี้ คงค้างของการออกหุ้นกู
น ้และตั ๋วแลกเงิ นครัง้ ก่อน
ก หุน้ กู้ ACAP184A : 157,0000,000 บาท (วันออกหุ
ก.
น
น้ กู้ 1 เมษายน 2559)
หุน้ กู้ ACAP186A : 547,100,000 บาท (วันออกหุ
อ น้ กู้ 29 มิถุถนายน 2559)
หุน้ กู้ ACAP18OA : 1,237,300,000 บาท (วัวันออกหุน้ กู้ 14 ตุลาคม 2559)
ข ตั ๋วแลกเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 : บริษทั ฯ มียอดคงค้างขของตั ๋วแลกเงินเป็
ข.
เ นจํานวน 1,3008,500,000 บาท
3. ผูถ้ ือหุ้น
ร อ่ ผูถ้ อื หุน้ และสัดส่วนการถืถือหุน้ จากทุนจดดทะเบียนและเรียกชํ
รายชื
ย าระแล้ว ตาามทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อหุ
อื น้ ณ วันที่
30 พฤศจิกายน
ก 2559 สรุรปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. กลุ่มสุขเจริญไกกรศรี 1/
1.1 นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
ไ
1.2 นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรีรี
2. บริษทั ไทยลักซซ์ เอ็นเตอร์ไพรรส์ จํากัด (มหาชชน)
3. นายนิธาน ปิยะรั
ะฐ
4. นางอนงค์ แดนนดํารงสุข
5. นางกิง่ กาญจน์น์ สมิตานนท์
6. นายณัฏฐ์พงษ์ ปญั จวรญาณ
7. บรัษทั เน็ทเวิร์รค์ แมนเนจเมนทท์ จํากัด
8. นางสุรรี ตั น์ เอีอีย่ มสอาด
9. นายอนุโรจน์ เสนียป์ ระกรณ์
ณ์ไกร
100.น.ส.นฤมล แมงทับ
111. ประชาชนทัวไ
่ ไป
รวม
หมมายเหตุ:

1//

จํานวนหุ
า
้นที่เรียกชําระแล้ว

ร้อยละ

37,260,200
10,232,300
34,516,000
12,467,500
12,212,800
7,354,3300
6,000,0000
5,860,9900
5,800,0000
5,500,0000
4,500,0000
108,296,000
250,000,000

14.90
4.09
13.81
4.98
4.88
2.94
2.40
2.34
2.32
2.20
1.80
43.32
100.00

นับรวมกลุมครอบครั
่
ว ซึง่ มิใช่การนับรวมกาารถือหุน้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามมาตตรา 258 แห่งพรบบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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44. นโยบายการจจ่ายเงิ นปันผล
บ ษทั ฯ และบริษั
บริ
ษทย่อยมีนโยบาายจ่ายเงินปนั ผลลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไไม่น้อยกว่าร้อยลละ 50 ของกําไรรสุทธิหลังหักภาาษีเงิน
ได้และหักสํารองตามกฎหหมาย ทัง้ นี้ การจจ่ายเงินปนั ผลดัดังกล่าวอาจมีการเปลี
า ย่ นแปลงไได้เป็ นครัง้ คราว ขึน้ อยูก่ บั แผนกการลงทุน
ั
ความจําเป็ป็ นและความเหมมาะสมอืน่ ๆในอนาคต โดยการจจ่ายเงินปนผลปประจําปี ของบริษั
ษทั ฯและบริษทั ยย่อยแต่ละครัง้ จะะต้องผ่าน
ั
การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถืถ้ อื หุน้ ของบริษทฯและบริ
ทั
ษทั ย่อย
อ เว้นแต่เป็ นกการจ่ายเงินปนผลระหว่
ผ
างกาล ใให้คณะกรรมการบริษทั มี
ั
อํานาจอนุ มัตใิ ห้จ่ายเงินปนผลได้ แล้วให้ร้ ายงานให้ทป่ี ระะชุมผูถ้ อื หุน้ ทราาบในการประชุมคราวต่
ม
อไป
รายละเอียดการจ่
ย
ายเงินปนั ผล สําหรับผลลการดําเนินงานนในปี 2559 เทียยบกับปีทผ่ี ่านมาา
ราายละเอียดการรจ่ายปันผล
1. กําไรสุททธิ (ล้านบาท)
2. จํานวนหหุน้ (ล้านหุน้ )
3. เงินปนั ผลจ่
ผ ายต่อหุน้
3.1 เงินปนผลระหว่
นั
างกาลล (บาท/หุน้ )
3.2 เงินปนผลประจํ
นั
าปี (บาาท/หุน้ )
4. รวมเป็ นนเงิ นปันผลจ่ายทัง้ สิ้ น (ล้านบบาท)
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ปี 2559
2112.47
3004.69

ปี 2558
(18.96)
125.00

ปี 2557
(42.42)
125.00

-

-

-

-

-

-
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โครงสร้ร้างการจัดกาาร
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คณะกรรมมการ
โครงงสร้างคณะกรรมมการบริษทั ฯ ประกอบด้
ป
วย คณ
ณะกรรมการบริริษทั และคณะกกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกกรรมการบริหารร
คณะกรรมมการตรวจสอบ และคณะกรรมมการสรรหาและพพิจารณาค่าตอบบแทน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปปนี้
1. คณ
ณะกรรมการบบริ ษทั
การปฏิบตั หิ นน้าที่ของคณะกรรรมการบริษทั ในปี
ใ 2559 นัน้ คณะกรรมการบ
ค
บริษทั ประกอบบด้วยบุคคลทีม่ ความ
ี
พร้อมทัง้
คุณวุฒคิ วาามสามารถ และะประสบการณ์ จํจานวน 10 ท่าน ซึง่ ดํารงตําแหน่ งกรรมการตรรวจสอบจํานวน 3 ท่าน
กรรมการที่เ ป็ น ผู้บ ริห าร ห มายถึง กรรมกการที่มีส่ว นเกี่ยยวข้อ งในการบบริห ารงานของบบริษัทฯ เป็ นพนั
พ ก งานที่ไ ด้ร บั
เงินเดือนปประจํา และมีอาํ นาจลงนามผู
น
กพั
พนตามของบังคับั ของบริษทั ฯ
กรรมการทีไ่ ม่มเป็ นผูบ้ ริหาร หมายถึ
ห
ง กรรมกการทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นนรวมในการบริหารงาน
ห
ไม่ได้มตี ําแหน่ งเป็ นผูบริ
บ้ หารหรือ เป็ น
พนักงานปประจําของบริษททฯ
ั ซึง่ อาจมีอาํ นาจหรื
น อไม่มอี าํ นาจลงนามผู
น
กพันใดๆ ตามข้อบับงคับของบริษททฯ
ั
คณะกรรมกาารบริษัท ทัง้ 10 ท่ า น เป็ น กรรรมการที่เ ป็ น ผูผ้บ ริห าร 3 ท่ าน
า ได้ แ ก่ นางสสาวสุ ก ัญ ญา สุส ข เจริญ ไกรศรีรี
นายเฉลิมไชย
ไ ศิรนิ พวงศ์์ นายสมพล ตรีรีภพนารถ และกรรมการทีไ่ ม่ได้
ไ เป็ นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน โดยเป็ นนกรรมการอิสระะจํานวน 3 ท่าน
ซึง่ ดํารงตําแหน่
า งกรรมกาารตรวจสอบด้วย ร่วมกันปฏิบับตหิ น้าทีม่ าในปีปี 2559 โดยตรรวจสอบระบบการควบคุมภายใใน รายงานทางง
การเงิน ตลอดจนการปฏิ
ต
ฏิบตั ติ ามระเบียบและนโยบายต
บ
ต่างๆทีไ่ ด้วางไวว้นอกจากนัน้ คณะกรรมการต
ค
ตรวจสอบจะทํางานร่
ง วมกับฝ่าย
ตรวจ สอบบภายใน เพือ่ ติดตามการดํ
ด
าเนินงานของคณะก
น
กรรมการบริหารว่าเป็นไปอย่างถถูกต้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ
บ ษทั ฯ มีคณะกกรรมการบริษทั จํจานวน 10 ท่าน ดังรายละเอียดดต่อไปนี้
รายชื่อ
1. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
2. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
3. นางสาวสุสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
ญ
4. นายเฉลิมไชย
ม ศิรนิ พวงศ์ศ์
5. นายสมพล ตรีภพนารถ
6. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตมม์งาม
7. นายณฐพพร อิงคนินนั ท์
8. นายสุพจนน์ อาวาส
9. นายพิจารรณ์ สุขภารังษี
10. นางสาวพิ
พิมพ์วลัญช์ สุวตถิ
ตั กุล
นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร

ตาแหน่ ง
ตํ
ประธานกรรรมการบริษทั
รองประธานนกรรมการ
กรรมการ/กกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
น
กรรมการ/กกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
น
กรรมการ/กกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
น
กรรมการอิอิสระ/ประธานกรรรมการตรวจสออบ
กรรมการอิอิสระ/กรรมการตตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิอิสระ/กรรมการตตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการบบริษทั

(รายละเอียดเกี
ย ย่ วกับกรรมกการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุมแลละเลขานุการบริษษัทตามเอกสารแนบ 1)
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กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษั
ษทั ครัง้ ที่ 10/25558 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายนน 2558 ได้แก้ไขผูม้ อี ํานาจลงงลายมือชื่อแทนน
บริษทั ฯ เป็ป็ นดังนี้ คือ นางงสาวสุกญ
ั ญา สุสขเจริญไกรศรี นายเยีย่ ม จันททรประสิทธิ ์ นายยเฉลิมไชย ศิรนนพวงศ์
ิ
นายสมพพล ตรีภพนารถถ
กรรมการสสองในสีค่ นนี้ ลาายมือชือ่ ร่วมกันและประทั
น
บตราาสําคัญของบริษษัทั ฯ
บทบาท หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณ
ณะกรรมการบริิ ษทั มีดงั นี้
คณะกรรมการมีมีอํานาจหน้าทีและความรั
แ่
บผิดชอบในการจัดการบริ
ก ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษทฯตลอดจนมติ
ทั
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้้วยกฎหมายด้วยความซื
ว
่อสัตย์ยสุจริตและระมัมัดระวังรัก ษาผลลประโยชน์ ของง
บริษทั ฯ โดดยสรุปอํานาจหหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญได้ด้ ดังนี้
1. จัดให้มกี ารประะชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุ
น
มสามัมัญประจําปี ภายยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบบระยะเวลาบัญชีชของบริษทั ฯ
2. จัดให้มกี ารประะชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้มกี ารทํางบดุ
ง ลและงบกําไรขาดทุ
ไ
นของบบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเววลาบัญชีของบริริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบบัญชีตรวจแล้ว
และนําเสนอต่ออทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการรอาจมอบอํ า นาาจให้ก รรมการรท่ า นหนึ่ ง หรือ หลายท่ า น หรืรือ บุ ค คลอื่น ใดปปฏิบ ัติอ ย่า งหนึนึ่ ง อย่ า งใดแทนน
คณะกรรมการไได้ โดยอยู่ภายใใต้การควบคุมของคณะกรรมก
ข
การ หรืออาจมออบอํานาจเพือ่ ใหห้บุคคลดังกล่าวมี
ว อํานาจตามทีที่
กรรมการเห็นสสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็
ณ
นนสมควร ซึง่ คณ
ณะกรรมการอาจจยกเลิก เพิกถออน เปลีย่ นแปลงง
หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจหรืออํานาาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็
อ นสมควร ทังั ้ นี้ คณะกรรมกการบริษทั ฯ อาจจมอบอํานาจให้ห้
คณะผูบ้ ริหาร มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการปฏิ
น
บตั งิ านนต่าง ๆ โดยมีราายละเอียดการมมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจจหน้าทีข่ องคณะะ
ผูบ้ ริหาร ซึง่ การรมอบอํานาจดังกล่
ง าวมิใช่เป็ นการมอบอํ
ก
านาจทีทีท่ าํ ให้คณะผูบ้ ริหาร สามารถพิ
พิจารณาและอนุมัมตริ ายการทีต่ น
หรือบุคคลที่อาาจมีความขัด แย้ย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดที่ททํากับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีทีเ่ ป็ นไปตามนโยยบายและหลักเกกณฑ์ทค่ี ณะกรรรมการบริษทั ฯ พพิจารณาและอนุนุ มตั ไิ ว้แล้ว
5. พิจารณาทบทววน และอนุ มตั วิวิ สิ ยั ทัศน์ และภาารกิจของบริษททฯทุ
ั กๆ 5 ปี รวมถึงการกําหนดเป้าหมาย แนนวทาง นโยบายย
แผนงานและงบบประมาณบริษทั ฯ ควบคุมกํากั
า บดูแลการบริรหาร และการจัดั การของคณะกกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามม
นโยบายที่ไ ด้รัร บั มอบหมาย เว้
เ น แต่ ใ นเรื่อ งดดัง ต่ อไปนี้ คณ
ณะกรรมการต้อ งได้ร บั อนุ ม ตั ิจจากที่ป ระชุ ม ผู้ถืถอ หุ้น ก่ อ นการร
ดําเนินการ อันนได้แก่ เรื่องทีกฎหมายกํ
ก่
าหนดดให้ต้องได้รบั อนุ
อ มตั จิ ากที่ประะชุมผูถ้ อื หุ้น เช่ชน การเพิม่ ทุน การลดทุน การร
ออกหุน้ กู้ การขขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรืรือรับโอนกิจการร
ของบริษทั อืน่ มาเป็ นของบริษทฯ
ทั การแก้ไขหนันังสือบริคณห์สนนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจาากนี้ คณะกรรมมการบริษัทฯ ยัยงมีขอบเขตหนน้ าที่ใ นการกํา กัก บดูแลให้บริษษััท ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทํารายการรทีเ่ กีย่ วโยงกันและการซื้อหรือ
ขายทรัพย์สนิ ทีส่ี าํ คัญตามกฎเกกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืรือกฎหมายทีเ่ กียวข้
่ องกับธุรกิจของบริ
จ
ษทั ฯ
6. พิจารณาโครงสสร้างการบริหารงงาน แต่งตัง้ คณ
ณะผูบ้ ริหาร กรรมมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมก
แ
ารอืน่ ตามความมเหมาะสม
7. ติดตามผลการดดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงาานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
อ
8. กรรมการจะต้องไม่
อ ป ระกอบกิกิจการอันมีส ภาพอย่างเดียวกกัน และเป็ น การรแข่งขัน กับกิจ การของบริษัทฯ
ท หรือเข้าเป็ น
หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ
ง ้ น ส่ ว นสามัญ หรือ เป็ น หุ้ นส่
น ว นไม่ จํ า กัด ความรับ ผิด ในนห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํจํ า กัด หรือ เป็ นกรรมการของ
น
ง
บริษทั เอกชน หหรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจกาารอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็
แ นการแข่งงขันกับกิจการขของบริษทั ฯ ไมม่
ว่าจะทําเพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอือู้ น่ื เว้นแต่จะได้ร้ บั แจ้งให้ทป่ี ระะชุมผูถ้ อื หุน้ ทราาบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
กั า หากมีส่วนนได้เสียไม่ว่าโดดยตรงหรือโดยออ้อมในสัญญาทีที่บริษทั ฯ ทําขึน้
9. กรรมการต้องแแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกช้
หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทฯ
ทั หรือบริษทั ในนเครือ
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ทัง้ นี้ อํ า นาจจของคณะกรรมมการบริษัท จะะไม่ ร วมถึง การรอนุ ม ัติร ายกา รใดที่อ าจมีค ววามขัด แย้ง หรืรือ รายการใดทีที่
คณะกรรมมการบริษทั หรืรือบุคคลที่อาจมีมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมี
อ ความขัดแย้งทางผลประโย
ง
ชน์ ในลักษณะอือื่นใดขัดแย้งกับ
บริษทั ฯหรืรือบริษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลั
อ
กทรัพั ย์แห่งประเทศศไทย ซึง่ การอนุนุ มตั ริ ายการในลัลักษณะดังกล่าวจะต้
ว องเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั รายการดั
ริ
งกล่าวตามที
ว
ข่ อ้ บังคับของบริ
บ
ษทั ฯหรืรือกฎหมายทีเ่ กียวข้
่ องกําหนด
2. คณะกรรมกการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ
บ ษทั ฯ มีกรรมกการบริหารจํานววน 3 ท่าน ประกกอบด้วย
ตําแหน่ ง

รายชื่อ
1. นางสาววสุกญ
ั ญา สุขเจริริญไกรศรี
2. นายเฉลิลิมไชย ศิรนิ พวงงศ์
3. นายสุพจน์ อาวาส

ประธานกรรรมการบริหาร
กรรมการบริริหาร
กรรมการบริริหาร
เลขานุการคคณะกรรมการบริริหาร
(รอการแต่งตัง้ )

ย ย่ วกับกรรมกการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ํานาจควบคุมแลละเลขานุการบริษษัทตามเอกสารแนนบ 1)
(รายละเอียดเกี

ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิ
บ ดชอบ ของคคณะกรรมการบบริ หาร
คณะกรรมการรบริษัทฯ ได้มการกํ
กี
าหนดขอบบเขตอํานาจหนน้ าที่และความรรับผิด ชอบของ คณะกรรมการรบริห าร ในการร
บริหารงานนในเรือ่ งเกีย่ วกับั การดําเนินงานนตามปกติธรุ ะแและงานบริหารขของบริษทั ฯ กําหนดนโยบาย
ห
แผผนธุรกิจ งบประะมาณโครงสร้าง
การบริหารรงานและอํานาจจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั ฯ หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้
จ สอดคล้องกักับสภาพเศรษฐกกิจ เพือ่ เสนอให้ห้
ที่ป ระชุมคณะกรรมการข
ค
ของบริษัทฯ พิจารณาอนุ มตั ิและ/หรื
แ
อให้ควาามเห็น ชอบ รววมตลอดถึงการรตรวจสอบและะติด ตามผลการร
ดําเนินงานนของบริษทั ฯ ตาามนโยบายทีก่ ําหนด
า
โดยสรุปอํอานาจหน้าทีแ่ ละความรั
ล
บผิดชออบทีส่ าํ คัญได้ดงั นี้
่
1. พิจารณาเรืองการจั
อ่
ดสรรงบบประมาณประจํจําปีตามทีฝ่ ายจัดั การเสนอก่อนที
น จ่ ะนํ าเสนอใหห้คณะกรรมการรบริษทั พิจารณาา
และอนุ มติตั ิ ทัง้ นี้ให้รวมถึงการพิจารณาแและอนุ มตั กิ ารเเปลี่ยนแปลงแลละเพิม่ เติมงบปรระมาณรายจ่ายยประจําปี ในระหหว่างที่ไม่มกี ารร
ประชุมคณ
ณะกรรมการบริษษัทในกรณีเร่งด่วน
ว และให้นําเสสนอคณะกรรมกการบริษทั เพือ่ ทราบในที
ท
ป่ ระชุมมคราวต่อไป
2. อนุมตั กิ ารซื้อขายสิ
อ
นค้าอันเปป็นปกติธรุ ะของงบริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
3.
อนุ มตั ิการใช้จ่ ายเงินในวงเงิ
น
นไม่เ กิน 300 ล้า นบาาท ยกเว้น การนนํ าเงิน ลงทุน ในนพอร์ต สินทรัพย์
พ ด้อยคุณ ภาพพ
(NPLPortffolio) ทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยเข้าไปดําเนินกาาร มีอาํ นาจอนุมัมตั วิ งเงินดังกล่าวไม่
า เกิน 300 ล้านบาท ต่อการรเข้าลงทุนในแตต่
ละพอร์ต
4. อนุ มตั ิการใช้
า จ่ายเงินลงททุน สําหรับการรลงทุน และขยายธุรกิจ ให้เป็ นไปตามขอบเข
น
ขตอํานาจที่ได้ถูถูกกําหนดไว้ใน
นโยบายการลงทุนของบริริษทั ฯทีจ่ ดั ทําขึน้
5. อนุ มตั ิการรใช้จ่ายเงินลงททุนทีส่ ําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในนงบประมาณราายจ่ายประจําปี ตามทีจ่ ะได้รบมอบหมายจาก
บั
ก
คณะกรรมมการบริษทั หรืออตามทีค่ ณะกรรรมการบริษทั ได้เ้ คยมีมติอนุมตั ในหลั
ใิ
กการไว้แล้ลว
่
6. เป็ นคณะทีปรึ
ป่ กษาฝายจัดการในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายด้านการเงิ
น
น การลงทุน การตลาด การบริหารงานนบุคคลและด้าน
การปฏิบติตั กิ ารอืน่ ๆ
จิ
การบริษทั แล้วแก่
แ พนักงานหรืออลูกจ้างของบริษั
ษทฯ หรือบุคคลล
7. จัดสรรเงินบบําเหน็จรางวัลซึซง่ ได้รบั อนุ มตั จากคณะกรรมก
ใดๆ ทีก่ ระะทํากิจการให้บริษทั ฯ
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8. ควบคุมดูแลกการดําเนินกิจกาารและ/หรือบริหารงานประจํ
ห
าวันั ของบริษทั ฯ
9. กระทําการแทนบริษทั ฯในเรืรือ่ งต่างๆ ตามเงืงือ่ นไขทีจ่ ดทะเบบียนต่อกระทรววงพาณิชย์
ทัง้ นี้ อํานาจขอองคณะกรรมกการบริห ารจะไมม่ ร วมถึงการอนนุ มตั ิร ายการใดดที่อาจมีความขขัด แย้ง หรือรายการใดที่ค ณะะ
กรรมการบบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความมขัดแย้งมีสว่ นไได้เสียหรือมีควาามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักั ษณะอืน่ ใดขัดแย้
ด งกับบริษทั ฯ
หรือบริษทย่
ทั อย ตามกฎเเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่หงประเทศไทยย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษษณะดังกล่าวจะะต้องเสนอต่ อที่
ประชุมคณ
ณะกรรมการบริริษทั และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื
น ่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตาามที่ขอ้ บังคับของบริษัทฯหรือ
กฎหมายทีทีเ่ กีย่ วข้องกําหนนด
3. คณะกรรมกการตรวจสอบ
คณะกรรมการตตรวจสอบ ณ วันั ที่ 31 ธันวาคมม 2559 ประกออบด้วย กรรมการตรวจสอบผูทรงคุ
ท้
ณวุฒจิ ํานววน 3 ท่าน ทํา
่
า
งบการเงินของบบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สอบทานนผลการตรวจสออบภายในร่วมกักับฝายตรวจสอบบภายในประชุม
หน้าทีพ่ จิ ารณาสอบทานง
ร่วมกับผู้สอบบั
ส ญชี ประธธานเจ้าหน้ าที่สายบั
ส ญชีและกาารเงิน พิจารณาารายการเกี่ยวโโยงต่างๆ เป็ นตต้น คณะกรรมกการตรวจสอบทีที่
ปฏิบตั หิ น้้าทีป่ ระกอบบุคคลดั
ค งต่อไปนี้ดวย
ว้
รายชื่อ
1. พล.ต.อ.. อํานาจ อันอาตตม์งาม
2. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
3. นางสาวพิมพวลัญช์ สุวตั ถิกุล
นายฉัตรชัย บุญจันทร์

ตําแหน่ ง
กรรรมการอิสระ/ ปรระธานกรรมการรตรวจสอบ
กรรรมการอิสระ/ กรรรมการตรวจสออบ
กรรรมการอิสระ/ กรรรมการตรวจสออบ
เลขขานุการคณะกรรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้ าทที่และความรับผิ
บ ดชอบของคณะกรรมการตตรวจสอบ
คณะกรรมการบบริษทั กําหนดหหน้าทีแ่ ละความรรับผิดชอบของคคณะกรรมการตตรวจสอบของบริริษทั ดังนี้
1. สอบทานให้บริ
บ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่
น างถูกต้อง เปป็ นไปตามมาตรรฐานการบัญชีททีร่ี บั รองทัวไป
่
มีการเปิดเผยข้
เ อมูลอย่างเเพียงพอและเชือถื
อ่ อได้
2. สอบทานให้บริ
บ ษทั มีระบบกาารควบคุมภายในนและการตรวจสอบภายในทีม่ ความเหมาะสมแ
คี
และมีประสิทธิผล
ผ
3. สอบทานกาารปฏิบตั ขิ องบริริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ดวยบริษทั มหาชชนจํากัดกฎหมมายว่าด้วยหลักทรั
ท พย์และตลาดด
หลักทรัพย์ย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
พ และคณะกรรรมการกํากับหลลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบบริษทั
ด อก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง กําหนดค่
า
าตอบแททนของผูส้ อบบัญ
ั ชี ประเมินผลลการปฏิบตั งิ านนของผูส้ อบบัญชี
4. พิจารณาคัดเลื
รวมถึงการรดํารงความอิสรระให้ผสู้ อบบัญชีในการปฏิบตั งิ าน
า
5. สอบทานเพืออมิ
่ ให้เกิดความขขัดแย้งทางผลปประโยชน์ระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
6. พิจารณาการรเปิดเผยข้อมูลของบริ
ข ษทั ในกรรณีทเ่ี กิดรายการรทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการที
อ
อ่ าจมีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ท
น์
ให้มคี วามถถูกต้องและครบบถ้วน
7. พิจารณาออนุ มตั กิ ฎบัตรของฝ่ายตรวจสออบภายใน ฝา่ ยบบริหารความเสียง
่ และฝ่ายกํากกับดูแล รวมถึงอนุ
ง มตั แิ ผนการร
ตรวจสอบ แผนงาน อัตราากําลัง และงบประมาณประจําปี
8. พิจารณาแลละให้ความเห็นชอบในการแต่
ช
งตัง้ ถอดถอน โยยกย้าย เลิกจ้างและพิ
ง
จารณาคววามดีความชอบบมอบหมายงานน
ง
ารงไว้ซง่ึ ความอิสระให้แก่
แ ฝา่ ยตรวจสอบบภายใน ฝา่ ยบริริหารความเสีย่ ง และฝา่ ยกํากับดูแล
และรวมถึงการดํ
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9. ปฏิบตั งิ านอืนใดตามที
น่
ค่ ณะกกรรมการบริษทมอบหมายและ
ทั
คณะกรรมการตตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
- ทบทวนและปประเมินความเหมมาะสมของกฎรระเบียบและข้อกําหนดของบริษั
ษทั ตลอดจนดูแลให้บริษทั ปฏิบติตั ติ ามข้อกําหนดด
และกฎหมายทีเกี
่ ย่ วข้องรวมทังั ้ นโยบายทีค่ ณะะกรรมการบริษษัทั กําหนดไว้
- ทบทวนนโยบบายการบริหารททางการเงินและกการบริหารความมเสีย่ งของบริษทั
- ทบทวนการปปฏิบตั ติ ามจรรยาาบรรณทางธุรกิจิ ของผูบ้ ริหาร
- ทบทวนร่วมกักับผูบ้ ริหารของบบริษทั ในรายงานนสําคัญๆ ทีต่ อ้ งเสนอต่
ง
อสาธารรณชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด เช่
เ น บทรายงานน
และการวิเคราะะห์ของฝา่ ยบริหาร
า เป็ นต้น
10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิ
แ จการของคณ
ณะกรรมการตรรวจสอบ โดยเปิ ดเผยในรายงานนประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานน
ดังกล่าวลงงนามโดยประธาานคณะกรรมกาารตรวจสอบ
11. ปฏิบตั งิ านอือืน่ ใดตามทีก่ ฎหหมายกําหนดแลละคณะกรรมการของบริษทั มอบบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละคความรับผิดชอบบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมกา
แ
ารบริษทั ยังคงรับั ผิดชอบในการรดําเนินงานของงบริษทั ต่อผูถ้ อื หุหน้ และบุคคลภาายนอก
4. คณะกรรมการสรรหาและะพิ จารณาค่าตอบแทน
ต
บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการรพิจารณาค่าตออบแทน โดยดําารงตําแหน่ งทัง้ กรรมการอิสระะ และกรรมการตรวจสอบของง
บริษทั ฯ ต่อมาตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมมการบริษทั ครังั ้ ที่ 1/2552 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 บริษษัทฯได้แต่งตัง้ ใหห้คณะกรรมการร
น
รมการและผูบ้ ริหารระดั
ห
บสูงของงบริษทั ฯด้วย และได้เปลีย่ นชชื่อจากคณะกรรรมการพิจารณาา
ชุดเดียวกันั นี้ทําหน้าทีใ่ นการสรรหากรร
ค่าตอบแททน เป็ นคณะกรรรมการสรรหาแลละพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Coompensation Committee)
มติประชุมคณะะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/25588 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ
25558 จึงอนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตัง้ คณ
ณะกรรมการสรรร
หาของบริษัทฯ ไว้ก่อน
บ ดชอบของคณะกรรมการสสรรหารและพิ จารณาค่
จ
าตอบบแทน
ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิ
คณะกรรมการบบริษทั ได้กําหนดดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการรสรรหาและพิจาารณาค่าตอบแททนของ
บริษทั ดังนี้
ก
1. หน้ าที่และคความรับผิดชอบอั นเกี่ยวกับการสรรหา
1.1 พิจารณ
ณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์
ง
ประกออบของคณะกรรมการของบริษทั
1.2 กําหนดคุณสมบัตทิ เ่ี หมมาะสมของกรรมมการ กรรมการผผูจ้ ดั การ และปรระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมทัง้ หลักเกณฑ์ใน
การสรรหาาเพือ่ ดํารงตําแหหน่ งกรรมการ กรรมการผู
ก
จ้ ดั กาาร และประธานนเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
า นอกจากนี้ยงงมี
ั หน้าทีท่ บทวนคุณสมบัตขิ องง
กรรมการ กรรมการผู้จดดการ
ั
และประธธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และประเเมินผลการปฏิบับตงิ านของกรรรมการ กรรมกาารผู้จดั การ และะ
ประธานเจ้จ้าหน้าทีบ่ ริหารททีค่ รบกําหนดวาาระ
1.3 กําห นดวิธีการและกกระบวนการในนการเตรียมบุคลากรที่มคี ุณสมมบัติเหมาะสมใในการดํารงตําแหน่
แ งกรรมการร
กรรมการผูผูจ้ ดั การ และปรระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ก จารณาค่าตอบแทน
า
2. หน้ าที่และคความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิ
2.1 กําหนดนนโยบายค่าตอบบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมมผล สําหรับคณ
ณะกรรมการบริษษัท กรรมการผูจัจ้ ดการ ประธานน
เจ้าหน้าทีบริ
บ่ หาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณ
ณะกรรมการบริษั
ษท
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2.2 กําหนดคค่าตอบแทน เงินรางวั
น ล เบีย้ ปรระชุม บําเหน็จ โบนั
โ ส และผลปรระโยชน์อ่นื ๆ สํสาหรับคณะกรรมมการบริษทั และะ
คณะกรรมมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัตง้ โดยคณะกรรรมการบริษทั แลละนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริริษทั เพื่อเสนอทีทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ พิจารณ
ณาอนุ มตั ิ
จ
าหนดคค่าตอบแทนและผลประโยชน์ออื่นื ๆ สําหรับปรระธานเจ้าหน้าที่
2.3 ประเมิมินผลการปฏิบติตั งิ าน รวมถึงพิจารณากํ
บริหาร
2.4 คณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมาายให้คณะกรรมมการพิจารณาคค่าตอบแทนดําเนินการในเรื่องที
ง ่เกี่ยวข้องกับ
ตั ประสงค์ของบบริษทั ในเรือ่ งดัดังนี้
ค่าตอบแททนและผลประโยยชน์อน่ื ๆ ของผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้บรรลุวตถุ
2.4.1 เพื
พือ่ กําหนดและดําเนิ
า นการตามนโโยบาย รวมถึงแแผนด้านทรัพยาากรบุคคลสําหรับั ผูบ้ ริหารระดับสู
บ งให้เป็ นไปในน
แนวทางเดีดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั
2.4.2 เพพือ่ สร้างความมัั ่นใจว่าค่าตอบแแทนรวมถึงผลปประโยชน์ต่างๆ สําหรับผูบ้ ริหารรระดับสูงอยู่ในระดับทีส่ ามารถถ
แข่งขันกับผู
บ ป้ ระกอบธุรกิจรายอื
จ น่ ในอุตสาาหกรรมเดียวกันั ได้
2.4.3 เพือ่ื รักษาบุคลากรรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในตํ
ห
าแแหน่ งผูบ้ ริหารระะดับสูงไว้กบั บริษษัท
5. ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ
บ ษทั ฯ มีผบู้ ริหารจํานวน 5 ท่าาน ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ตําแหน่
า ง

นางงสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายยเฉลิมไชย ศิรนพวงศ์
นิ
นายยสมพล ตรีภพนนารถ
นายยวิสตู ร นรเศรษษฐสถาพร
นายยอัคคชนก์ แสงสุข

ประธานเเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร
ประธานเเจ้าหน้าทีส่ ายบัญ
ั ชีและการเงิน
รองกรรมมการผู้จดั การสายงานธุรกิจสินนเชื่อรายใหญ่
รองกรรมมการผูจ้ ดั การสาายงานกฏหมาย
ผูอ้ าํ นวยกการฝา่ ยสินเชือ่

ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริ หาาร (Chief Execcutive Officerr : CEO) / กรรมมการผูจ้ ดั การร (Managing DDirector : MD)
คณะกรรมการบบริษทั ได้กําหนดดให้นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
ไ
เป็ นผูด้ ํารงตํ
า าแหน่ งประะธานเจ้าหน้าทีบริ
่ หาร (CEO)
ซึง่ เป็ นตําแหน่
า งเดียวกับบตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) เพือ่ ดําเนิ
า นการควบคุม การดําเนินธุธรกิจของบริษทั ฯให้เป็ นไปตามม
วัตถุประสงค์และนโยบายการดําเนินธุรกิจที
จ ไ่ ด้รบั มอบหมมายจากคณะกรรรมการบริษทั ฯ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีด่ งนี
งั ้
บ ดชอบของปประธานเจ้าหน้น้ าที่บริ หาร / กรรรมการผูจ้ ดั กาาร
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิ
โ
อ่ เป็ นไปตามวั
น
ตถุประสงค์ของการดําาเนินธุรกิจของบบริษทั ฯ
1. การกํากับดูแแลการดําเนินงาานของบริษทั ฯ โดยรวมเพื
2. กําหนดกกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะะกรรมการบริษั
ษทั และดําเนินกการเพื่อให้บรรลลุเป้าหมายตามม
กลยุทธ์และแผนการทางธุ
ล
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุมัมตจิ ากคณะกรรรมการบริษทั
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิ
บ ดชอบของปประธานเจ้าหน้น้ าที่บริ หาร / กรรรมการผูจ้ ดั กาาร
โ
อ่ เป็ นไปตามวั
น
ตถุประสงค์ของการดําาเนินธุรกิจของบบริษทั ฯ
1. การกํากับดูแแลการดําเนินงาานของบริษทั ฯ โดยรวมเพื
2. กําหนดกลยุยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสสนอต่อคณะกรรรมการบริษทั และดํ
แ าเนินการเพพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ห
กลล
ยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จากคณะกรรมก
ิ
การบริษทั
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3. ดําเนินการและปฏิบตั ภิ ารกิจที
จ ค่ ณะกรรมกาารมอบหมาย และตามนโยบายยของคณะกรรมกการบริษทั
4. สังการ
่ ออกรระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ใหห้การปฏิบตั งิ านนเป็ นไปตามนโยยบาย
5. อนุมตั ิ และ/หหรือ มอบอํานาจจการทํานิตกิ รรมเพือ่ ผูกพันบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมปกติ
ร
ของบบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้รวมถึงธุรกรรมม
ใดๆ ทีไ่ ม่เป็
เ นการผูกพันทรั
ท พย์สนิ ของบริรษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงานน ผูบ้ ริหาร และพพนักงาน เพือ่ ปฏฏิบตั ติ ามนโยบาายและทิศทางททางธุรกิจทีไ่ ด้รบจากคณะกรรมก
บั
การบริษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ รายยได้ให้แก่บริษททฯ
ั และผูถ้ อื หุน้
ษทั ฯ ไปก่อภาระะผูกพันใดกับบุคคล
ค บริษทั ห้างร้าน หรือสถาบบันการเงิน เพือ่
8. พิจารณาการรนําสิทธิและทรัรัพย์สนิ ของบริษั
นําเสนอคณ
ณะกรรมการอนุนุมตั ิ
9. พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายค่าใชช้จา่ ยการดําเนินงานปกติ
น
ในวงเเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
ใ
ลักทรัพย์ เพือ่ บัญชีบริษทั ฯในววงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
10. พิจารณาอนนุมตั กิ ารลงทุนในตราสารและห
11. อนุมตั กิ ารใใช้จ่ายเงินลงทุนที
น ส่ าํ คัญในการขขยายธุรกิจ ตลออดจนการร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอืน่ ๆ ในนวงเงินไม่
เกิน 25 ล้านบาท
า
ร งการปฏิบตั งิ านด้วยหลักธรรมาภิ
ธ
บาล ในน
12. ดูแลการทําางานของพนักงาานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎรระเบียบต่างๆ รวมถึ
การทําธุรกิจ
13. ส่งเสริมพัฒนาความรู
ฒ
ค้ วามมสามารถ และศัศักยภาพของพนันักงานเพือ่ เพิม่ ศัศกยภาพขององค์กร
14. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาตต่างๆ ทีจ่ ําเป็ นต่อการดําเนินกการของบริษทั ฯ รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตัง้ ทนายความเพือ่
้ฟองร้องดําเนิ
า นคดี หรือเข้ข้าสูค้ ดีทเ่ี กีย่ วข้องกั
อ บบริษทั หรือบริ
อ ษทั ย่อย
15. การพิจารณ
ณาอนุ มตั กิ ารทํารายการที
า
เ่ กีย่ วโยงกั
ว นทีเ่ ป็ นเงืงือ่ นไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาดการ
ย
ร
คิดค่าธรรมมเนียมบริการในนอัตราค่าธรรมเเนียมปกติ และกการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั
า วไป
่ เป็ นต้น
16. อนุมตั กิ ารแแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างพนนักงานระดับผูบ้ ริหาร
17. อนุมตั กิ ารแแต่งตัง้ ผูม้ อี าํ นาจจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสั ่งจจ่ายเงินของบริษั
ษทฯ ตลอดจนกการลงนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วกับ
หุน้ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาาพ ใบสําคัญแสสดงสิทธิ หน่ วยลงทุ
ย นเอกสารทีทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ รวมททัง้ สัญญาต่างๆเอกสารทางการร
บัญชี การเงิน และเอกสารรทัวไป
่
18. ดําเนินกิจการงานอื
ก
น่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นกรณีๆ ไป
19. มอบอํานาจจให้บุคคลอื่นตาามทีเ่ ห็นสมควรร เพือ่ ทําหน้าทีดดํ่ าเนินการแทนใในเรือ่ งทีจ่ าํ เป็ นนและสมควร แลละภายใต้อํานาจจ
หน้าทีต่ ามมทีไ่ ด้รบั มอบหมมายจากคณะกรรมการบริษทั
20. มอบหมายงงานภารกิจเรือ่ งใดๆให้
ง
แก่รองกกรรมการผูจ้ ดั กาาร หรือเจ้าหน้าทีทฝ่ า่ ยบริหารนําไปปฏิ
า
บตั ิ
อนึ่ง การอนุ มัมตริ ายการดังกล่
ก าวข้างต้นจะตต้องไม่มลี กั ษณ
ณะเป็ นการอนุ มติตั ริ ายการทีท่ ําใหห้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
กรรมการผผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอํานาจจ สามารถอนุ มัมตั ริ ายการทีต่ นหหรือบุคคลทีอ่ าจจมีความขัดแย้งงมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อือ่นื ใด (ตามข้อบังคับของบริษทฯ
ทั และตามทีส่ านั
าํ กงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนนด) ทํากับบริษั
ษทั ฯ หรือบริษทั
น
ยและหลักเกณฑ
ฑ์ทค่ี ณะกรรมกาารบริษทั ได้พจิ าารณาอนุ มตั ไิ ว้รวมทั
ร ง้ ให้เป็ นไปป
ย่อย ยกเว้ว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย
ตามข้อกําหนดของตลาดหหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเ
ป
เรือ่ งการทํารายกการทีเ่ กีย่ วโยงกกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไไปซึง่ สินทรัพย์ทีท่ี
สําคัญของงบริษทั ฯ หรือบริริษทั ย่อย
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6. เลขานุการบริ ษทั (Compaany Secretaryy)
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
ม
รบริษทั ครัง้ ที่ 5/2559
5
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายยน 2559 ได้มอบหมายให้นายวิวิสตู ร นรเศรษฐฐ
สถาพร ทําหน้
า าทีเ่ ป็ นเลขาานุ การบริษทั เพพือ่ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของพรระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ตามมมาตรา 89/15 เรือ่ งการกําหนนดให้คณะกรรมมการบริษทั ต้องจั
ง ดให้มเี ลขานุการบริ
ก ษทั ขึน้ โดดยมีหน้าทีแ่ ละคความรับผิดชอบบ
ดังนี้
า
บเอกสาารดังต่อไปนี้
1. จัดทําและเก็
1.1 ททะเบียนกรรมกาาร
1.2 หหนังสือนัดประชุชุมคณะกรรมการ รายงานการปประชุมคณะกรรมมการ และรายงาานประจําปีของบริษทั
1.3 หหนังสือนัดประชุชุมผูถ้ อื หุน้ และรรายงานการประะชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานกาารมีสว่ นได้เสีย ทีทร่ ายงานโดยคณะกรรมการหรืรือผูบ้ ริหาร และะจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามมาตรา 89/14
8
ให้ประธาานคณะกรรมการ และประธานกกรรมการตรวจสอบทราบภายใใน 7 วันทําการร
นับแตต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้ร้ บั รายงานนัน้
3. ดําเนินินการอืน่ ๆ ตามมทีค่ ณะกรรมกาารกํากับตลาดทุนประกาศกําหนนด
4. ให้คาาแนะนํ
ํ
าด้านกฏหมายและกฏเกกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ี วข้อง และข้อพึ
พงปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลในนการดําเนิน
กิจกาารของคณะกรรมการให้เป็ นไปตตามกฏหมาย
5. ทําหนน้าทีใ่ นการดําเนินินการจัดประชุมคณะกรรมการรบริษทั และการรประชุมผูถ้ อื หุน้
6. ติดต่อประสานงานกักับหน่ วยงานภายในบริษทั ฯ ให้ห้ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบ
ค
บริษทั และมติทีทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
และรรายงานสารสนเททศต่อหน่วยงานนทีก่ ํากับดูแลแลละสาธารณชนใหห้ถูกต้องครบถ้ววนตามกฏหมายย
7. จัดให้ห้มกี ารปฐมนิเทศศ ให้คาํ แนะนําแก่
แ กรรมการทีไ่ ด้ดรบั การแต่งตัง้ ใหม่
ใ
8. หน้าทีทอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจจากบริษทั ฯ
การกําหนดอํานาจอนุ
น
มตั วิ งเงิน
ม
รบริษทั ครัง้ ที่ 11/2558 วันที่ 3 ธันวาคม 25588 มีรายละเอียด ดังนี้
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
1. อํานาจอนุ มัตสิ นิ เชื่อ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรรมการบริหาร
คณะกรรรมการบริษทั

ไม่เกิน 50 ล้านบาท
50-3000 ล้านบาท
300 ล้านบาทขึน้ ไป

1.1 อํานาาจอนุมตั ขิ องปรระธานเจ้าหน้าทีบริ
่ หาร (วงเงินไไม่เกิน 50 ล้านบบาท)
 วงเงินอนุมติ
ม ไม่เกินร้อยละะ 50 ของหลักปประกันทีม่ าขอสิสินเชื่อ โดยใช้บริษทั ประเมินราคคาทีข่ น้ึ ทะเบียน
กับ ก.ล.ต.
 อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลู
จ กค้าขัน้ ตํ่าร้
า อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
 ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ จํจานองหรือขายฝฝาก สามารถกําหนดระยะเวลา
า
าได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้อกี 1
ณะกรรมการบริหาร
ห
ครัง้ หากมมากกว่านี้ตอ้ งขออนุมตั จิ ากคณ
1.2 อํานาาจอนุมตั ขิ องคณ
ณะกรรมการบริหาร
ห (วงเงินเกิน 50 ล้านบาท แต่
แ ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
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 วงเงินอนุมติ
ม ไม่เกินร้อยละะ 50 ของหลักปประกันทีม่ าขอสินเชื
น ่อ โดยใช้บริษทั ประเมินราคคาทีข่ น้ึ ทะเบียน
กับ ก.ล.ต.
 อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลู
จ กค้าขัน้ ตํ่าร้
า อยละ 12 ต่อปี หรือมากกว่า
 ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ จํจานองหรือขายฝฝาก สามารถกําหนดระยะเวลา
า
าได้ไม่เกิน 1 ปี และต่อได้อกี 1
ครัง้ หากมมากกว่านี้ตอ้ งขออนุมตั จิ ากคณ
ณะกรรมการบริษั
ษทั
1.3 อํานาาจอนุมตั ขิ องคณ
ณะกรรมการบริษั
ษท (วงเงินเกินกกว่า 300 ล้านบาาท)
หลักเกณฑ์ให้ใช้หลักเสี
ก ยงมติขา้ งมาากขององค์ประชชุม โดยสามารถถอนุมตั ทิ ุกวงเงิน และอัตราดอกกเบีย้ ให้
สอดคคล้องกับต้นทุนการเงิ
ก น
2. อํานาจอนุ มัตกิ ารลงทุนรววมในทัง้ หุน้ และตตราสารต่างๆ
การลงทุนมีอตั ราผลตอบแแทนไม่ต่าํ กว่าร้อ้ ยละ 6 ต่อปี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรรมการบริหาร
คณะกรรรมการบริษทั

ไม่เกิน 50 ล้ลานบาท
50-300 ล้า้ นบาท
300 ล้านบาทขึน้ ไป

7. การสรรหากกรรมการ
7.1 การแต่งตัง้ คณะกรรมการบบริษทั
ในการเลืลือกตัง้ กรรมการรของบริษทั ฯทุกๆปี
ก บริษทั ฯได้เ้ ปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ให้ผผูถ้ อื หุน้ เสนอชือบุ
อ่ คคลทีม่ คี วามม
เหมาะสมเเข้ารับการพิจารรณาคัดเลือกเป็ นกรรมการใหม่
น
ม่ของบริษทั ฯ โดดยจะพิจารณาจจากคุณวุฒ ิ ประะสบการณ์ และคความชําชาญในน
ธุรกิจของบบริษทั ฯเป็ นหลัก ในขณะเดียวกกันก็จะมีการพิจารณาถึ
จ
งความเหมาะสมของกกรรมการทีจ่ ะครรบกําหนดออกตตามวาระให้กลับ
เข้าดํารงตํตําแหน่ งต่อไป การพิจารณาทังั ้ หมดนี้ คณะกกรรมการบริษทพิ
ทั จารณา เพือ่ นํ าเสนอต่อทีป่ ระชุ
ร มผูถ้ อื หุน้ สาามัญประจําปีให้
ความเห็นชอบตามหลั
ช
กเกกณฑ์ดงั นี้ต่อไป
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่
ย ากับ 1 หุนต่
น้ อ 1 เสียงตามมจํานวนหุน้ ทีต่ นถื
น อ
2. ในการเลือกตั
ก ง้ กรรมการบริริษทั ฯ วิธกี ารอออกเสียงลงคะแแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื
ก
่อเป็ น
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกัน แล้วแต่ทป่ี ระชุชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร
น
แต่ในกการออกเสียงลงงคะแนนหรือมีมติ
ม ใด ๆ ผูถ้ อื หุน้
แต่ละคนจะใช้สทิ ธิตามคะะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพือ่ การเลือกตัง้ กรรรมการ จะต้องเปป็ นไปตามคะแนนนเสียงส่วนใหญ
ญ่ หากมีคะแนนนเสียงเท่ากันให้ห้
ม่ น้ อีกหนึ่งเสียง
ผูท้ เ่ี ป็ นปรระธานทีป่ ระชุมมีเสียงชีข้ าดเพิมขึ
ในกรณีทม่ี ตํี าแหน่ งกรรมกการว่างลง นอกกเหนือไปจากกการออกตามวารระ เช่น การตายหรือลาออก คณะกรรมการร
บริษทั จะพิ
พิจารณาแต่งตัง้ ให้
ใ กรรมการใหมม่ดาํ รงตําแหน่งแทนกรรมการค
แ
คนทีต่ ายหรือลาออกในการประชุมของคณะกรรรมการบริษทั ได้ด้
เลย โดยยไม่ต้องมีการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ลงมติเลือกตัง้ กรรมการรใหม่แต่อย่างใดด ส่วนการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระะดับสูง รวมทัง้
ตําแหน่ งประธานเจ้
ป
าหน้าที
า ่บริหารหรือกรรมการผู
ก
้จดั การ
ก
จะเป็ นไปปตามนโยบายแผนสืบทอดตําาแหน่ งและการคัดเลือกแต่งตัง้
กรรมการใใหม่ในคูม่ อื การกกํากับดูแลกิจกาารของบริษทั ฯ ก่กอนทีจ่ ะนําเสนอให้ประธานเจ้าหน้
า าทีบ่ ริหารเป็ป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ต่อไป
ไ
วาระการดํารรงตําแหน่ งของงคณะกรรมกาารบริ ษทั
บริษทั ฯกําหนนดให้การประชุมสามัญประจําปีปทุกครัง้ กรรมมการของบริษทั ฯจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจจากตําแหน่ ง ถ้า
กรรมการทีทีจ่ ะออกแบ่งให้ต้ รงเป็ น 3 ส่วนไม่
น ได้ ก็ให้ออกจํานวนใกล้ทส่ี ดกั
ดุ บสัดส่วน 1 ใน
ใ 3

51

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงงานประจําปี 2559

โดยกรรมการรทีอ่ อกจากตําแหน่
แ งในปี แรกแลละปีทส่ี องภายหหลังจดทะเบียนบริ
น ษทั ฯ ให้ใช้ววิธิ จี บั สลากกัน และปี
แ ต่อๆไปให้ห้
กรรมการคคนทีอ่ ยู่ในตําแหหน่งนานทีส่ ุดเป็ป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง โดยกรรรมการทีถ่ ูกเลือกให้ออก สามารถกลับเข้ามาดํดํารงตําแหน่ งได้ด้
ใหม่ โดยผผ่านการคัดเลือกจากผู
ก
ถ้ อื หุน้
คุณสมบัติคณะกรรมการบ
ณ
บริ ษทั
ความรู้ ความเชชีย่ วชาญ และคความสามารถในน
กรรมการของงบริษทั ฯประกออบไปด้วยบุคคลล ทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยประสบการณ์
ย
ธุรกิจทีบ่ ริษัทฯดําเนินการรเพียงพอ เพือ่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดปรระโยชน์แก่บริษทั ฯได้เป็ นอย่างดดี นอกจากนี้ คณ
ณะกรรมการขอองบริษทั ฯ ต้องมีมี
ความทุ่มเทท รับผิดชอบ แและให้เวลาต่อการดําเนินธุรกิจของบริ
ข
ษทั ฯอย่างเต็
า มที่ รวมถึงมี
ง ความเข้าใจในนบทบาทหน้าทีข่ องตนเองเป็ น
อย่างดี
ทัง้ นี้เพือ่ ให้บริษทั ฯมีคณะกรรรมการทีเ่ หมาะสสมต่อโครงสร้างงการบริหารงานนของบริษทั ฯ จึงงได้มกี ารกําหนดดคุณสมบัต ิ และะ
การแต่งตังั ้ ของคณะกรรมมการบริษทั ฯ ไว้ด้ งั นี้
1 ประกอบบด้วยกรรมการใในสัดส่วนทีเ่ หมาาะสม เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวต่
ว อการบริหารงงาน ซึง่ กําหนดใให้กรรมการของง
บริษทั ฯมีจํจานวนไม่น้อยกกว่า 5 คน โดยกกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึ
ง่ ่งจะต้องมีถิถน่ิ ทีอ่ ยู่อาศัยในนราชอาณาจักร โดยการแต่งตัง้
คณะกรรมมการจะต้องมาจจากทีป่ ระชุมผูถืถ้ อื หุน้ ยกเว้น เป็ป็ นการแต่งตัง้ กรรรมการเพือ่ เข้ามาแทนที
า
ก่ รรมมการทีล่ าออก ซึง่ จะแต่งตัง้ โดยย
คณะกรรมมการบริษทั ฯ
2. คณะกรรรมการของบริษั
ษทฯ จะต้องปรระกอบด้วยกรรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวนไม่
า
น้อยกวว่า 3 คน หรือมี
จํานวนอย่ย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมมการบริษทั ฯ เพพือ่ ให้แน่ ใจได้ว่าจะมีการตรวจจสอบถ่วงดุลในรระดับคณะกรรมมการ และอย่าง
น้อยต้องมีมี 1 คน ในคณะกกรรมการอิสระ ทีเ่ ป็ นผูม้ คี วามรูรูท้ างด้านบัญชีแและการเงิน
3. กรรมการของบริษทั ฯแตต่ละท่านจะต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
ค
แ คณ
และมี
ุ วุฒใิ นสสาขาต่างๆทีม่ คี วามหลากหลายย
เพือ่ ให้เห็นโอกาสและควา
น
ามเสีย่ งของธุรกิจในด้านทีแ่ ตกกต่างกัน โดยในนจํานวนของคณ
ณะกรรมการทัง้ หหมด จะต้องปรระกอบด้วยผูท้ มีม่ี ี
ความรูใ้ นสสายงานหลักๆ ดัดงต่อไปนี้อย่างน้อย 1 คน ซึง่ ได้
ไ แก่ ผูม้ คี วามรูรูใ้ นด้านการเงิน หรือการธนาคาาร ด้านการบัญชีช ด้านกฏหมายย
4. ไม่มปี ญั หาหรือข้อพิพาทด้
า านกฎหมาาย อันเป็ นผลจาากการทําหน้ าทีท่คณะกรรมกาารของบริษทั อื่นทั
น ง้ ในอดีตและะ
ปจั จุบนั
5. กรรมการของบริษทั ฯจะะไม่ดาํ รงตําแหนน่งเป็ นกรรมการรในบริษทั จดทะะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั ซึง่ หากกรรมการท่าน
ใดมีความจําเป็ นทีต่ ้องดํารงตํ
า าแหน่ งเกินกว่
น าทีก่ ําหนด กรรมการท่านดั
น งกล่าวจะต้องชี
ง ้แจงเหตุผล ตต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และะ
เปิดเผยข้อมู
อ ลให้ผถู้ อื หุน้ ททราบในแบบแสสดงรายการข้อมูลประจําปี และะรายงานประจําปีปของบริษทั ฯ
6. กรรมการต้องมีคณ
ุ สมบับัตแิ ละไม่มลี กั ษณ
ณะต้องห้ามตามมทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้
ค
วางใจให้ห้
บริหารจัดการกิ
ก จการตามกฎหมายว่าด้วยบริ
ย ษทั มหาชนจจํากัด
7. ทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแแปลงกรรมการร บริษัทฯจะแจ้จ้งข่าวผ่านทางตลาดหลัก ทรัพพย์ฯ และเว็บไซซต์ของบริษัท ฯ
นอกจากนันัน้ จะดําเนินการรเปลีย่ นแปลงข้อ้ มูลกรรมการแและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯผ่านระะบบออนไลน์ขอองสํานักงาน ก..ล.ต.ในทันทีทมีม่ี ี
การแต่งตังั ้
7.2 การแต่งตัง้ คณะกรรมการอิอิสระ
บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมกการอิสระอย่างน้อย1
อ ใน 3 ของกกรรมการทัง้ หมด โดยคณะกรรรมการบริษทั จะรร่วมกันพิจารณาา
คุณสมบัตและลั
ิ กษณะต้องห้ามของกรรมการตามมาตราพระราชบัญญัตติมิ หาชน กฎระเบียบ ข้อบังคับั ประกาศของสํานักงานตลาดด
ร จของบริษทั ฯ
หลักทรัพย์ย และก.ล.ต. อีกทัง้ รวมถึงคุณวุวฒ ิ ประสบการรณ์การทํางาน คความเชีย่ วชาญชํานาญในด้านทีทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิ
เป็นต้น จากนั
จ น้ จะนําเสนนอทีป่ ระชุมผูถ้ อหุ
อื น้ เพือ่ พิจารณ
ณาแต่งตัง้ เป็นกรรรมการบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ในปีปี 2558บริษทั มีกรรมการอิสระะ
เพียง 3 ท่านเท่านัน้ เนื่องจากมีกรรมมการอิสระ 1 ท่ทานได้ลาออกไปในเดือนพฤศจิจิกายน โดยบริริษทั ฯอยูร่ ะหว่างการสรรหาเพื
ง
อ่
ทดแทน
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คุณสมบัติของงกรรมการอิ สระ
ร
กรรมการอิสระ (Independent Director) คือ กรรมการที
ก
เ่ ป็ นอิ
น สระจากฝา่ ยบบริหารจัดการ ไม่มคี วามสัมพันธ์
น ทางธุรกิจหรือ
กิจกรรมอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องและไม่มหี น้าทีในการบริ
ใ่
หารจัดั การในบริษทั ฯ และ/หรือบริษั
ษทั ย่อย ซึง่ อาจมีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ผ
ของง
แ
อผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมกาารอิสระของบริษั
ษทฯ มีมคี ณ
ุ สมมบัตเิ ป็ นไปตามมนิยามกรรมกาารอิสระของบริษั
ษทั ฯ ซึง่ มีความม
บริษทั ฯ และ/หรื
เข้มงวดกวว่าข้อกําหนดขันนตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรรัพย์และตลาดหหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่
แ งประเทศไทยย
และคณะกกรรมการกํากับตตลาดทุน กล่าวคืคือ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้
น อยละ 0.5 ขอองจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงททัง้ หมดของบริษั
ษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษั
ษทร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรื
ห อผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รววมการถือหุน้ ขอองผูท้ เ่ี กีย่ วข้องขของกรรมการอิสสระรายนัน้ ๆ ด้วย
ว
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกาารทีม่ สี ่วนร่วมบบริหารงาน ลูกจ้จาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจจ
ควบคุมขอองบริษทั บริษททใหญ่
ั
บริษทั ย่อย
อ บริษทั ร่วม บริ
บ ษทั ย่อยลําดับบเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรืรือผูม้ อี าํ นาจคววบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะไได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้
ว
วไม่น้อยกว่
ย า 2 ปีก่อนวันั ทีไ่ ด้รบั การแตต่งตัง้ เป็นกรรมกการอิสระ ทัง้ นี้ลัลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไมม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ก่ี
สระเเคยเป็ นข้าราชกการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราาชการซึง่ เป็ นผูถถื้ อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจจ
ควบคุมขอองบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิหิต หรือโดยกาารจดทะเบียนตาามกฎหมาย ในนลักษณะทีเ่ ป็ นบิบดา มารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของงบุตร ของผูบ้ ริหาร
ห ผูถ้ อื หุน้ รายยใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
ก
เป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจคววบคุมของบริษทหรื
ทั อบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยยมีความสัมพันธ์ธทางธุรกิจกับบริ
บ ษทั บริษทั ใหหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจจ
ษ อ่ าจเป็ นการขั
ก ดขวางการรใช้วจิ ารณญาณ
ณอย่างอิสระของงตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู
น ถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย
ควบคุมขอองบริษทั ในลักษณะที
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของงผูท้ ม่ี คี วามสัมพั
พนธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษททใหญ่
ั
บริษทั ย่อย
อ บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ
ญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจจ
ควบคุมขอองบริษทั เว้นแตต่จะได้พน้ จากกาารมีลกั ษณะดังกล่
ก าวมาแล้วไม่น้นอยกว่า 2 ปีก่อนวั
อ นทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุ
ท รกิจตามวรรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการททางการค้าทีก่ ระทํ
ร าเป็ นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ
ก การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริ
ง มทรัพย์ ราายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการใให้หรือรับความช่วยเหลือทางกการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื
คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกกันหนี้สนิ รวมถึถึงพฤติการณ์อนทํ
น่ื านองเดียวกันั ซึง่ เป็ นผลให้บบริษทั หรือคู่สญญามี
ญ
ั
ภาระหนี้ทีท่ี
่
ง้ 20 ล้านบาททขึน้ ไป แล้วแตต่จํานวนใดจะตํ่า
ต้องชําระตต่ออีกฝายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทีทม่ี ตี วั ตนสุทธิขอองบริษทั หรือตังแต่
กว่า ทัง้ นี้ การคํานวณ
ณภาระหนี้ดงั กล่าวให้
า เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณ
ณมูลค่าของรายยการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศศคณะกรรมการร
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักั เกณฑ์ในการททํารายการทีเ่ กียวโยงกั
ย่
น โดยอนุโลม แต่ในการรพิจารณาภาระะหนี้ดงั กล่าวให้นันบรวมภาระหนีนี้
ทีเ่ กิดขึน้ ในนระหว่าง 1 ปีก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียยวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเเคยเป็ นผูส้ อบบัญ
ั ชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริริษทั ย่อย บริษทร่
ทั วม ผูถ้ อื หุน้ รรายใหญ่ หรือผูมีม้ อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถืถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูมีม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสออบบัญชี ซึง่ มีผสูสอบบั
้
ญชีของบริริษทั บริษทั ใหญ
ญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถถื้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจคควบคุมของบริษั
ษทสังกัดอยู่ เว้นแต่
น จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิ
ก
ชาชีพใดๆ
ใ ซึง่ รวมถึงกการให้บริการเป็ป็ นทีป่ รึกษากฎหหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิ
ก
น
ซึง่ ได้รบั ค่าบริ
า การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
อ จากบริษทั บริษิ ทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ว ผูถ้ อื หุน้ รายใใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุ
น
มของง
บริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุหน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อํอี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการททางวิชาชีพนัน้ ด้ว้ ย เว้นแต่จะไได้พน้ จากการมีมี
ลักษณะดังั กล่าวมาแล้วไมม่น้อยกว่า 2 ปีก่กอนวันทีไ่ ด้รบั การแต่
ก งตัง้ เป็ นกกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การรแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ราายใหญ่ หรือผูถืถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูทีท้ ่ี
เกีย่ วข้องกกับผูถ้ อื หุน้ รายใใหญ่
8. ไม่ประกอบบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็
น
นการแขข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษษัทั หรือบริษทั ย่อย
อ หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีมีม่ นี ยั ในห้างหุน้ สส่วน หรือเป็ นกรรรมการทีม่ สี ่วนร่
น วมบริหารงานน ลูกจ้าง พนักงาน
ง ทีป่ รึกษาทีทีร่ บั เงินเดือนปรระจํา หรือถือหุน้
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เกินร้อยละะ 1 ของจํานวนหหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกกเสียงทัง้ หมดขอองบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิ
ป
จการรทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่
น
งขันทีมีม่ ี
นัยกับกิจการของบริ
ก
ษทั หรือบริษทั ย่อย
ก าเนินงานขของบริษทั
9. ไม่มลี กั ษณะะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่มสามารถให้ควาามเห็นอย่างเป็ นนอิสระเกีย่ วกับการดํ
ภายหลังได้รบั กการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิ
ก
สระทีทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามข้
ไ
อ 1. - ข้ขอ 9. แล้ว กรรมมการอิสระอาจไได้รบั มอบหมายย
จากคณะกกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในกการดําเนินกิจกาารของบริษทั บริ
บ ษทั ใหญ่ บริษั
ษทั ย่อย บริษทั ร่ววม บริษทั ย่อยลํลําดับเดียวกัน ผู้
ถือหุน้ รายยใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุ
าํ
มขอองบริษทั โดยมีการตั
ก ดสินใจในรูรูปแบบขององค์ค์ ณะ (Collectivve Decision) ไดด้
7.3 การแต่งตัง้ คณะกรรมการตตรวจสอบ
วาระการดํารงงตําแหน่ งของกกรรมการตรวจจสอบ
คณะกรรมการตตรวจสอบมีวาระะอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี ไมม่เกิน 3 วาระติดต่
ด อกัน นับจากกวันทีไ่ ด้รบั การแแต่งตัง้ จากคณะะ
คณะกรรมมการบริษทั หรือททีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทัทง้ นี้กรรมการตรรวจสอบซึง่ พ้นตํตาแหน่ งตามวารระอาจได้รบั การรแต่งตัง้ ให้ดํารงง
ตําแหน่ งต่อไปได้อกี โดยคณะกรรมการบบริษทั หรือทีป่ ระะชุมผูถ้ อื หุน้
คุณสมบัติของงคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตั เิ ช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการที
ก
ไ่ ด้รบั มอบหมายจากกคณะกรรมการร
บริษทั ให้ตัตดั สินใจในการดํดําเนินงานของบบริษทั บริษทั ใหญ
ญ่ บริษทั ย่อย บริ
บ ษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียยวกัน ผูถ้ อื หุน้ ราายใหญ่ หรือผูมีม้ ี
อํานาจควบบคุมของบริษทั และไม่เป็ นกรรรมการของบริษทจดทะเบี
ทั
ยนซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรืรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันของง
บริษทั ทังนี
ง้ ้ ในคณะกรรมการตรวจสอบบจะต้องมีอย่างนน้อย 1 ท่าน เป็ป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ล
ณ์ดา้ นการเงินและการบัญชีเพียง
พอทีจ่ ะทําหน้
า าทีใ่ นการสออบทานความน่ าเชื
า อ่ ถือของงบกการเงิน
7.4 การแต่งตัง้ คณะกรรมการสสรรหาและพิจารรณาค่าตอบแทนน
จ
าตอบแทน
วาระการดํารงงตําแหน่ งของคคณะกรรมการรสรรหาและพิ จารณาค่
คณะกรรมการสสรรหาและพิจารรณาค่าตอบแทนมีวาระอยูใ่ นตํตําแหน่ งคราวละะ 3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่
ได้รบั การแแต่งตัง้ จากคณะะคณะกรรมการรบริษทั หรือทีป่ ระชุ
ร มผูถ้ อื หุน้ ขอองบริษทั ฯ ทัง้ นี้กรรมการสรรหหาและพิจารณาาค่าตอบแทนซึง่
พ้นตําแหนน่งตามวาระอาจจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งต่อไปได้อกี โดยคณะกรรมกการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระท่านใดทีดํด่ าํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั ฯเกินกว่า 9 ปี และครบกําาหนดการออกตตามวาระแต่หากก
ในขณะนันที
น้ ป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีความจําเป็
เ นที่จะต้องอนุนุ มตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการอิ
ก
สระทท่านดังกล่าวดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการอิอิสระของบริษทฯต่
ทั อไป คณะะกรรมการบริษทั จะให้นําเสนอชื่อกรรมการอิสระท่
ส านนัน้ ในทีทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุนเป็
น้ นผูพ้ จิ ารณาา
อนุมตั ิ โดยยทีค่ ณะกรรมกาารบริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่ลาวในหนังสือนัดประชุ
ด
มผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คุณสมบัติคณะกรรมการสรร
ณ
รหาและพิ จารณ
ณาค่าตอบแทนน
กรรมการสรรหหาและพิจารณาคค่าตอบแทนมีคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับ “กรรรมการอิสระ” และไม่เป็ นกรรมการที
ก
ไ่ ด้รบั
มอบหมายยจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดสิ
ดั นใจในการดําเนิ
า นงานของบริริษทั บริษทั ใหญ
ญ่ บริษทั ย่อย บริริษทั ร่วม หรือนติ
นิ บุคคลที่
อาจมีความมขัดแย้งทางผลลประโยชน์ และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั จดดทะเบียนซึง่ เป็ นบริ
น ษทั ใหญ่ บบริษทั ย่อย หรือบริ
อ ษทั ร่วมของง
บริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมกาารสรรหาและพิจารณาค่
จ
าตอบแแทนสามารถอุททิศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณ
ณะกรรมการสรรร
หาและพิจารณาค่าตอบแททนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการททํางาน
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8. ค่าตอบบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ปนตัวเงิน
8.1 ค่าตออบแทนกรรมกการ
ในปี 2559 บริษั
ษทฯได้กําหนดนนโยบายผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ประธานกรรรมการ ได้รบั ค่คาเบีย้ ประชุมกรรรมการในอัตรา 25,000 บาท
กรรมการแต่ละท่าน ได้รบั ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอั
ม
ต านละ 200,000 บาท ในนแต่ละครัง้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุม
ตราท่
คณะกรรมมการบริษทั
ปี 2558 (บาาท/ครัง้ )

ปี 2559 (บาาท/ครัง)้

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ม
รบริษทั
ประธานกรรมมการบริษทั
20,000
25,0000
2 กรรมการบริษษัท
20,000
20,0000
.
ย้
มคณะกรรรมการตรวจสออบในอัตราท่านละ 20,000 บาทท ในแต่ละครัง้ ที่
2. กรรมการตรรวจสอบแต่ละทท่านจะได้รบั เบียประชุ
ได้เข้าร่วมประชชุมคณะกรรมกาารตรวจสอบ
ปี 2558 (บาาท/ครัง้ )
20,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ม
รตรวจสอบ

ปี 2559 (บาาท/ครัง)้
20,0000

3. กรรมการสรรรหาและพิจารณ
ณาค่าตอบแทนแต่ละท่านจะได้ร้ บั เบี้ยประชุมในอั
ใ ตราท่านละ 20,000 บาท ในแต่
ใ ละครัง้ ทีไ่ ด้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส
ค
สรรหาและพิจารรณาค่าตอบแทนน
ปี 2559 (บาทต่อครัง)้
20,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ม
รสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2559 (บาททต่อครัง)้
-

หมายเหตุ : จากกการทีก่ รรมการรสรรหาและพิจารรณาค่าตอบแทนได้ลาออกไป มติติทป่ี ระชุมคณะกรรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2558 เมือ่
วันที่ 22 พฤษภาาคม 2558 ให้ชะลลอการแต่งตัง้ กรรรมการทดแทน จึงทําให้ไม่มกี รรมมการ รวมถึงไม่มการประชุ
ี
มของคคณะกรรมการสรรร
หาหลังจากนัน้ เป็ป็นต้นมา

4. บริษทั ฯ จะจ่จ่ายบําเหน็จพิเศษให้
ศ แก่คณะกรรรมการบริษทั ทังั ้ คณะโดยรวม ในอั
ใ ตราเดียวกันนกับปีทผ่ี า่ นมา คือ ร้อยละ 1
ของกําไรสุทธิปประจําปีของบริษั
ษทั ฯ นอกเหนือไปจากการจ่
ไ
ายคค่าเบี้ยประชุมใหห้แก่กรรมการบริริษทั แต่ละท่านขข้างต้นแล้ว โดยย
กําหนดจ่ายหลังั จากทีง่ บการเงิงินประจําปีของบบริษทั ฯ ได้รบั กาารอนุมตั จิ ากทีประชุ
ป่ มผูถ้ อื หุน้ ในปี
ใ ถดั ไปเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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ค่าตอบแทนคณ
ณะกรรมการบริษั
ษท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดัดังนี้
ร ่อ
รายชื

ตําแหหน่ ง

1. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
2. นางสาวสุสุกญ
ั ญา สุขเจริญ
ไกรศรี
3. นายเฉลิมไชย
ม ศิรนิ พวงศ์
1/

4. นายสมพล ตรีภพนารถ
5. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์
งาม

รองประธานนกรรมการ
กรรมกการ

กการประชุม
คณ
ณะกรรมกา
รบบริ ษทั /ครัง้
6/6
5/6

การประชุม
คคณะกรรมการ
ตตรวจสอบ/ครัง้
-

กรรมกการ

6/6

กรรมกการ
ประธานกรรรมการ
ตรวจสอบ/กกรรมการ
อิสระ
ร
6. นายณฐพพร อิงคนินนั ท์
กรรมการตรรวจสอบ/
กรรมการรอิสระ
7. นายพิจารรณ์ สุขภารังษี
กรรมกการ
8. นายสุพจน์ อาวาส
กรรมกการ
9. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
ประธานกรรรมการ
10. นางสาววพิมพ์วลั ญช์
กรรมการอิอิสระและ
สุวตั ถิกุล
กรรมการตรวจสอบ
รวมค่าตอบบแทนกรรมการรที่ ยงั คงดํารงตําแหน่
า งอยู่
ณ ปัจจุบนั
กรรมการทีที่ ลาออกระหว่าง
ตําแหหน่ ง
ปี 2559
1. นายธวัชชัชย ม่วงไหมแพร2/

ค่าตอบแทนน
(บาท)

วันที่เข้าดํารงตําแหน่ ง

120,000
100,000

2 มีนาคม
น 2558
29 เมษายน 2558

-

120,000

29 เมษายน 2558

6/6
6/6

5/6

120,000
220,000

11 พฤศศจิกายน 2558
23 กันยายน
น
2558

6/6

6/6

240,000

29 เมษายน 2558

6/6
5/6
1/1
1/1

1/1

120,000
100,000
25,000
40,000

24 มิถนายน
ุ
2558
3 ธันวาคม
ว 2559
12 พฤศศจิกายน 2559
12 พฤศศจิกายน 2559

1,205,000
ก
การประชุ
ม
คณ
ณะกรรมกา
รบบริ ษทั /ครัง้
-

การประชุม
คคณะกรรมการ
ตตรวจสอบ/ครัง้
-

ค่าตอบแทนน
(บาท)

วันที่ลาออกจาก
ล
ตําแหน่ ง

ประธานกรรรมการ
12 กุมภาพั
ภ นธ์ 2559
ตรวจสสอบ/
กรรมการรอิสระ
2. นายชนะชชัย จุลจิราภรณ์
กรรมกการ
1/2
40,000
1 เมษษายน 2559
3//
3. นางสาวววรรณา พิมพะกร
ประธานกรรรมการ
2/2
45,000
31 กรกกฎาคม 2559
4/
4. นางวัลภาา สุนากร
กรรมการอิอิสระและ
4/4
4/4
160,000
1 ตุลาคม
ล 2559
กรรมการตรวจสอบ
รวมค่าตอบบแทนกรรมการทีที่ได้ลาออกไประะหว่างปี
245,,000
รวมค่าตอบบแทนกรรมการ ปี 2559
1,450,000
หมายเหตุ: 1/
นายธวัวัชชัย ม่วงไหมแพพร ได้รบั แต่งตัง้ เป็ป็นกรรมการเมือ่ วันั ที่ 29 เมษายน 2558
2 ลาออกเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์
น 2559
2/

นายชนนะชัย จุลจิราภรณ์
ณ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการเมื
น
่อวันที่ 11 พฤศจิกายนน 2558 ลาออกเมืมื่อวันที่ 1 เมษายนน 2559

3/

นางสุวรรณา
ว
พิมพะกร ได้
ไ รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื
ก
่อวันที่ 23 กันยายน 25558 ลาออกเมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

4/

นางวัลภา
ล สุนากร ได้รบแต่
บั งตัง้ เป็ นกรรมกการเมือ่ วันที่ 26 ตตุลาคม 2558 ลาอออกเมือ่ วันที่ 1 ตุลลาคม 2559
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8.2 ค่าตออบแทนผูบ้ ริ หาร
า (ซึง่ ทัง้ หมดเเป็ นกรรมการบบริ หาร)
ประเภทค่ค่าตอบแทน
เงินเดือน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าเบีย้ ประชุม
เงินสมทบกองททุนสํารองเลีย้ ง
ชีพ
รวม

ปี 2557
2
จํานวนเงิน (บาท)
155,522,689
7
7,876,279
600,000
728,440

ปี 2558
จํานวนเงิน (บาาท)
9,323,9952
2,457,8800
840,0000
425,1197

31 ธ.ค.2559
จํานวนเงินิ (บาท)
6
6,446,880
679,914
220,000
250,334

244,727,408

13,046.9949

7
7,597,138

หมายเหตุ : ผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื
ต
น่ เช่น คอมมิชชัน่ หรือค่
อ าตอบแทนในรูปอืน่ ใด นอกเหนืนือจากทีไ่ ด้เปิดเผผยไว้

9. บุคลากกร
9.1 จํานววนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคคม 2559 บริษทั ฯ มีพนักงานทังสิ
ง้ น้ 24 คน ไม่ไได้รวม พนักงานนของบริษทั ย่อย ในการจัดสรรกําลังคน บริษทั
ฯจะพิจารณ
ณาความเหมาะะสมกับลักษณะงานและการบริริการของ บริษททฯที
ั ส่ อดคล้องกักับแผนการขยายการดําเนินงานและการลงทุน
ต่างๆ ซึง่ บริ
บ ษทั ฯมีจาํ นวนนพนักงานในตําแหน่งงานต่างๆๆ ดังนี้

ลําดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตําแหหน่ ง
ประธานเจ้าหนน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหนน้าทีส่ ายบัญชีและการเงิ
แ
น
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมกาารผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยยการฝา่ ย
ผูจ้ ดั การ
หัวหน้าส่วน
บ นอืน่ ๆ
พนักงานสนับสนุ
รวมจจํานวนพนักงาานทัง้ หมด

57

2557

2558

จํานวน
(คน)
1
1
2
3
1
2
2
1
9
22

จํานวน
(คน)
1
1
3
2
1
1
3
4
13
29

31 ธ.ค.
25559
จํานวน
(คคน)
1
1
0
0
0
2
5
6
9
244
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ในนส่วนของพนักงานในบริษทั ย่อย อืน่ ๆ (ไม่รวมบริษทั ออรั ่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี
ไ
่ พีทอี ี จําากัด) ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม
2559 มีจานวนพนั
าํ
กงานดัดังต่อไปนี้
2558

99.999
99.999

จํานวน
พนักงาน
(คน)
2
306

31 ธ.ค.
2559
จํานวน
พนักงาน
(คน)
0
415

99.999
99.999
99.999

4
0
1

4
4
2

99.999

0

0

บริษทั

สัดส่วนกาารถือหุ้น
โดยบริ ษทั ฯ (%)

เอแคป คอรร์ปอเรท เซอร์วสเซส
ิ
(ACS)
โกลบอลเซซอร์วสิ เซ็นเตอร์ร์ จํากัด (GSC)
(ชือ่ เดิม เอแคป เซอร์วสิ เซซส)
เอแคป คอนนซัลติง้ (ACONN)
แคปปิ ตอล โอเค (CAP OKK)
โอเค แคช (OK CASH)
ค
น)
่
(ชือ่ เดิม โปปรเฟสชันแนล คอลเลคชั
บริหารสินททรัพย์ เอแคป (เเอเชีย) (ACAP
ASIA)
ษ
ทน
9.2 ลักษณะผลตอบแท

(1) ค่าตอบบแทนของพนักงานที
ง เ่ ป็ นตัวเงิน (ไม่รวมผูบ้ ริหารและบริ
ห
ษทั ย่อย)
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25599 (หน่ วย : บาท)
ลักษณะผลลตอบแทน
เงินเดือน
ค่าตอบแททนพิเศษ (โบนััส ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร
ค่าพาหนะะ ค่านํ้ามัน เงินชดเชย)
ช
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีลีย้ งชีพ
รวม

ปี 2557
10,226,673
4,174,195

ปี 25558
10,309,967
1,503,379

331 ธ.ค. 2559
10,974,6611
1,409,9044

547,846
14,948,714

329,950
12,143,296

204,3177
12,588,8833

(2) ค่าตอบบแทนอืน่ (ถ้ามี)
บริษทั ฯ มิได้มกี ารจ่ายค่
ย าตอบแทนอืนใดแก่
น่
พนักงานนของบริษทั ฯ นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที
า
เ่ ป็ นนตัวเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยในตารางง
ข้างต้น รววมทัง้ ไม่มคี า่ คอมมมิชชันให้
่ แก่พนักงานแต่อย่างใด
ง
9.3 ข้อพิ พาทด้
พ านแรงงาาน
-ไม่ม-ี
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9.4 นโยบายในการพัฒนนาพนักงาน
ง มุ่งมั ่นในการรพัฒนาปจั จัยต่างๆ
า เพือ่ ให้เป็ น
บริษทั ฯ ให้ความสําคคัญในการพัฒนาาพนักงาน ผูเ้ ป็ นทรัพยากรหลักั ของบริษทั จึงได้
องค์ก รแหห่ ง การเรีย นรู้ เสริม สร้างวัฒ นธรรม
น
ส่ง เสริมการทํา งานเป็ นที
น ม ให้ผ ลตอบแทนที่เป็ น ธรรรม และสอดคคล้อ งกับ ผลการร
ดําเนินงานนทัง้ ในระยะสันแลระยะยาว
น้
แลละจัดให้มสี วัสดิการตามกฎหมมายเช่น ประกันสั
น งคม กองทุนนเงินทดแทน กาารปฐมพยาบาลล
รวมถึงจัดสวั
ส สดิการของบริษทั เช่น การปประกันชีวติ กลุ่ม การประกันอุบบัตั เิ หตุและสูญเสีสียอวัยวะจากอุบบัตเิ หตุ และการรประกันสุขภาพพ
กองทุนสํารองเลี
า
้ยงชีพ เงินิ ช่วยเหลือจัดการงานศพ
ก
เป็ นต้
น น บริษทั ฯยังให้
ง ความสําคัญต่อการพัฒนาความสามารถขอองพนักงาน และะ
ถ่ายทอดคความรู้ รับฟงั ความคิ
ค
ดเห็นแลละข้อเสนอแนะะจากพนักงานจจะเห็นได้จากกการกําหนดวัฒนธรรมองค์
น
กรใในการยึดมั ่นในน
คุณธรรม (Integrity) การรจัดโครงการอบบรมหลากหลายรูปแบบให้เหมาาะสมกับหน้าทีและความรั
แ่
บผิดชอบของพนักงานในแต่ละส่วน
งาน
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การกํากับดู
บ แลกิ จการ
นโยบายกการกํากับดูแลกิกิ จการ
คณะกรรมการขของบริษทั ฯได้ให้
ใ ความสําคัญต่ตอการปฏิบตั ติ ามนโยบายการรกํากับดูแลกิจกการทีด่ ี (Goood Corporatee
Governannce) ตามแนวททางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไไว้ โดยได้จดั ทําเป็
า นคูม่ อื ปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯแลละเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริ
อ ษทั ฯ เพือ่ เปิ
เ ดเผยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบถึถึงแนวทางปฏิบับตทิ บ่ี ริษทั ฯได้ดํดาเนินการ เนื่องจากบริษทั ฯเชืชื่อว่าบริษทั ฯทีมีม่ ี
ระบบการบบริหารจัดการทีทีด่ ี มีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารที
า ม่ วี สิ ยั ทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีม่ กี ารถ่วงดุลอํานาจ ตลอดจนน
การบริหารงานทีโ่ ปร่งใส รวมถึงการใหห้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุห้น จะเป็ นปจจั
จั ยสําคัญทีจ่ ะนนํ าพาไปสู่การเพพิม่ มูลค่า และะ
ผลตอบแททนสูงสุดให้แก่ผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯในระยะยาว ทัง้ นี้บริษทั ฯขออรายงานเรียงตาามลําดับของหลัลักการในแต่ละหหมวดดังต่อไปนีน้้
- สิทธิของผูถ้ อื หุหน้
- การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเทท่าเทียมกัน
- การคํานึงถึงบบทบาทของผูม้ ส่สี ว่ นได้เสีย
- การเปิดเผยข้อ้ มูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชออบของคณะกรรรมการ
1. สิ ทธิ ของผู
อ ้ถือหุ้น
้ ่มใดกลุ่มหนึนึ่ง และอํานวยย
บริษทั ฯให้ความมสําคัญและเคาารพสิทธิของผูถืถ้ อื หุน้ ทุกราย โโดยไม่เอือ้ ประโโยชน์แก่ผถู้ อื หุนนกลุ
ความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในนการใช้สทิ ธิต่างๆ ทีต่ นเองสมมควรได้รบั ตามมแนวทางทีบ่ ริษั
ษทั ฯได้ปฏิบตั ิ เชช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนน
หลักทรัพย์ยทถ่ี อื อยู่ สิทธิการซื
ก ้อหุน้ คืน สิทธิในการทีจ่ ะได้
ะ รบั ส่วนแบ่งผลกําไรบริษทั อย่
อ างเท่าเทียมกักัน สิทธิในการไได้รบั ข้อมูลของง
บริษทั อย่างเพี
า ยงพอ สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูผถ้ อื หุน้ ของผูถ้ อหุ
ื น้ ทุกประเภททและนักลงทุนสสถาบัน สิทธิในการแสดงความ
น
ม
คิดเห็น สทธิ
สิ ในการร่วมตัตัดสินใจในเรือ่ งสสําคัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การแต่งตัง้ หรืออถอดถอนกรรมการการกําหนดด
ค่าตอบแททนกรรมการ การแต่
ก
งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการรกําหนดค่าสอบบบัญชี การอนุนมัตธิ ุรกรรมทีส่ ําาคัญและมีผลต่อทิศทางในการร
ดําเนินธุรกิจของบริษทั การแก้
ก
ไขหนังสือบริ
อ คณห์สนธิ และข้
แ อบังคับขอองบริษทั เป็ นต้้น รวมถึงการมีสิทธิได้รบั รูถ้ งึ ข้อตกลงระหว่าง
บริษทั ฯกับผู
บ ถ้ อื หุน้ (Shaareholders Agreement) ทีม่ ผี ลกระทบอย่
ล
างมีมีนยั สําคัญต่อบริริษทั ฯนอกเหนืออจากสิทธิพน้ื ฐาานต่างๆ ข้างต้น
แล้ว บริษททฯยั
ั งได้ดาํ เนินการในเรื
ก
อ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริ
เ ม และอํานวยความสะดวกใในการใช้สทิ ธิขอองผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1) สิทธิในการเเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ปกติติจะจัดให้มอี ย่างน้
ง อยปี ละ 1 ครรัง้ แต่ในปี 25559 บริษทั ฯจัดปรระชุมผูถ้ อื หุน้ 2
ครัง้ คือ การประชุ
ก
มวิสามัมัญผูถ้ อื หุน้ ครังที
ง้ ่ 1/2559 ในวัวันที่ 17 กุมภาพพันธ์ 2559 และการประชุมสามัมัญผูถ้ อื หุน้ ประจจําปี ในวันที่ 299
เมษายน 2559 โดยกาารจัดประชุมทัง้ 2 ครัง้ มีการจจัดประชุมในสถถานทีท่ ส่ี ะดวกในนการเดินทาง ซึง่ ก่อนการประะชุม บริษทั ฯได้ด้
น น้ ของบริษทั ฯจั
ฯ ดส่งหนังสือนันดประชุมพร้อม
มอบหมายยให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัรัพย์ (ประเทศไไทย) จํากัด ทีเ่ ป็ปนนายทะเบียนหุ
เอกสารข้อมู
อ ลประกอบกาารประชุมในวาระต่างๆ พร้อมรรายละเอียดทีพ่ อเพี
อ ยง โดยเฉพพาะในการประชชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี จะมีมี
การจัดส่งเอกสารให้
เ
กบั ผูถถื้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้
ง าก่อนวันนัดประชุ
ด
มอย่างน้อย
อ 7 วัน
2) วันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯได้
ฯ อํานวยความมสะดวกแก่ผถู้ อหุ
อื น้ ในการใช้สทธิ
ทิ เข้าร่วมประชชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย
การใช้ระบบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเเสียงของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้จดั ให้
ใ มอี ากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ซึง่
เป็นผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้นํนามาด้วย
3) บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารลงทะะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็ นการล่ลวงหน้าไม่น้อยกกว่า 2 ชัวโมง
่
แและให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าเข้าร่วม
ทิ ออกเสียงในวาาระถัดไปทีย่ งั มิไิ ด้เริม่ พิจารณาาและนับเป็นองคค์ประชุม
ประชุมภายหลังจากเริม่ ประชุมแล้ว มีสทธิ
พ อมหนังสือมออบฉันทะทัง้ 3 แบบ
แ คือแบบ ก..
4) บริษทั ฯได้นําาหนังสือนัดประะชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกออบการประชุม พร้
แบบ ข. และแบบ ค. ลงในนเว็บไซต์ของบริริษทั ฯ คือ wwww.acap.co.th เพื
พือ่ เปิดโอกาสให้ห้ผถู้ อื หุน้ เลือกใชช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดก็
น
ได้้
นอกจากนีนี้บริษทั ฯได้เสนออชือ่ กรรมการอิสระอย่
ส างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในกรรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ม่สามารถเข้าร่วมประชุ
ม
มได้ดว้ ย
ตนเอง รวมทัง้ แสดงข้อเท็ท็จจริง และเหตุผลความเห็
ผ
นของงคณะกรรมการรในแต่ละวาระ กรณี
ก ทม่ี คี วามเห็น็ แตกต่างจากคคณะกรรมการ
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บริษทั เพือให้
อ่ ผถู้ อื หุน้ รับททราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพี
า ยงพอและเท่าเทียม โดยกาารลงข้อมูลทัง้ หมด บริษทั ฯมีการเผยแพร่
า
ข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤฤษให้ผถู้ อื หุน้ ไดด้เลือกใช้
ว
มสามัญผู
ญ ถ้ อื หุน้ ประจํจําปี 2558 บริษั
ษทั ฯมีกรรมการ ผูบ้ ริหาร ของบบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุ
ม
มครบทุก
5) ในการเข้าร่วมประชุ
ท่าน จะมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะเข้าประชุ
ป มครบทุกทท่าน หรืออย่างนน้อยจะเข้าร่วมปประชุมไม่น้อยกกว่า 2 ท่านจากก
อ ษทั ฯ ตลออดจนทีป่ รึกษาททางการเงินอิสรระ กรณีเป็ นกาารประชุมเพือ่ ให้ห้
ทัง้ หมด 3 ท่าน นอกจากนี้จะมีตวั แทนนผูส้ อบบัญชีของบริ
ความเห็นในการเข้
ใ
าทํารายการใดๆ ของบบริษทั ฯ จะเข้าร่วมประชุมอย่างงพร้อมเพียงเสมมอ
6) เพือ่ ให้การนันับคะแนนของกการลงมติในวารระต่างๆ มีความมถูกต้อง โปร่งใส บริษทั ฯจะเชิชิญผูแ้ ทนจากบริริษทั ผูต้ รวจสอบบ
บัญชีท่านอื่น นอกเหนือจจากบุคคลทีเ่ ป็ นผู
น ต้ รวจสอบบัญชี
ญ ของบริษทั ฯ มาทําหน้าทีใ่ นกการตรวจสอบคความถูกต้องของงการนับคะแนนน
เสียงในกาารประชุมด้วย
จ แ้ จงถึงกติกกา รวมถึงวิธนี ับคะแนนเสี
บ
ยงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ องลงมติ
อ้
ในแต่ละ
7) ก่อนเริม่ การรประชุม ประธธานในทีป่ ระชุมจะชี
วาระตามขข้อบังคับของบริริษทั ฯ และระหหว่างการประชุมจะเปิ
ม ดโอกาสใให้ผถู้ อื หุน้ ได้สทธิ
ทิ อย่างเท่าเทียยมกันในการสอบบถามและแสดงง
ความคิดเหห็น รวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่
เ
างๆ อย่างไม่จํากัด โดยคณะกรรรมการบริษทั จะตตอบข้อซักถามอย่างตรงประเด็ด็นในแต่ละวาระะ
และมีการบบันทึกรายงานกการประชุมอย่างถู
ง กต้อง ครบถ้ถ้วน มีการสรุปผลการลงมติ
ผ
จากการนับคะแนนนเสียงในแต่ละววาระ โดยในวัน
เดียวกันไดด้สรุปผลการปรระชุมและมติการรลงคะแนนผ่านช่
น องทางในระบบบ ELCID ขอองตลาดหลักทรัรัพย์ให้กบั นักลงงทุนและผูถ้ อื หุน้
ทราบทัง้ ภาษาไทยและภา
ภ
าษาอังกฤษ และได้
แ นําส่งสําเนารายงานการ
เ
รประชุมดังกล่าวฉบั
ว บเต็มให้ตลลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานน
คณะกรรมมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็
ม จสิน้ พร้อมทัง้ ขึน้ เว็บไซตต์ของบริษทั ฯทัง้
ภาษาไทยย และภาษาอังกฤษ
8) บริษทั ฯจะไมม่เพิม่ วาระการปประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรราบล่วงหน้า โดยยเฉพาะวาระทีมมี่ คี วามสําคัญแลละต้องใช้เวลาในน
การศึกษาาข้อมูลก่อนการรตัดสินใจ และะได้ดําเนินการปประชุมผูถ้ อื หุ้นตามลําดับระเบีบียบวาระการปรระชุมทีไ่ ด้แจ้งไวว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม
น างเท่าเทียมกัน
2. การปฏิฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่
บริษทั ฯให้ความมสําคัญและเคาารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกรายย โดยไม่เอือ้ ปรระโยชน์แก่ผูถ้ อหุ
อื น้ กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ตามแแนวทางทีบ่ ริษททฯได้
ั
ปฏิบตั ดิ งั นี้
1) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะใหห้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ
ค
่ง หรือกรรมการอิ
ก
สระขของบริษทั ทีบ่ ริษั
ษทฯได้เสนอชือ่
ให้เป็ นผูร้ บมอบฉั
บั
นทะในกการเข้าร่วมประชุม เพือ่ เป็ นตัวแทนในการรักษษาสิทธิของตนเอองได้
2) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอต่อการพิจารรณาข้อมูลในวาาระการประชุมสามั
ส ญผูถ้ อื หุน้ บบริษทั ฯ กําหนนดให้มกี ารจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุ
ญ
ม และเอกสารประกอบบ รวมถึงการนํ าขึ
า น้ เว็บไซต์ ทังงภาษาไทยและภ
้
ภาษาอังกฤษ เป็ นการล่วงหน้าก่
า อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3) ในวาระการเเลือกตัง้ ของกรรรมการ บริษทั ฯไได้เปิดโอกาสให้ห้ผถู้ อื หุน้ เลือกตังั ้ กรรมการเป็ นรรายบุคคล
4) ในระหว่างกาารประชุม บริษทั ฯได้ส่งเสริมใหห้มกี ารแสดงความเห็นและซักถามในที
ถ
ป่ ระชุม ด้วยการเปิ ดโออกาสให้ผถู้ อื หุน้
ทุกรายสามมารถสอบถามใในประเด็นต่างๆๆได้ตามความต้องการ
อ
ด้วยการรจัดสรรเวลาให้อย่
อ างเพียงพอ
้
5) บริษทั ฯได้ให้
ใ ความระมัดระะวังอย่างมาก ต่ตอการเก็บรักษาา และปองกันการใช้
ก ขอ้ มูลภายยในของบริษทั ฯ จากกรรมการร
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ เพือ่ ไม่ให้มการนํ
กี
าข้อมูลไปใใช้ในประโยชน์ส่สวนตัว หรือทําธุ
า รกิจแข่งขันกับบริษทั ฯ หรือ
ย่ ่ อง ไม่ว่าจะเป็ นไปเพือ่ การซื
ก ้อขายหลักทรั
ท พย์ หรือเพือ่ื การใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หุหน้ โดยได้มกี ารร
ธุรกิจทีเ่ กียวเนื
กําหนดข้อพึ
อ งปฏิบตั ติ ่อกาารใช้ขอ้ มูลภายใในอย่างเคร่งครัดั ในจรรยาบรรณ
ณพนักงาน
6) เมือ่ มีกรรมกการ และผูบ้ ริหารคนใดทํ
า
าการซซื้อขายหุน้ ของบบริษทั ฯ จะต้องมี
ง การแจ้งให้บริษทั ฯทราบถึงการเปลี
ก
ย่ นแปลงง
เพือ่ บริษทฯจะได้
ทั
จดั ทําราายงานการถือครรองหลักทรัพย์ของกรรมการ
ข
รววมคู่สมรส และบบุตรทีย่ งั ไม่บรรรลุนิตภิ าวะนําเสสนอและเปิ ดเผยย
ต่อสํานักงานคณะกรรมก
ง
การกํากับหลักทรั
ท พย์และตลาดหหลักทรัพย์ให้ทราบต่
ท
อไป อยย่างไรก็ตามคณ
ณะกรรมการบริษั
ษท จะยึดหลัก
จรรยาบรรรณร่วมกันว่าจะะไม่ทําการซื้อขาายหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินของบริษษัทฯจะเผยแพรร่ต่อสาธารณชนน
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รวมถึงอาทิตย์แรกภายหหลังงบการเงินเผยแพร่สู่สาธารรณชนแล้ว
เคร่งครัด

โ
โดยในอดี
ตที่ผ่านมากรรมการ
า
รของบริษทั ฯได้ด้ปฏิบตั มิ าอย่าง

3. บทบาททของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ม างๆ ทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน คู่คา้ และเจ้าหนี
ห ้ ลูกค้า คู่แข่ง
บริษทั ฯตระหนักั ถึงสิทธิของผูมีม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่
ชุมชนและะสังคม โดยมีนโโยบายเพือ่ ให้เกิดความมั ่นใจได้ว่า ผูม้ สี ว่ นไดด้เสียทุกกลุ่มจะไได้รบั การดูแลออย่างเหมาะสม และได้รบั ความม
ร่วมมือจากกบริษทั ฯ เพือ่ ใหห้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และตอบสนองผ
แ
ผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมแก่ทุกฝา่ ย ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯมุ่งให้
ง ผถู้ อื หุน้ ได้รัรบั ผลตอบแทนททีเ่ หมาะสม โดดยดําเนินการใหห้มผี ลประกอบกการทีด่ เี ลิศอย่าง
สมํ่าเสมอและยังยื
่ น และะให้ผลตอบแทนนทีเ่ หมาะสมอย่างต่
า อเนื่อง รวมมทัง้ จะดําเนินการอย่
ก างโปร่งใสส
เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลั
น
กกาารดังกล่าว บริษั
ษทั ฯจึงยึดถือแนววทางปฏิบตั ิ ดังงนี้
1. บริหารจั
า ดการให้บริษั
ษทฯ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และยังยื
่ นให้
น แก่ผถู้ อื หุน้ สมกั
ส บทีผ่ ถู้ อื หุน้
ให้ความไว้
ว วางใจ
2. บริษทั ฯมีการบริหารรภายใต้หลักความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyyalty) และหลักความระมั
ค
ดระวัง
(Dutyy of Care) เยีย่ งผูท้ ม่ี คี วามรู้ ประสบการณ์ แลละความชํานาญ
3. ไม่ดําเนิ
า นการใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดควาามเสีย่ ง และสร้ร้างความเสียหาายต่อบริษทั ฯ และผู
แ ถ้ อื หุน้ โดยย
ไม่ได้ขอความเห็นชออบจากทีป่ ระชุมผู
ม ถ้ อื หุน้
4. ไม่แสวงหาประโยชน
ส
น์ให้กบั ตนเองแและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดดๆ ของบริษทฯ
ทั ซึง่ ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะะ
5. เปิดเผยรายงานสถานะและผลการดํดําเนินงานของบบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หหุน้ อย่างเท่าเทียมกันสมํ่าเสมออ
ครบถถ้วนตามความเปป็ นจริง และทันต่อเหตุการณ์
6. ไม่เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็น หรือข้อเสสนอแนะใดๆ ทีมี่ เหตุมผี ลและเป็ นประโยชน์จากผู
า ถ้ อื หุน้ เพือ่
นํามาาปรับปรุงการบริริหารงานของบริริษทั ฯ
7. ให้สทธิ
ทิ แก่ผถู้ อื หุน้ ตาามทีค่ วรจะได้รบั ทัง้ สิทธิในกาารประชุม สิทธิในการเสนอวาาระ สิทธิในการร
เสนออรายชื่อกรรมกาาร สิทธิในการรับทราบข้อมูล การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรับทราบบ
ข้อมูลล่
ล วงหน้าอย่างพพอเพียงต่อการรตัดสินใจ สิทธิในการร้
น องเรียน เป็ นต้น

พนักงาน

บริษทั ฯใหห้ความสําคัญต่อพนั
อ กงานเป็ นสํสาคัญ เนื่องจจากพนักงานคืออส่วนสําคัญต่อความคงอยู่และะ
ความเจริญเติ
ญ บโตขององคค์กรมาตลอด จึงมุ
ง ่งมันในการพั
่
พัฒนาเสริมสร้างวั
ง ฒนธรรม และะบรรยากาศการร
ทํางานทีดีด่ ี ส่งเสริมการทํางานเป็
า
นทีม เพื
พือ่ สร้างความมันั ่นใจ ให้พนักงานน จึงกําหนดแนนวทางปฏิบตั ิ ไว้ว้
ดังนี้
ว นธรรมแกก่พนักงานทุกคนนอย่างเท่าเทียมกั
ม น ในทุกๆเรือ่อง ไม่เลือกปฏิบับตติ ่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
1. ให้ความเป็
เนื่องจากความแตกต
ง
ต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ
ช ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พืน้ ฐานกการศึกษา หรือ
ความมชอบพอใจส่วนตั
น ว
2. ให้ผลตอบแทนที
ล
เ่ ป็ นธรรมแก่
น
พนักงาน
ง ในรูปแบบขของเงินเดือนและ/หรือ เงินโบนัสั
3. ให้ความใส่
ว ใจต่อสภาาพแวดล้อมการรทํางานให้มคี วาามสะอาด ปลออดภัยทัง้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของพพนักงาน
4. ไม่ละเมิ
ะ ดสิทธิและเสสรีภาพส่วนบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. ส่งเสสริมและพัฒนาคความสามารถของพนักงาน ด้วยการให้กาารสนับสนุ นการรอบรมถ่ายทอดด
ความมรูแ้ ก่พนักงานออย่างทัวถึ
่ ง และสสมํ่าเสมอ
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เปิดโอกาสในการรั
โ
บฟงั ข้อคิดเห็นแลละข้อเสนอแนะจจากพนักงานทุกกระดับอย่างเท่าเที
า ยมเสมอภาคค
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายยและข้อบังคับต่างๆ
า ทีเ่ กีย่ วข้องกั
ง บพนักงานอยย่างเคร่งครัด
ให้เกียี รติและปฏิบตั ต่ิ อพนักงานด้วยความสุ
ย
ภาพ และความเคารพ
แ
ต่อศักดิศรี
์ ของพพนักงาน
เปิ ดโอกาส
โ
และช่องทางที
ง
ส่ ะดวกใหห้แก่พนักงานสาามารถร้องเรียนนและแจ้งเรือ่ งทีส่่ อไปในทางผิด
ระเบียบหรือกฏหมายได้
บริษทั ฯดําเนิ
า นธุรกิจภายใใต้ผลประโยชน์ร่รวมกันกับคูค่ า้ ด้วยการไม่เอาเเปรียบ ภายใต้กติ
ก กาดังนี้
1. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขททางการค้าอย่างเคร่งครัด และซืซื่อสัตย์ ภายใต้ เงือ่ นไข รวมทังหลั
ง้ กเกณฑ์และะ
กฎหมายทีก่ ําหนดภภายใต้ เงือ่ นไข รวมทั
ร ง้ หลักเกณ
ณฑ์และกฎหมายยทีก่ ําหนด
ห
2. ร่วมกกันหาแนวทางแแก้ไขด้วยความอออมชอม กรณีเกิดปญั หาทางกาารค้า หรือปญั หาใด
3. ไม่เรียกร้อง ไม่รบั หรื
ห อจ่ายผลประโโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุสจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้
6.
7.
8.
9.

คู่ค้าและเเจ้าหนี้

า า ด้วยการร
บริษทั ฯ พึงยึดถือปฏิบตั ติ ามกฏหมายและกติกาต่างๆๆ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหนี้การค้
ดําเนินการรต่อไปนี้
1. ยึดมันในการปฎิ
นั ่
บตั ตามเงื
ติ
อ่ นไขทีม่ ต่ตี อเจ้าหนี้โดยเคคร่งครัด ทัง้ ในแงง่การชําระคืน และเงื
แ อ่ นไขอืน่ ๆ
2. ไม่ปกปิ
ก ดฐานะทางกการเงินเพื่อหวังหลบเลี
ง
ย่ งหรือเลื่อนการชําระแก่เจ้าหนี้เมื่อครบกํ
ค าหนดโดยย
ไม่ได้รบั ความยินยอม
3. ไม่บดเบื
ดิ อนข้อเท็จจริริง หรือแก้ไขเออกสารใดๆ เพือเป็
อ่ นประโยชน์แก่
แ ตนเอง และก่ก่อความเสียหายย
ให้แก่กเจ้าหนี้
4. รายงงานเจ้าหนี้ล่วงหหน้า หากไม่สสามารถปฏิบตั ตามข้
ติ
อผูกพันในนสัญญา และะร่วมกันหาแนวว
ทางแแก้ไขดังกล่าว
ลูกค้า

ผลสําเร็จของการบริ
ข
หารงงานของบริษทั ฯ มาจากความพึงพอใจของลูกกค้าเป็ นสําคัญ บริษทั ฯจึงต้อง
สร้างความมสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า ด้วยความเอาใจใส่โดยยึยึดหลักความซื่ออสัตย์สจุ ริต การรรักษาจริยธรรมม
และความเชื่อถือซึ่งกันแลละกัน บริษทั ฯททราบดีถงึ ความมแตกต่างด้านความต้องการแลละความคาดหวัง
ของลูกค้า บริษทั ฯจึงต้องสนองความต้
ง
องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย ดด้วยความทุ่มเททและมุ่งมัน่ เพือ่
พัฒนาการรให้บริการของบริษทั ฯตรงตามวัตถุประสงค์ของลู
ข กค้า เพื
พื่อตอบสนองคววามต้องการและะ
ความคาดดหวังของลูกค้าให้
ใ ได้มากทีส่ ุด และสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตต่ี อกัน และก่อให้
อ เกิดการเอื้อ
ประโยชน์ร่รวมกันในระยะยยาว ด้วยการปฏิฏิบตั ติ ่อลูกค้าในนแนวทางต่อไปนีนี้
1. จําหนน่ายผลิตภัณฑ์หรื
ห อให้บริการแกก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯมีความรูแและความเชี
้
ย่ วชชาญเท่านัน้
2. ไม่มงหวั
งุ่ งกําไรเกินควร
ค เมือ่ เทียบกับั คุณภาพของผผลิตภัณฑ์หรือกาารให้บริการทีบ่ ริษทั ฯมีให้
3. การใให้คาํ แนะนําแก่ลูลกค้าเกีย่ วกับรระยะเวลา เงือ่ นไข
น สิทธิ ผลปประโยชน์ และขข้อผูกพันในการร
ให้บริการแก่ลกู ค้า เราจะนํ
เ
าเสนอข้อ้ มูลทัง้ หมดอย่างชัดเจน ตามคความเป็ นจริง ไม่
ไ บดิ เบือน และะ
โปร่งใสยุ
ง ตธิ รรม
4. การเชือ้ เชิญลูกค้าใหห้มาใช้บริการขอองบริษทั ฯ จะต้ต้องไม่ระบุเงือ่ นไไขทีไ่ ม่เป็ นธรรมมและไม่โปร่งใสส
น งการเอาเปรียยบลูกค้าอย่างจงงใจ
ทีแ่ สดดงเจตนาให้เห็นถึ
5. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญา ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเครร่งครัด หากมีเหหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถปฏิ
า
บตั ไิ ด้
ต้องรีรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่
ท วงหน้า เเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางงแก้ไข
6. รักษาาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังั และสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นําข้ออมูลมาใช้เพือ่ ปรระโยชน์
ของตตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
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คู่แข่ง

บริษทั ฯให้ห้ความเคารพต่อคู
อ ่แข่งทางการคค้า และกติกากาารแข่งขันในธุรกิจอย่างซื่อตรง ด้วยการปฏิบติตั ิ
ต่อคูแ่ ข่งขันทางการค้า ดังั นี้
1. ไม่ให้รา้ ยต่อคู่แข่งทางการค้
ท
า หรืรือใช้วธิ กี ารใดๆๆ ทีเ่ ป็ นการบิบิดเบือนข้อเท็จจริ
จ งต่อคู่แข่งขัน
ทางกการค้า
2. ไม่ลอกเลี
อ ยนแบบผลิลิตภัณฑ์หรือการรให้บริการของคูคูแ่ ข่งขัน แล้วนําามากล่าวอ้างในนชือ่ ของตนเอง
3. ไม่แย่ยงชิงลูกค้าจากคูคูแ่ ข่งขันด้วยวิธธการที
ี
ม่ ชิ อบ
4. ประพพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกา แลละหลักเกณฑ์ในการดํ
น
าเนินธุรกิจจทีด่ ี

ชุมชนและสังคม

บริษทั ฯตรระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทัง้ ให้ความมช่วยเหลือและร่ร่วมพัฒนาสังคมม
ในโอกาสททีเ่ อือ้ อํานวยอย่ย่างสมํ่าเสมอ แลละจากการทีบ่ ริษทั ฯ ถูกก่อตัง้ ขขึน้ โดยคนไทย จึงมีความรูส้ กึ
รักในชุมชนและสั
ช
งคมของงประเทศทีเ่ ป็ นแแผ่นดินเกิดอยูมากกว่
ม่
าบริษทั ฯจจากต่างชาติ ดังั นัน้ การปกป้อง
รักษาสิง่ แวดล้
แ อมภายในนชุมชนของบริษั
ษทฯ จึงถือเป็ นเรื
น ่องสําคัญที่จะะดําเนินการไปพร้อมๆกับการร
ดํ า เนิ น ธุ รกิ
ร จ ของบริษัท ฯ ดัง นั น้ บริษัททฯจึง ได้จ ัด ทํ า นโยบายเกี่ย ว กับ จรรยาบรรรณที่ด ีต่ อ ความม
รับผิดชอบบของสังคมและสสิง่ แวดล้อมของงองค์กร (Corpoorate Social RResponsibility : CSR) ขึน้ มาา
ปฏิบตั ิ ซึงได้
ง่ เปิดเผยในคูมื่ อการกํากับดูแแลกิจการของบริริษทั ฯทีป่ รากฏออยูใ่ นเว็บไซต์บริษทั ฯ

4. การเปิ ดเผยข้
ด
อมูลแลละความโปร่งใสส
บริษทั ฯวางนนโยบายในการเปิ ดเผยสารสนเเทศ ให้มคี วามโโปร่งใส ทันเวลลา ครบถ้วน แลละถูกต้อง ตามมาตรฐานการมีมี
ประสิทธิภาพในการเปิ
ภ
ดเผยข้อมูลตามข้อ้ กําหนดของกาารเป็ นบริษทั จดดทะเบียน โดยไได้กําหนดให้ฝา่ ยบริหารดําเนินการในเรื
น
่องการร
เปิดเผย โดยให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั
อ
ดสินใจของผูล้ งทุน เพือ่ ใให้ผถู้ อื หุ้นได้รบข้
บั อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่าน
า เช่น รายงานประจําปี แบบบแสดงรายงานนข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ผ่ผานสือ่ การเผยแแพร่ขอ้ มูลของตตลาดหลักทรัพย์
ช่องทางต่างๆ
แห่ ง ประเเทศไทย และสสํ า นั ก งานคณ ะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ยย์ แ ละตลาดหลัลัก ทรัพ ย์ ตลอ ดจนเว็บ ไซต์ ของบริ
ข
ษัท ฯ ที่
www.acapp.co.th ทัง้ ภาษษาไทยและภาษาาอังกฤษ นอกจาากนี้บริษทั ฯ ปฏิฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่อไปนี
ไ ้เกีย่ วกับการรเปิดเผยข้อมูล
1) บริษทั ฯได้เปิ ดเผย บทบาทและหน้
บ
้าทีข่ องคณะกรรรมการ รวมถึงค่คาตอบแทน ให้แ้ ก่ผูถ้ อื หุน้ ทราบโดยทัวกั
่ น ในน
แบบแสดงงรายงานข้อมูลประจํ
ป าปี
2) ในกาารแต่งตัง้ กรรมกการเพิม่ เติม บริษัทฯจะเปิ ดเผยยรายชือ่ และประวัตขิ องกรรมกการ วาระการดํารงตํ
า าแหน่ งให้ผูผู้
ถือหุน้ ทราาบผ่านทางหนังสือเชิญประชุม
บั ดชอบต่อรายยงานทางการเงินของบริ
น
ษทั ฯ รวมทั
ร ง้ สารสนเททศทางการเงินที่
3) คณะกรรมการของบบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บผิ
ปรากฏในนรายงานประจําปี โดยคณะกรรรมการบริษทั และคณะกรรมกาารตรวจสอบจะแสดงรายงานคความรับผิดชอบบต่อรายงานทางง
การเงิน คววบคูก่ นั ไปในราายงานประจําปี
4) กรณี
ณบริษทั ฯมีรายกาารเกีย่ วโยงกัน บริ
บ ษทั ฯจะเปิดเผยไว้ในงบการเเงินของบริษทั ฯ โดยมีคณะกรรรมการตรวจสอบบ
ทําหน้าทีสอบทาน
ส่
และติดดตามการทําธุรกรรมของรายกา
ก
ารทีเ่ กีย่ วโยงกันต่
น างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ฑ์ ข้อบังคับ ประะกาศ คําสัง่ หรือ
ข้อกําหนดดของตลาดหลักกทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การทํารายการทีเ่ กีกย่ วโยงกันดังกล่
ก าว จะต้องเข้าาทีป่ ระชุมคณะกกรรมการบริษทั
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่
ว ขนาดของรายการ บริษทั ฯจะดําเนินการเปิปิดเผยมูลค่ารายยการ คูส่ ญ
ั ญาแและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกั
ว น เหตุผล
และความจจําเป็ น และรายยละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของรรายการ ทัง้ ภาษษาไทยและภาษาาอังกฤษ โดยเผผยแพร่ผ่านระบบบ ELCID ของง
ตลาดหลักทรั
ก พย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ห้นกั ลงทุนทราบบโดยทัวกั
่ น
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5) บริษทั ฯมีเลขานุ การรบริษทั เพือ่ จัดเตรี
เ ยมและประสสานงานเรือ่ งกาารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ โดยมีช่อง
ทางการติดต่
ด อได้โดยตรงผผ่านช่องทางต่อไปนี
อ ้
เลขานุการบริษทั
บริษทั เอเชีย แคปปิปตอล กรุ๊ป จํากัดั (มหาชน)
349 อาคารเอสเจ อินฟิ
น นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24
2 ห้องเลขที่ 2401 – 2405 ถนนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงงเทพมหานคร 10900
1
Email Corporate@aacap.co.th
อย่างไรก็ตามผู
ต ้บริหารของบริษทั ฯในแต่ละสายงานก็สสามารถเป็ นผู้รัรบั เรื่องหรือชี้แจจงผ่านนักลงทุนด้
น วยตนเองได้ด้
นอกจากนีนี้บริษทั ฯยังมีชอ่องทางการประชาาสัมพันธ์ขา่ วสาารต่างๆ ผ่านทาางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และะ
เว็บไซต์ของบริ
อ ษทั ฯ อีกช่ชองทางหนึ่ง โดยยบริษทั ฯตระหนนักถึงความครบบถ้วน โปร่งใส ถูกต้อง และความรวดเร็วของข้อมู
อ ล เป็ นสําคัญ
6) บริษทั ฯ มีการกําหนนดนโยบายการแแจ้งเบาะแสและมมาตรการคุม้ ครองสิทธิ ์แก่ผแู้ จ้งเบาะแสของการ
ง
รระทําผิดบริษทั
ฯได้เ ปิ ด ช่ช อ งทางให้ม ีก าารร้อ งเรีย น หรืรือ นํ า เสนอข้อ คิด เห็น ทัง้ จากกพนั ก งาน ผู้บริ
บ ห าร หรือ ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ทุ กคน
ก ผ่ า นมายัง
คณะกรรมมการตรวจสอบไได้โดยตรง คือ
ประธานคณะกรรมการตรรวจสอบ / คณะกกรรมการตรวจสสอบ
บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหหาชน)
349 อาคาารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401-- 2405
ถนน วิภาาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหหานคร 10900
หรือช่องทาง email ได้แก่ก
 ประธธานกรรมการตรรวจสอบ / คณะกกรรมการตรวจสสอบ : ac_acapp@acap.co.th โทรศัพท์ 02--793-3910
 สํานักกเลขานุการบริษั
ษท/นักลงทุนสัมพั
ม นธ์ : Corporrate@acap.co.th โทรศัพท์์ 02-793-3906
5. ความรัรับผิดชอบของคณะกรรมการร
5.1

โครงสร้างคณะกกรรมการ
 คณะกรรมการบบริษทั ฯมีทงั ้ สิน้ 10 ท่าน แบ่งเป็ น กรรมการทีทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหารจํํานวน 7 ท่าน และกรรมการทีที่
เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน
า
3 ท่าน โดยมี
โ กรรมการอิอิสระทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และดํารรงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบบ
ด้วยจํานวน 3 ท่าน เพื่อให้้สอดคล้องกับโคครงสร้างคณะกกรรมการบริษทั ทีก่ ําหนดให้ม ี กรรมการทีเ่ ป็ น
กรรมการอิสระจจํานวนไม่น้อยกกว่า 3 คน หรือมีจาํ นวนอย่างน้น้อย 1 ใน 3 ของงคณะกรรมการรบริษทั ฯ เพือ่ ให้ห้
แน่ ใจได้ว่าจะมีมีการตรวจสอบถถ่วงดุลในระดับบคณะกรรมการร และอย่างน้ อยต้องมี 1 คน ในนคณะกรรมการร
อิสระ ทีเ่ ป็ นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบั
น ญชีและการเงิงิน
 ในจํานวนของคคณะกรรมการทัทัง้ หมด จะต้องปประกอบด้วยผูทีท้ ม่ี คี วามรูใ้ นสายงานหลักๆ เช่ช่น ผูม้ คี วามรูใ้ น
ด้านการเงิน หรือการธนาคารร ด้านการบัญชี ด้านกฏหมาย อย่างน้อย 1 คคน เพือ่ ให้เห็นโอกาสและความม
เสีย่ งของธุรกิจในด้
ใ านทีแ่ ตกต่างกั
า น
 กรรมการของบบริษทั ฯ จะไม่ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ
น
รษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษั
ษทั
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 กรรมการต้องมีมีคุณสมบัตแิ ละไไม่มลี กั ษณะต้องห้
อ ามตามทีแ่ สดงถึ
ส งการขาดคความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความม
ไว้วางใจให้บริหารจั
ห ดการกิจการตามกฎหมา
ก
ยว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด อีกทัง้ ไม่มปี ญั หาหรื
ห อข้อพิพาทท
ั
ด้านกฎหมาย อัอนเป็ นผลจากกการทําหน้าทีค่ ณ
ณะกรรมการของบริษทั อืน่ ทัง้ ในออดีตและปจจุบนั
 คณะกรรมการบบริษทั ฯ ได้แต่งตั
ง ง้ เลขานุ การบบริษทั เพือ่ ให้มหน้
หี าทีแ่ ละความรรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะก
ด
กรรมการ
ไ
ย
คณะกรรมการบบริษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ อยกํกํากับดูแลการบริหิ ารงานของบบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
วัตถุประสสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี อันนํ ามาซึ
ม ง่ การดําเนินนกิจการอย่าง โปร่
โ งใสและเป็ น
ธรรม เพือก่
อ่ อให้เกิดประโยยชน์สงู สุดแก่ผถืถู้ อื หุน้ และผูม้ สวนได้
สี ่
เสียทุกกลุลุม่
5.2

ความเป็ นอิสรระของคณะกรรมมการ
คณะกรรมการคือผูท้ เ่ี ชือ่ มโยงระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับฝา่ ยจัดการ คณะกรรมกาารจึงเป็ นเสมือนนตัวแทนของผูถ้ อหุ
ื น้ ดังนัน้ การร
ทีค่ ณะกรรรมการจะทําให้ผูผถ้ อื หุน้ เชื่อมั ่นไได้ว่า กระบวนกการจัดการของบบริษทั ฯจะเป็ นไปเพื
ไ อ่ ประโยชนน์สงู สุดของผูถ้ อหุ
อื ้นในระยะยาวว
คณะกรรมมการของบริษททฯแต่
ั
ละท่านจึงต้ตองทําหน้าทีข่ องตนเองด้วยคความเป็ นกลาง ไม่อยู่ภายใต้กาารควบคุมของฝฝ่ายจัดการ หรือ
โดยกลุ่มบุคคล หรือนิตบบุิ ุคคลที่มอี ํานาจจควบคุมฝ่ายจัดการ
ด นอกจากนีนี้คณะกรรมการรของบริษทั ฯทุกท่านจะต้องปฏฏิบตั หิ น้ าทีด่ ้วย
หลักความมระมัดระวัง (Duuty of Care) คือทํ
อ าหน้าทีด่ ว้ ยคความสมเหตุสมผผล มีขอ้ มูลอย่างเพี
ง ยงพอ และไไม่มเี หตุให้สงสัยั ว่าข้อมูลนัน้ ไมม่
น่าเชือ่ ถือ
นอกจากนี้ คณ
ณะกรรมการขอองบริษทั ยังจะต้องปฏิ
อ บตั หิ น้าทีด้่ วยหลักความซซื่อสัตย์สจุ ริต (DDuty of Loyaltyy) ทําหน้าทีด่ ว้ ย
ความโปร่งใส
ง ตัดสินใจโดดยไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflictt of interest) เวว้นแต่การกระทํทํานัน้ จะผ่านตัดสินใจจากผูไ้ ม่มีม ี
ส่วนได้เสีย ซึ่งเห็น ว่าเป็ นประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯแล้
ฯ ว ตลอดจนนรวมทัง้ ไม่นําข้อมูล หรือควา มลับของบริษัทฯไปก่
ท
อให้เกิด
ประโยชน์แต่
แ ตนหรือบุคคลล หรือนิตบิ ุคคลลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง
นโยบายเกีย่ วกั
ว บความขัดแย้ง้ ทางผลประโยชชน์
เมื่อมีรายการทีทีอ่ าจก่อให้เกิดความขั
ค
ดแย้งทางงผลประโยชน์ รายการที
ร
เ่ กีย่ วโโยงกัน หรือรายยการทีบ่ ุคคลทีเกี
เ่ ย่ วโยงกันของง
บริษทั ฯมีส่สวนได้ส่วนเสีย บริษทั ฯจะดําเนินตามนโยบายการทํารายกการที่เกี่ยวโยงกกัน และจรรยาบบรรณว่าด้วยคววามขัดแย้งทางง
ผลประโยชน์ ซึ่งรายการรดังกล่าวทัง้ หมดจะต้องผ่านคววามเห็นชอบจาากคณะกรรมกาารบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
แสดงความเห็นเบื้องต้นต่ อรายการนัน้ ทัง้ นี้การอนุ มติตั กิ ารเข้าทํารายยการระหว่างกันั คํานึงถึงประโโยชน์ สูงสุดของงบริษทั ฯ ความม
ค
สมผลของรายการ และเป็นไปตามมราคาตลาด
ยุตธิ รรม ความสมเหตุ
ณะกรรมการบริษั
ษทจะไม่รวมถึงการอนุ
ง
มตั ิรายยการใดที่อาจมีความขั
ค
ดแย้ง หหรือรายการใดทีที่คณะกรรมการร
อํานาจของคณ
บริษทั หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขั
ค
ดแย้งมีส่สวนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาางผลประโยชน์์ในลักษณะอืน่ ใดดขัดแย้งกับ บริรษัทฯหรือบริษทั
ย่อย ตามกกฎเกณฑ์ของตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไททย ซึ่งการอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ พิจารณ
ณาและอนุมตั ริ าายการดังกล่าวตตามทีข่ อ้ บังคับของบริ
ข ษทั ฯหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้
ว องกําหนด
5.3 การปประชุมคณะกรรมมการ
คณะกรรมการบบริษทั
คณะกรรมการขของบริษทั ฯมีการกํ
า าหนดการปประชุมอย่างอย่างน้
า อย 4 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิมเติ
ม่ มในกรณีทมีม่ี ี
วาระเร่งด่วน ในการประชุมทุกครัง้ สํานักเลขานุ การบริริษทั จะกําหนดววาระการประชุมล่
ม วงหน้ าไว้อย่ยางชัดเจน มีการจั
า ดส่งเอกสารร
ณ
วงหน้
ง าไม่น้อยกวว่า 7 วัน เพือ่ ใหห้มเี วลาศึกษาแลละพิจารณาวารระต่างๆ กรรมกาารทุกคนมีอสิ ระะ
ประกอบกการประชุมให้คณะกรรมการล่
ในการแสดดงความคิดเห็นนทีเ่ หมาะสมและะเป็ นประโยชน์ เพื
เ ่อประกอบกาารตัดสินใจของคคณะกรรมการ โโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูผู้
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ถือหุ้นและะผู้เกี่ยวข้องทุกฝ
ก ่ายอย่างเป็ นธรรม และจัดใหห้มกี ารจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุชุมที่มคี วามชัดเจน ตลอดจนมีมี
กระบวนการสือ่ สารมติทประชุ
ป่ี
มให้ผเู้ กีย่ วข้
ว องนําไปปฏิบตั ภิ ายในกําหนดดเวลาได้ทนั ที
ทัง้ นี้ คณะกรรมมการบริษทั จะคคัดเลือกกรรมกการของบริษทั ฯขึน้ มา 1 ท่าน ให้
ใ ดํารงตําแหน่น่ งเป็ นประธานกกรรมการบริษทั
เพื่อดูแลคควบคุมการประชุมของคณะกรรรมการบริษทั และการประชุมมผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ ให้ดําเนินินไปอย่างมีระเบียบและบรรลุลุ
วัตถุประสงค์ในการประชุม โดยประธานกกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละควาามรับผิดชอบดังต่
ง อไปนี้
 ดูแล และสั ่งการให้ห้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อ้ งในการเตรียมการประชุ
ม
ม ตรวจสอบความพพร้อมของสถานนทีป่ ระชุม และะ
เอกสาร ตลอดจนวัสั ดุอุปกรณ์การประชุม ทีจ่ ะใช้ใให้ถูกต้องครบถ้ถ้วน
 ศึกษษาทําความเข้าใจรู
ใ ปแบบ และวิวิธกี ารประชุมทีจจะใช้
่ ให้แน่ ชดั
 ศึกษษารายละเอียดเรืรือ่ งทีจ่ ะประชุม และหาข้อเท็จจจริงทีเ่ ป็ นปจั จัยเพิม่ เติมความจําาเป็ น
 ดําเเนินการควบคุมดู
ม แลการประชชุม ให้มีความพ ร้อมและราบรื่นเพื
น ่อบรรลุวตั ถถุ ป ระสงค์ของกการประชุมตามม
้
เปาหมาย
 ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมประชุ
ม
มได้มสี ว่ นร่วมในการประชุม และแสดงคความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเทท่าเทียมกัน
 ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมประชุ
ม
มพิจารณ
ณาข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างรอบคอบ รอบด้าน
 สนับบสนุนข้อเท็จจริรงทีเ่ ป็ นปจั จุบนั เมือ่ เห็นว่าทีป่ ระชุ
ร มขาดข้อมูลดัดงกล่าว
 พยาายามให้ขอ้ คิดเหห็น และข้อเสนออแนะ รวมทัง้ ข้อ้ เท็จจริงทีส่ มเหหตุสมผล
 สรุปความคิ
ป
ดเห็นของผูอ้ ภิปรายในนทีป่ ระชุมตามจังั หวะและโอกาสสอันควร
 ดําเนินการอภิปรายยในการประชุมให้
ใ มปี ระสิทธิภาพ และไกล่เกลียหรื
ย่ อประนีประะนอม เมือ่ ผูเ้ ข้าประชุ
ป มอภิปรายย
แ งกันรุนแรง
ควาามคิดเห็นทีข่ ดั แย้
 เป็ นนผูล้ งคะแนนเสียงชี
ย ข้ าดในกรณี
ณทีท่ ป่ี ระชุมมีการรลงคะแนนเสียง ของ 2 ฝา่ ยทีเเห็
่ นด้วยและไม่เห็
เ นด้วยเท่ากัน
 สรุปผลการประชุ
ป
ม ให้ถูกต้องชัดเจจนและสมบูรณ์
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ในปี 2559 ขข้อมูล ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 2559
2 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบบริษทั ฯ จํานวนน 6 ครัง้ โดยย
รายละเอียดการเข้
ย
าร่วมปรระชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีมดงั นี้
รายชื่อ
1. พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
2. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
3. นางสาวสสุกญ
ั ญา สุขเจริญไไกรศรี
4. นายเฉลิมไชย
ม ศิรนิ พวงศ์ 1/
5. นายสมพพล ตรีภพนารถ
6. พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์ง์ าม
7. นายณฐพพร อิงคนินนั ท์
8. นายพิจารณ์
า สุขภารังษี
9. นายสุพจน์
จ อาวาส
10. นางสาววพิมพ์วลัญช์ สุวตถิ
ตั กุล

กรรมการทีที่ลาออกระหว่างปี
ง 2559
1. นายธวัชชั
ช ย ม่วงไหมแพร
2. นายชนะะชัย จุลจิราภรณ์
3. นางสุวรรรณา พิมพะกร
4. นางวัลภา สุนากร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรรมการ
กรรมกการ
กรรมกการ
กรรมกการ
กรรมกการ
ประธานกรรมกาารตรวจสอบ/
กรรมการรอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระะ
กรรมกการ
กรรมกการ
กรรมการอิสระะ/กรรมการ
ตรวจสสอบ
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมกาารตรวจสอบ/
กรรมการรอิสระ
กรรมกการ
ประธานกรรรมการ
กรรมการอิสระะ/กรรมการ
ตรวจสสอบ

การประชุมคณะกรรมการ
บริษั
ษทั /ครัง้
1/1
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6

วันที่เข้าดํ
า ารงตําแหน่ ง

6/6

29 เมมษายน 2558

6/6
5/6
1/1

24 มิถุถนายน 2558
3 ธันวาคม
น
2558
12 พฤศจิกายน 2559

การประชุมคณะกรรมการ
บริษั
ษทั /ครัง้
-

วันที่ลาอออกจากตําแหน่ ง

1/2
2/2
4/4

1 เมษายน 2559
31 กรรกฎาคม 2559
1 ตุลาคม 2559

12 พฤศจิกายน 2559
2 มีนาคม
น 2558
29 เมมษายน 2558
29 เมมษายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
23 กันั ยายน 2558

12 กุมภาพั
ม นธ์ 2559

คณะกรรมการบบริหาร
คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ประกอบด้วยกกรรมการบริหารรจํานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 311 ธันวาคม 25559 มีการประชุม
คณะกรรมมการบริหาร รวมมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยมี
โ รายละเอียดของการเข้
ย
าร่วมประชุ
ว
มอย่างเป็ นทางการ
รายชื่อ

ตําแหหน่ ง

จํานวนครังที
งั ้ ่เข้า
วันที่เข้าดํารงตําแหน่
า ง
ประชุม
1. นางงสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
ประธานกรรมมการบริหาร
8/8
29 เมษายน 2558
2
2. นายยเฉลิมไชย ศิรนิ พพวงศ์
กรรมการรบริหาร
8/8
29 เมษายน 2558
2
3. นายยสุพจน์ อาวาส
กรรมการรบริหาร
6/8
24 ธันวาคม 2558
2
กรรมการที่ลาออกระหหว่างปี 2558
ตําแหหน่ ง
จํานวนครังที
งั ้ ่เข้า
วันที่ลาออกจากตตําแหน่ ง
ประชุม
1. นายยชนะชัย จุลจิราภภรณ์
กรรมการรบริหาร
1/4
1 เมษายน 2559
2. นายยสมพล ตรีภพนาารถ
กรรมการรบริหาร
4/4
1 มิถุนายน 2559
2
หมายเหตุ 1.นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ได้รบั แตต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ลลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ล
อ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
2. นายสมพล ตรีรภพนารถ ได้รบั แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 244 ธันวาคม 2558 ลาออกเมื
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คณะกรรมการตตรวจสอบ
คณะกรรมการตตรวจสอบของบบริษทั ฯ จํานวนน 3 ท่าน ประกออบด้วยกรรมกาารอิสระผูม้ คี วามมรูค้ วามสามารถถ เพื่อทําหน้าที่
พิจารณาสสอบทานงบการรเงินของบริษทฯและบริ
ทั
ษทั ย่อย
อ สอบทานผลลการตรวจสอบบภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุม
ร่วมกับผูสอบบั
ส้
ญชีผอู้ ํานววยการฝา่ ยบัญชีช พิจารณาและะคัดเลือกผูส้ อบบบัญชีของบริษทั และสอบทานรรายการทีเ่ กี่ยวโโยงกัน ธุรกรรมม
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือราายการทีอ่ าจมีความขั
ว ดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ป็นต้น
การประชุมของงคณะกรรมการตตรวจสอบจะปรระชุมร่วมกับฝา่ ยตรวจสอบภาย
ย
ยใน ฝา่ ยกํากับดูแล และผูบ้ ริหารฝ
า า่ ยบัญชีและะ
การเงิน เป็ป็ นประจํา ซึ่งบาางครัง้ จะมีผูส้ อบบัญชีบริษทั ฯเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2 มีการการร
ประชุมคณ
ณะกรรมการตรววจสอบ ทัง้ สิน้ จํานวน
า 6 ครัง้ โดดยกรรมการตรววจสอบเข้าร่วมปประชุม มีรายละเเอียด ดังนี้
รายชื่อ
1. พล.ต.ออ. อํานาจ อันอาตม์งาม

ตําแหน่ ง

จํานวนครัง้ ที่เข้า
ประชุม
5/6

ประะธานกรรมการตรรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ร

2. นายณฐฐพร อิงคนินนั ท์

กรรมการตรวจสสอบ/
กรรมการอิสระ
ร

6/6

3. นางสาววพิมพ์วลัญช์ สุวตตถิ
ั กุล

กรรมการตรวจสสอบ/
กรรมการอิสระ
ร
ตําแหน่ ง

1/1

กรรมการรที่ลาออกระหว่าางปี 2558

จํานวนครัง้ ที่เข้า
ประชุม
-

1. นายธวัวัชชัย ม่วงไหมแพร

วันที่เเข้าดํารงตําแหน่ ง
23 กันยายน 2558 เป็นกรรมการบริษทั
พันธ์ 2559 เป็นกรรรมการ
12 กุมภาพั
ตรวจสอบ
29 เมษายน 2558
2 เป็นกรรมกาารบริษทั
24 มิถุนายยน 2558 เป็นกรรรมการ
ตรวจสอบ
12 พฤศจิกาายน 2559 เป็นกรรรมการ
บริษทั และเเป็นกรรมการตรววจสอบ
วันที่ลาาออกจากตําแหน
น่ ง

ประะธานกรรมการตรรวจสอบ/
12 กกุมภาพันธ์ 2559
กรรมการอิสระ
ร
2. นางวัลภา สุนากร
กรรรมการอิสระและกรรมการ
4/4
1 ตุลาคม 2559
ตรวจสอบ
หมายเหตุ นายธวั
น ชชัย ม่วงไไหมแพร ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 เมษษายน 2558 ลาออกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งามได้รบแต่
บั งตัง้ เป็ นประธธานกรรมการตรวจจสอบเมื่อวันที่ 122 กุมภาพันธ์ 25559

คณะกรรมการสสรรหา และพิจารณาค่
า
าตอบแททน
คณะกรรมการสสรรหา และพิจารณาค่
า
าตอบแททน ประกอบด้ววยกรรมการอิสระ
ร 3 ท่าน ได้ทําหน้าทีร่ บผิ
บั ดชอบในการร
พิจารณาใให้คําแนะนําเกีย่ยวกับค่าตอบแททนสําหรับประธธานกรรมการแลละกรรมการอื่นๆ พิจารณาอนนุ มตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการร
ผูจ้ ดั การและพิจารณาควาามถูกต้องและเหหมาะสมของนโยยบายค่าตอบแททน
แต่เนื่องจากในนระหว่างปี 25588 มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการรบริษทั หลายท่าน
า และมติประชชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
5/2558 เมืมือ่ วันที่ 22 พฤษษภาคม 2558 อนุ
อ มตั ใิ ห้รอการแแต่งตัง้ คณะกรรมมการสรรหาของบริษทั ฯ ไว้ก่อน
5.4

การอบรมและพั
พัฒนาความรูก้ รรมการและผู
ร
บ้ ริหาร
คณะกรรมการบบริษทั ฯ มีนโยบบายส่งเสริมและะสนับสนุ นให้มกการฝึ
ี
กอบรมแลละให้ความรูแ้ ก่ผผููท้ เ่ี กี่ยวข้องในรระบบการกํากับ
า บปรุงการร
ดูแลกิจ กาารของบริษัท ฯ ซึ่ง รวมถึง กรรรมการ กรรมกการตรวจสอบ ผูผ้บริห าร และเลลขานุ การบริษษััทฯ เพื่อ ให้มีก ารปรั
ปฏิบตั งิ านนงานอย่างต่อเนืนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่
ต
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ
ก
ษทั ไทย
ไ (Thai Insttitute of Directoors Associationn
: IOD) เป็ นต้น การประชุชุมสัมนาของหน่นวยงานกํากับดูแลบริษทั จดทะเบียน (ตลาดหลลักทรัพย์ และ กก.ล.ต.) รวมถึงหลั
ห กสูตรอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกกับการปฏิบตั หิ น้นาที่ หรือการดําเนิ
า นธุรกิจของบบริษทั เพือ่ เพิม่ ทักษะความสามาารถในการปฏิบบัตั งิ าน
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การประเมินตนนเองของคณะกรรรมการตรวจสออบ และคณะกรรรมการสรรหาแลละพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2558 คณ
ณะกรรมการตรวจสอบได้ทําการรประเมินผลการรปฏิบตั หิ น้าทีของตนเอง
ข่
และจจะได้นําเสนอต่อคณะกรรมการ
อ
ร
บริษทั ในกการประชุมคณะกกรรมการบริษทั โดยมีวตั ถุประะสงค์เพือ่ นําผลปประเมินไปใช้ประโยชน์เพือ่ การรปรับปรุงการปปฏิบตั หิ น้าทีข่ องง
คณะกรรมมการตรรวจสอบบ ซึง่ ผลการประเมินสามารถสรุปได้
ป ดงั นี้
1. องค์ประกอบบของคณะกรรมมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในนเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจากเป็ นไไปตามหลักเกณ
ณฑ์และแนวทางง
ปฏิบตั ขิ องคณะะกรรมการตรวจจสอบ (กฎบัตร)) ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จากคณะกรรมก
ิ
การบริษทั กรรมการตรวจสอบบทุกท่านมีความม
พร้อมทีจ่ ะอุทศเวลาในการดํ
ศิ
าเนิ
เ นงานอย่างเพี
พียงพอ สมาชิกเป็
เ นผูท้ ม่ี คี วามรูรูแ้ ละประสบการรณ์โดยสมาชิกอย่
อ างน้อย 1 คนน
เป็ นผูม้ คี วามรูและประสบการณ
แ้
ณ์เกีย่ วกับรายงาานทางการเงิน การบัญชี และกการตรวจสอบ
2. การฝึ กอบรมมและทรัพยากรรบุคคล ภาพรววมอยู่ในเกณฑ์ททีด่ี มี าก เนื่องจาากได้รบั ข้อมูลขข่าวสารและได้รัรบั การฝึ กอบรมม
อย่างเพียงพอ
3. การประชุมคคณะกรรมการตตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ
ฑ์ทด่ี มี าก โดยใในปี 2559 คณะะกรรมการตรวจจสอบได้ประชุม
ร่วมกัน 6 ครัง้ ถึงแม้ในระหว่างปี
ง มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ
น
รตรวจสอบ แต่การประชุ
ก
มในแตต่ละครัง้ จะมีกรรมการตรวจสอบบ
เข้าร่ว มประชุมครบทั
ม
ง้ 3 ท่าน การประชุมแต่
แ ละครัง้ ได้ม ีการกํ
ก าหนดวารระการประชุม เพพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่า ง
เพียงพอ โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมในแต่
ใ ละหัวข้อไม่ใช่ผทู้ ม่ี สี ่วนไดด้สว่ นเสียในเรืองนั
อ่ น้ ๆ มีการเชิชิญผูบ้ ริหารหรือผูส้ อบบัญชีร่วม
ประชุมด้วยในกกรณีจําเป็ น รวมมทัง้ มีการประชุชุมร่วมกับฝา่ ยกกฎหมายของบริริษทั เพือ่ สอบถาาม และรับทราบบหากมีประเด็น
ปญั หาทางกฎหหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรื
ง ออาจมีผลกระทบต่องบการรเงินของบริษทั อย่
อ างน้อยไตรมาาสละ 1 ครัง้
4. การรายงานของคณะกรรมกการตรวจสอบ ภาพรวมอยู
ภ
่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก เนื
เ ่ องจากมีการรรายงานผลการปปฏิบตั งิ านให้แก่ก
คณะกรรมการบบริษทั รับทราบออย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยงั ไดด้รายงานกิจกรรรมทีท่ ําในระหว่ว่างปี เพือ่ ให้ผถู้ อหุ
อื น้ และผูล้ งทุน
ทัวไปรั
่ บทราบโโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจํ
น
า
าปี
5. กิจกรรมของงคณะกรรมการรตรวจสอบ ทีผ่ ่านมาอยู
า
่ในเกณ
ณฑ์ทด่ี มี าก เนื่องจากได้
อ
ปฏิบตติั ติ ามแนวทางกฎบัตรทีก่ ําหนดด
อันประกอบด้วย
• ร่วมกับผูบริ
บ้ หาร ในการสอบทานขัน้ ตอนนการประเมินคววามเสีย่ งในงบการเงินทีเ่ กีย่ วกับบความผิดพลาดดมีสาระสําคัญที่
เกิดจากคววามตัง้ ใจและไมม่ตงั ้ ใจ
• สอบถามแและได้ร บั คําชี้แจงจากผู
แ
้บ ริห าร
า ผู้ส อบบัญ ชี และผู้จ ดั การฝฝ่ายตรวจสอบภภายใน ในเรื่องเกี
ง ่ยวกับความม
เหมาะสมขของหลักการบัญชี
ญ ทถ่ี อื ปฏิบตั ิ สาเหตุ
ส ของการเปปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่มได้เกิดจากมาตตรฐานการบัญชีหรือกฎระเบียบ
ั
ต่างๆ ผลกกระทบทีม่ ตี ่องบบการเงินและปญหาการรายงาน
ญั
นระหว่างงวด รววมทัง้ การแก้ปญ
ญหาที
เ่ กิดขึน้ การเปลี
ก
ย่ นแปลงง
ในงบการรเงิน ระหว่างปี ทีท่ีม ีสาระสําคัญ ความมีอยู่จ ริงและความเพี
ง
ยงพอของการตังั ้ สํารองค้างรับ/
บ ค้างจ่าย การร
ประมาณกการของผูบ้ ริหารรทีม่ สี าระสําคัญต่องบการเงิน
• พิจ ารณากการเปิ ด เผยข้อมู
อ ล ของบริษัทในกรณี
ท
ท่ีเ กิด รายการเกี่ย วโโยงหรือ รายกาารที่อ าจเกิด คววามขัด แย้ง ทางง
ผลประโยชชน์ให้มคี วามถูกต้
ก องและครบถ้วน
ว
• กํากับดูแลลให้บริษทั มีการรรายงานทางกการเงินต่อตลาดดหลักทรัพย์ฯ ตามข้
ต อกําหนด อย่างถูก ต้องครรบถ้วน ภายในน
ระยะเวลาทีก่ ําหนด
ส้
ญชีเพือ่ ขออความเห็นในเรืองต่
่ างๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหหน้าทีบ่ ญ
ั ชี ผูต้ รวจสอบภายในน
• มีการประชชุมเฉพาะกับผูสอบบั
ของบริษทั รวมทัง้ ข้อคิดเห็นของผูส้ อบบัญ
ั ชี
6. ความสัมพันนธ์กบั ผู้สอบบัญชี และผู้จดั การรฝ่ายตรวจสอบภายใน ภาพรววมอยู่ในเกณฑ์ททีด่ มี าก เนื่องจาากมีส่วนในการร
คัดเลือกหรือแตต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
ญ ของบริษทั สอบทานและมี
ส
ส่สวนร่วมในการแต่ งตัง้ และมอบบหมายงานให้แก่
แ ผู้จดั การฝ่าย
ตรวจสอบภายใใน สอบทานและอนุ มตั แิ ผนงานนการตรวจสอบบภายใน การเปลลีย่ นแปลงแผนกการตรวจสอบ การจ้
ก างงานและะ
งบประมาณของงฝา่ ยตรวจสอบภายใน
5.5
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่ ากับดูแล ภาพรวมอยู
7. ความสัมพันธ์
น กบั ผูจ้ ดั การฝายกํ
ภ
่ในเกกณฑ์ทด่ี ี เนื่องจจากได้มกี ารมออบหมายงานให้แก่ผจู้ ดั การฝา่ ย
กํากับดูแล สอบบทานและอนุ มติตั แิ ผนการปฏิบติตั งิ านของฝา่ ยกํากั
า บดูแล การเปลีย่ นแปลงแผนกการปฏิบตั งิ าน การจ้างงานและะ
่
งบประมาณของงฝายกํากับดูแล
การประเมินตนนเองของคณะกรรรมการสรรหาแและพิจารณาค่าตตอบแทน
เนื่องจากมติประชุ
ร มคณะกรรมการบริษทั ครังที
ง้ ่ 5/2558 เมือ่ วัวนที่ 22 พฤษภภาคม 2558 ให้ชชะลอการแต่งตังั ้ คณะกรรมการร
สรรหาของงบริษทั ฯ ไว้ก่อน ดังนัน้ จึงไม่มการประเมิ
ี
นตนนเองของคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตตอบแทน
5.6

ค่าตอบแทนกรรรมการ ประธานนเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
า และ/หรือกรรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการชุดย่ออยต่างๆ
ในการกําหนดคค่าตอบแทนกรรรมการบริษทั ปรระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรืรือกรรมการผูจ้ ดดการ
ั
คณะกรรมมการบริษทั เป็ น
า
งกล่ล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จารณาอนุ
จิ
มตั ติ ่อไป
อ
ผูพ้ จิ ารณาาและนําเสนอค่าตอบแทนดั
โดยค่าตอบแทนนทีน่ ําเสนอได้แก่
แ
1. ค่าเบี้ยประชุชุม เป็ นการพิจารณาให้
า
กบั กรรรมการบริษทั ฯททุกท่าน ทีเ่ ข้าร่วมประชุ
ว
มในการประชุม คณะกกรรมการบริษทั
การประชุมคณ
ณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สะท้ท้อนการทํางานขของกรรมการ และเพื
แ อ่ จูงใจให้กกรรมการปฏิบติตั หิ น้าที่ และเข้า
ร่วมการประชุมมอย่างสมํ่าเสมอโโดยจะต้องมีการลงนามการเข้าาร่วมประชุมทุกครัง้ ภายหลังกาารประชุมเสร็จสิน้
2. ค่าตอบแทนนบําเหน็จพิเศษษ เป็ นการพิจารรณาให้กบั กรรมมการบริษทั ทุกท่
ก าน เป็ นอัตราาร้อยละของกําไรสุทธิจากการร
ดําเนินงานประจําปี ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นการตตอบแทนผลการรปฏิบตั งิ านและะสร้างแรงจูงใจใให้แก่คณะกรรมมการบริษทั เพือ่
ษทั ฯ
สร้างผลกําไรจาากการดําเนินงาานทีด่ ใี ห้แก่บริษั
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาคค่าตอบแทนกรรรมการ
ในการพิจารณาาค่าเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนนบําเหน็จพิเศษษของคณะกรรมการชุดต่างๆ รววมทัง้ ประธานเจจ้าหน้าทีบ่ ริหารร
และ/หรือกรรมการผู
ก
จ้ ดั กาาร บริษทั ฯ จะตต้องคํานึงให้สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และความตัตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการร
ประเภทแลละขนาดธุรกิจของบริษทั ฯ ตลาาด และคูแ่ ข่งขัน โดยมีคา่ ตอบแแทนดังกล่าวต้องอยูใ่ นระดับทีเ่ หหมาะสม และเพี
พียงพอทีจ่ ะจูงใจจ
และรักษากกรรมการทีม่ คี ณภาพของบริ
ณ
ุ
ษทฯไว้
ทั
ซึง่ ในส่วนของประธานเจ้
น
า้ หน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือกรรมกการผูจ้ ดั การ ทีดํด่ ารงตําแหน่ งในน
คณะกรรมมการบริษทั ก็จะได้
ะ รบั ค่าตอบแแทนดังกล่าวจากกการดํารงตําแหหน่ งในคณะกรรรมการบริษทั เช่ชนเดียวกับกรรมมการทัวไป
่ โดยย
ภายหลังจากได้ นําเสนอคคณะกรรมการบบริษทั เพือ่ ขออนุนุ มตั แิ ล้ว ก็จะนํ าาเสนอต่อทีป่ ระชชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขขออนุ มตั ติ ่อไป และจะได้มกี ารร
เปิ ด เผยไ ว้ใ นแบบแสดงงรายการข้อ มูลประจํ
ล
า ปี (แบบบ 56-1) และรรายงานประจํา ปี ข องบริษัท ฯตต่ อ ไป ในขณะ ที่ก ารพิจ ารณาา
ค่าตอบแททนรายเดือนขอองกรรมการทุกท่าน รวมถึงปรระธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ//หรือกรรมการผผู้จดั การ บริษทถู
ทั ก นํ าเสนอให้ห้
คณะกรรมมการบริษทั เป็ นนผูพ้ จิ ารณาอนุ มัมต ิ โดยกําหนดค่าตอบแทนตาามความสําคัญของหน่
ข
วยงาน แและหน้าทีค่ วามมรับผิดชอบเป็ น
หลัก
5.7
แผนสืบทอดตําแหน่ ง และการคคัดเลือกแต่งตัง้ กรรมการใหม่
ก
การแต่ งตัง้ บุคคคลเข้ามาดํา รงตําแหน่ งต่างๆ โดยเฉพาะในระดับตําแหน่ งประธานเจ้าหน้น้ าที่บริหาร/กรรรมการผู้จดั การร
กรรมการบริษทั และผู้บริหาร ซึ่งการพิจารณาจะให้
จ
โอกาสทัง้ จากบุคคลภายในและบบุคคลภายนอกที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมต่
ห
อการร
บริหารงานนของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯได้กําหนดให้
ห
ผทู้ จ่ี ะลาาออกต้องแจ้งล่วงหน้
ว าให้บริษทั ฯทราบไม่น้อยกกว่า 30 วัน เพือที
อ่ จ่ ะให้บริษทั ฯ
มีเวลาเพียงพอต่ อการหหาบุ คคลที่เ หมาาะสมเข้ามาทําหน้
า า ที่แ ทน โดดยทั ่วไปแผนกการสืบ ทอดตํ า แแหน่ ง ต้อ งนํ า เสนอรายชื
เ
่ อแกก่
คณะกรรมมการบริษทั ฯ จาากผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ แลละมีวฒ
ุ ภิ าวะรองลงไปในหน่ วยงานเดี
ย
ยวกัน แตต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ปิดโอกาสส
แก่บุคคลภภายนอกทีม่ คี วาามรูค้ วามสามารรถเกีย่ วกับธุรกิจของบริ
จ
ษทั ฯแตต่อย่างใด ซึง่ การรคัดสรรจะมีกระบวนการพิจารรณาทีโ่ ปร่งใสในน
ทุกตําแหนน่งของงาน
• การปฐมนินเทศกรรมการใหหม่
ภายหลังการคัดั เลือกผู้ท่จี ะเข้ข้ามาดํารงตําแหหน่ งกรรมการใหหม่ของบริษทั ฯ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารจะเเป็ นผู้แนะนํ าให้ห้
กรรมการใใหม่รจู้ กั กับฝา่ ยบริ
ย หาร และกรรรมการท่านอื่นๆ พร้อมกับนํ าเสนอข้
เ
อมูลของงบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลต่างๆททีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
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คูม่ อื การกํากับดูแลกิจการรของบริษทั ฯ เพื
พือ่ ให้ทราบถึงบทบาทและอํานาาจหน้าทีข่ องคณ
ณะกรรมการบริษษัทจรรยาบรรณ
ณ การกํากับดูแล
การใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นตต้น นอกจากนี้ หากกรรมการให
ห
หม่ยงั มิได้มกี ารรอบรมหลักสูตร Director Certification Prograam (DCP) หรือ
หลักสูตร Audit
A Committeee Program (กกรณีเป็ นกรรมกการตรวจสอบ) จจากสมาคมส่งเสสริมสถาบันกรรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมถึง
หลักสูตรกการอบรมใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่ตอการปฏิบตั หิ น้าที่ บริษทั ฯก็จะดําเนินการจัดให้
ใ เข้าร่วมการออบรมต่อไป
• รายงานขอองคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูรัร้ บั ผิดชอบต่อกาารดําเนินธุรกิจทีส่ ําคัญ และกาารกํากับดูแลกิจการงบการเงินรวมของบริ
ร
ษทั ฯ
และบริษทย่
ทั อย และสารสนนเทศทางการเงิงินทีป่ รากฏต่อสาธารณชน
ส
ในแแบบแสดงรายกาารข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี โดยการร
จัดทํางบกการเงินดังกล่าว จะเป็ นไปตามมมาตรฐานการบัญ
ั ชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกนโโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถื
ห
อ
รทีด่ ที ส่ี ดุ ในการรจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมู
ปฏิบตั อิ ย่างสมํ
า ่าเสมอ แลละใช้ดุลยพินิจอยย่างระมัดระวังและประมาณกา
แ
อ ลสําคัญอย่าง
เพียงพอในนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ษ ซง่ึ ระบบคควบคุมภายในทีมี่ ประสิทธิผล เพพือ่ ให้มนใจได้
ั่
อย่
อ างมีเหตุผลว่า
- คณะกรรมการรบริษทั ได้จดั ใหห้มกี ารดํารงรักษาไว้
การบันทึกข้
ก อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และะเพียงพอทีจ่ ะดําารงรักษาไว้ซง่ึ ทรั
ท พย์สนิ และเพพือ่ ให้ทราบจุดอ่ออนเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุ
ก จริตหรือกาารดําเนินการทีผิผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสํ
ส าคัญ
- ในการนี้ คณะะกรรมการบริษั
ษทั ฯ มีความเห็นว่
น าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯโดยรรวมอยู่ในระดับที
บ น่ ่ าพอใจ และะ
สามารถสรร้างความเชือ่ มันอย่
่น างมีเหตุผลตต่อความเชือ่ ถือได้
ไ ของงบการเงิงินของบริษทั ฯ
6. การกํากั
า บดูแลการใชช้ข้อมูลภายในน
บริษทั ฯได้จดั ตัง้ หน่ วยงานกํากับดูแล (Coompliance Unit) ขึน้ เพื่อให้
ใ มบี ทบาทหน้้าทีแ่ ละความรับผิ
บ ดชอบในการร
ควบคุมดูแลการบริ
แ
หารจัดดการของหน่ วยงานต่
ย
างๆ รวมมถึงการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ
ล
รษัทฯ ให้มคี วามถูกต้อง และเเป็ นไปตามหลัก
นโยบายการกับดูแลกิจกาารทีด่ ี เพือ่ ป้องกกันการนําข้อมูลของบริ
ล
ษทั ฯไปหาผลประโยชน์น์ให้แก่ตนเองหรืรือพวกพ้อง โดยได้ปิดประกาศศ
นโยบายนีนี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ในนบอร์ดของบริษั
ษทั ฯ เพือ่ นํ ามาใช้เป็ นหลักในกการปฏิบตั ิ ซึง่ บบริษทั ฯได้กําหนนดมาตรการเพือ่
ป้องกันกาารล่วงรูข้ อ้ มูลทีได้
ไ่ มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหหว่างหน่วยงาน และบุคลากรขของบริษทั ฯ (CChinese wall)) เพือ่ ขจัดความม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ดังั นี้
1. กําหนดดให้มกี ารแยกพื
พืน้ ที่ของสายงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสายยงานทีม่ ขี อ้ มูลภภายในที่มสี าระะสําคัญที่ยงั มิได้
เปิ ดเผยยแก่สาธารณชนนทัวไป
่ (Non-Public Informattion) แยกออกกจากหน่ วยงานอือื่น เพือ่ ปิ ดกัน้ มิให้ล่วงรูแ้ ละนํ า
ข้อมูลเหหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์
ร
ในทางมิชอบ
2. กําหนดดให้มกี ารขึน้ บัญชี
ญ รายชื่อหลักทรั
ท พย์ทห่ี ้ามบริษัทฯ พนักงานน และผู้บริหาร ทํทาการซื้อขายเเพื่อบัญชีตนเองง
(Restriccted List) ได้ด้แก่ หลักทรัพย์ของบริษทั จดททะเบียนทีเ่ ป็ นลูกค้
ก าของบริษทั ฯ โดยจะห้ามพนักงานทีป่ ฏิบติตั ิ
หน้ า ที่ในหน่
ใ
ว ยงานนันั น้ และผู้บ ริห ารทํ
า า การซื้อ ขาายหลัก ทรัพ ย์ดัด ง กล่ า ว เพื่อ ป้ องกัน มิใ ห้ม ีการใช้
ก
ข้อ มู ล อัน
เนื่องมาาจากการปฏิบตั หน้
ิ าทีท่ าํ การซือขายหลั
อ้
กทรัพย์ยเพือ่ ประโยชน์ของตนในทางที
ข
ทีม่ ชิ อบ
3. การรักษษาความลับของข้อมูลในหน่วยงงาน
- กําหนดให้
า
มกี ารใชช้รหัส Passworrd ในการเข้าระบบบงานต่าง ๆ
- มีกการใช้ชอ่ื รหัส (CCode Name) สําหรับลูกค้า
- ห้าามพนักงานนําข้อมูลของลูกค้าไปเปิ
ไ ดเผยโดยไไม่ได้รบั อนุญาต
- ให้ห้พนักงานในหนน่ วยงานเท่านัน้ ทีทส่ ามารถใช้ขออมู
้ ลได้ หากหน่ วยงานอื
ว
่นมีควาามจําเป็ นทีต่ ้องใช้ขอ้ มูลจะต้อง
ได้ด้รบั ความยินยอมมจากผูบ้ งั คับบัญ
ั ชาของหน่ วยงงานทัง้ สองก่อน
- ในนกรณีทม่ี กี ารให้บ้ ริการทีป่ รึกษาาทางการเงินแก่กลูกค้าหลายรายยทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออาจมีความม
ขัดแย้
ด งกัน กําหนนดให้เจ้าหน้าทีทีท่ ่ที ําหน้าทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินิ ของลูกค้ารายยหนึ่ง ไม่มาทําหน้ าทีท่ ป่ี รึกษาา
ทาางการเงินของลูกค้
ก าอีกราย และะเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละรายต้
ะ องแยกเก็ก็บเอกสารข้อมูลลทีต่ นทําอย่างรัดั กุม
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4. การเก็บรั
บ กษาเอกสารขของหน่วยงาน
- กาารเก็บควบคุมข้อ้ มูลและเอกสาาร โดยเฉพาะข้อ้ มูลที่สําคัญเกีกี่ยวกับการปฏิบบัตั หิ น้าที่ และข้อ้ มูลต่างๆ ของง
ลูกค้
ก าให้มกี ารแยกกเก็บต่างหากให้อยู่ในทีป่ ลอดภัย และมีการคควบคุมอย่างรัดกุมเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีที่
อาาจจะเกิดขึน้ จากกการนําเอกสารสสําคัญไปใช้ในททางมิชอบ
- กาารเก็บรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นเอกสารร จะจัดเก็บเอกสสารข้อมูลทุกปรระเภทไว้ในตู้เอกกสารของหน่ วยงานที
ย
เ่ กีย่ วข้อง
แยยกเป็ นสัดส่วน
การจัดเก็
เ บรักษาข้อมูลที
ล อ่ ยู่ในเครื่องคคอมพิวเตอร์ จะะจัดให้มรี หัสควบคุม (Passworrd) เฉพาะพนันักงานทีม่ หี น้าที่
เกียวข้
่ องเท่านัน้ และเก็บรักษาสืสือ่ บันทึกข้อมูล เช่น Diskette Tape
T เป็ นต้น เชช่นเดียวกับการเก็บรักษาข้อมูล
ทีเเป็
่ นเอกสาร
- กําหนดให้
า
เฉพาะเจ้าหน้าทีใ่ นหนน่ วยงานเท่านัน้ ทีทส่ ามารถเบิกเออกสารมาใช้ได้ หากหน่ วยงานนอื่นต้องการเบิก
เอกสารเพือ่ ขอใช้ข้ อ้ มูลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในกการขอเบิกเอกสสารและผ่านการรอนุ มตั จิ ากผูบ้ งั คับ บัญชาของง
หนน่ วยงานดังกล่าวก่
ว อน
- กาารเก็บและการทํทําลายเอกสารทีทีเ่ ป็ นข้อมูลลับ หากจะมี
ห
การทําลายเอกสารดั
า
ง าวจะต้องได้ด้รบั อนุ ญาตจากก
งกล่
ผูบับ้ งคับบัญชาก่อน และในกรณีทจะฝากเก็
่ี
บทีศ่ นย์
นู จดั เก็บเอกสาาร ต้องบรรจุใส่เเอกสารและปิดผนึ
ผ กให้เรียบร้อย
5. การขอหหรือให้ขอ้ มูลกับหน่
บ วยงานอืน่
- กาารขอหรือให้ขอ้ มูลกับหน่ วยงานอื่น ต้องได้รบการอนุ
บั
มตั จิ ากกผู้บงั คับบัญชาในหน่ วยงานก่อน โดยขอหรือ
สออบถามข้อมูลได้เ้ ฉพาะส่วนทีต่ องนํ
อ้ ามาใช้เท่านัน้
- กรรณีทห่ี น่ วยงานมีมีขอ้ มูลภายในเป็ นข้อมูลไม่ควรรเปิ ดเผย หรือเป็
เ นข้อมูลลับขอองลูกค้า ห้ามพนนักงานนําข้อมูล
ดังงกล่าวมาใช้ประะโยชน์หรือนํ าออกเผยแพร่
อ
หาากมีความจําเป็ นต้
น องขอหรือใหห้ขอ้ มูลกับหน่ วยงานอื่นจะต้อง
ได้ด้รบั ความยินยออมเป็ นลายลักษณ์
ษ อกั ษรจากผู้บบังคับบัญชาของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ สองหน่ วยงาน และะ
รายงานให้ Comppliance Unit ทราบ
ท โดยพิจารรณาเปิ ดเผยข้อมูมลเท่าทีจ่ าํ เป็ นใให้ระดับหนึ่งเท่ทานัน้ (Need too
Knnow Basis)
6. ห้ามพนันักงานและผู้บริหารผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกั
ว บผลการดําเนิ
เ นงานหรือเหตุการณ์ ท่สี ําคัญซึ
ญ ่งอาจกระทบบ
ราคาหุ้นของบริ
น
ษทั ฯ ซืซ้อขายหลัก ทรัรัพย์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ทราบข้
ร อมูลหรือวันที่มมี ติคณะกกรรมการบริษทั
จนกระททังข้
่ อมูลได้เปิ ดเผยสู
ด
่สาธารณชชนเรียบร้อยแล้ล้ว และห้ามนํ าข้ขอมูลภายในทีไไม่
่ ควรเปิ ดเผยไไปเผยแพร่ เพื่อ
เป็ นการรสร้างราคาให้กบั หลักทรัพย์ของบริ
อ ษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯกําหนดให้ กรรมมการและผูบ้ ริหารทุ
า กคน ต้องแแจ้งให้คณะกรรมมการบริษทั ทราาบล่วงหน้าอย่างน้
ง อย 1 วัน ถึง
กรณีทต่ี นจจะทําการซื้อหรืรือจะทําการขายยหุน้ ของบริษทั ฯออกไป
ฯ
โดยเบืบือ้ งต้นให้ดําเนินการแจ้
น
งผ่านอีอีเมลล์แก่กรรมกการและผูบ้ ริหารร
ทุกท่าน และกําหนดให้กรรรมการหรือผูบ้ ริหารท่านนัน้ ไดด้แจ้งให้ทราบอีกกครัง้ ในทีป่ ระชุชมคณะกรรมการรบริษทั ทีจ่ ะมีขนในครั
น้ึ
ง้ ถัดไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้ทําการแจ้
ก
งให้ก รรมการและผู้บริหารของบริ
ห
ษทั ฯรับทราบเกี่ยววกับหน้ าที่ก ารรายงานการถือ
ร ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดดจนการรายงานนการเปลีย่ นแปปลงการถือครองง
หลักทรัพย์ยของบริษทั ฯขอองตนเอง คู่สมรส และบุตรที
หลักทรัพย์ยต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาาตรา 59 และบบทกําหนดลงโททษตามพระราชชบัญญัตหิ ลักทรัรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ทัง้ นี้บริษทั ฯกําหนดดกรรมการและผูผูบ้ ริหารจะต้องจจัดส่งสําเนาการรรายงานดังกล่าวแก่บริษทั ฯในววันเดียวกับทีร่ ายงานสํานักงานน
ก.ล.ต. ด้วย
7. การปฏิฏิ บตั ิ ตามหลักกการกํากับดูแลกิกิ จการที่ดีอื่นๆ
บริษทั ฯได้มกี ารรจัดทําคูม่ อื การรกํากับดูแลกิจกาารของบริษทั ฯ ตามแนวทางขอองตลาดหลักทรัพั ย์แห่งประเทศศไทยเพือ่ ใช้เป็ น
แนวทางของการดําเนินธุรกิ
ร จให้มกี ารบริหารงานทีด่ แี ละะยังยื
่ น โดยได้กกํําหนดให้เป็ นแนนวปฏิบตั แิ ก่ผบูบริ
้ หารและพนักงานทุ
ง กคน ทัง้ นี้
ได้เปิ ดเผยยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ wwww.acap.co.th ซึง่ พอสรุปนโยบบายและแนวปฏิฏิบตั อิ น่ื ๆ ทีส่ าํ คัญบางหัวข้อ ดังั นี้
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 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโย
ง
ยชน์
เมือ่ บริษทั ฯมีรายการทีอ่ าจก่
า อให้เกิดความขัดแย้งทางผลลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกกัน หรือรายการรทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯมีส่วนไได้ส่วนเสีย บริษั
ษทฯจะดําเนินตามนโยบายการ
ต
รทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และะจรรยาบรรณว่า
ด้วยความมขัดแย้งทางผลปประโยชน์ กล่าวคื
า อ รายการดังกล่าวทัง้ หมดดจะต้องผ่านคววามเห็นชอบจากกคณะกรรมการร
บริษทั โดดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ต้องแสดงความเเห็นเบื้องต้นต่อรายการนัน้ ทังงนี
้ ้การอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการร
ระหว่างกันนคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดดของบริษทั ฯ คววามยุตธิ รรม คววามสมเหตุสมผผลของรายการ และเป็
แ นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียหรืออาจมี
อ
ความขัดแย้งทางผลประโโยชน์ในรายการรระหว่างกันดังกล่
ก าว จะไม่สามมารถมีสว่ นร่วมใในการอนุ มตั ริ ายยการระหว่างกัน
ในลักษณะะดังกล่าวได้เพือความเป็
อ่
นธรรม และเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริ
ด
ษทั ฯ และหากเป็ นรายการระหว่างกันั ทีเ่ ข้าข่ายตามม
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั ่ง ข้อกําหนด หรือกฎของตลลาดหลักทรัพย์แ์ ห่งประเทศไทย บริษทั ฯจะปปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของตลาด
า
ด
หลักทรัพย์ยแห่งประเทศไททย
 นโยบายและกการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบบริษทั ฯ ได้มอบบหมายให้ฝา่ ยบบริหารความเสียยง
่ ทําหน้าทีต่ รวจสอบและดู
ร
แแลติดตามการบริริหารความเสีย่ ง
โดยตรง เช่น ความเสียยงทางการเงิ
่
น (Financial Rissks) ความเสีย่ งในการปฏิบตั งาน
งิ
(Operatioon Risks) ควาามเสีย่ งในธุรกิจ
โ
จดั ทําเป็ นนโยบายบริ
น
หาารความเสีย่ งขึนมาเป็
น้
นอีกฉบับ
(Businesss Risks) ความมเสีย่ งในเหตุการณ์ (Event Riisks) เป็ นต้น โดยได้
ต่างหาก โดยมี
โ ขนั ้ ตอนหลัลักๆ ในการบริหารความเสี
ห
ย่ งออกเป็ น 6 ขัน้ ตออน ได้แก่
1. การกําหนดววัตถุประสงค์ (O
Objective Settinng)
การกําหนดวัตถุถประสงค์ให้ชดั เจนเพือ่ ทราบขอบเขตการดําเนินินงานในแต่ละรระดับ และสามาารถวิเคราะห์ควาามเสีย่ งได้
ครบถ้วน
2. การระบุความเสีย่ ง (Risk Iddentification)
เพือ่ พิจารณาเหหตุการณ์ทจ่ี ะนําไปสู
า ่ความเสียหาย
ห โดยพิจารณ
ณาทัง้ ปจั จัยภายนอก เช่น นโบบบายของรัฐบาลกการเมือง
ภาวะเศรษษฐกิจโลก อัตราแลกเปลีย่ น ภัยธรรมชาติ
ย
เป็ นต้น และปจั จัยภายในขององค์
ภ
ก เช่นนโยบายยกลยุทธ์ของบริษัทฯ โครงสร้าง
กร
บริษทั ฯ กระบวนการทําางาน ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะมีผลกระะทบต่อเป้าหมายและการปฏิบตั งิ านของบริษททฯ
ั โดยฝ่ายบริริหารความเสีย่ ง
จะต้องระบบุถงึ ประเภทควาามเสีย่ งในแต่ละเหตุ
ะ การณ์ให้ชัชดั เจน ว่าความเเสีย่ งใดเป็ นควาามเสีย่ งหลัก (Keey Risk) และคววามเสีย่ งใดเป็ น
ความเสีย่ งรอง
ง
3. การประเมินคความเสีย่ ง (Rissk Evaluation)
บริษทั ฯมีการปรระเมินความเสียง
ย่ เพือ่ จะได้ดาํ เนิ
เ นการพิจารณ
ณาในการจัดลําดับั ความเสีย่ ง ดูถถึงึ โอกาสในการรเกิดความ
เสีย่ งและผผลกระทบทีเ่ กิดขึขน้ เช่น ด้านกาารเงิน ด้านธุรกิจ ความปลอดภัยั ลูกค้า เป็ นต้น
4. การจัดการความเสีย่ ง และทํทําแผนบริหารคววามเสีย่ ง (Riskk Treatment and Mitigation)
ภายหลังการจัดลํ
ด าดับและความมสําคัญของควาามเสีย่ งแล้ว บริษั
ษทฯจะได้กําหนนดแนวทางในกาารจัดการกับควาามเสีย่ ง
โดยหากบริษทั ฯมีงบประมมาณและทรัพยาากรจํากัด ความมเสีย่ งทีม่ ผี ลกรระทบสูงและอาจจเกิดบ่อยจะถูกใให้พจิ ารณาเป็ นความเสี
น
ย่ งหลัก
(Key Risk) ทีจ่ ะต้องถูกจัดการเป็ นลําดับแรก ส่วนความเสีย่ งทีม่ ผี ลกกระทบตํ่าและมีโอกาสเกิ
โ
ดน้อย จะได้รบั การจัดั การเป็ นลําดับ
ต่อๆไป
5. การรายงานแและติดตามผล (Risk Reporting and Monitoring)
ฝา่ ยบริหารควาามเสีย่ งจะมีการจจัดทํารายงานของการประเมินคความเสีย่ ง เพือ่ รายงานโดยตรง
ร
งต่อคณะกรรมกการบริหาร
พร้อมทัง้ ประสานงานกั
ป
บฝ่ายกํากับดูแล ฝา่ ยตรวจสอบบภายใน และคณะกรรมการตรรวจสอบเพือ่ ประเมินสถานการรณ์ในความเสีย่ ง
นัน้ ๆ ในกการหาแนวทางปป้องกัน และแกก้ไขให้ทนั ก่อนเกิดความเสียหาายซึง่ ภายหลังคณะกรรมการบริริหารได้รบั ทราบบข้อมูลแล้ว จะะ
พิจารณากกลันกรองและนํ
่
าาเสนอต่อคณะกกรรมการบริษทั ฯต่
ฯ อไป
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6. การทบทวนแผนบริหารควาามเสีย่ ง (Revieww of the Risk Management
M
P
Plan)
่ฝายบริหารควาามเสีย่ งจะนําผลจากการตรวจสอบภายในมารววบรวม และสรุปผลการบริหารคความเสีย่ งประจําปี
า รว่ มกับ
่ฝายบริหารระดับสูง และะหน่วยงานทีเ่ กียวข้
่ อง เช่น คณะกรรมการต
ค
ตรวจสอบ เพือ่ นํนาผลสรุปรายงานเปิ ดเผยในแบบ 56-1 และะ
ม นนัน้ ในการหหารือร่วมกันจะไได้มกี ารประเมินความเสี
น
ย่ งในททุกๆสิน้ ปี เพือ่ พิจารณาถึงข้อที่
รายงานปรระจําปี ของบริษทั ฯต่อไป พร้อมกั
ต้องมีการปปรับปรุงให้ดขี น้ึ และจะได้ดาํ เนินินการจัดทํารายยงานการบริหารรความเสีย่ งและะแผนบริหารควาามเสีย่ งให้ต่อเนืนอง
่ เพือ่ นําเสนออ
ต่อคณะกรรรมการตรวจสออบและคณะกรรรมการบริษทั อนุมัตเิ พือ่ ใช้ในปีถถัดั ๆไป
 การจัดทํานโยบายการลงทุน
ห
ณะกรรมการบริษั
ษทั ได้ให้ความมสําคัญต่อการลลงทุนของบริษททฯ
ั เนื่องจากตระหนักดีว่าการร
ภายใต้การบริหารงานของคณ
ลงทุนใดๆทีก่ ่อให้เกิดผลตตอบแทนทีด่ แี ก่บริษทั ฯและผูถ้ อหุ
ื น้ จะต้องดําเนินการภายใต้ต้หลักของความรระมัดระวัง และมีการกลั ่นกรองง
อย่างดีจากกหลายๆ ด้าน กการจัดทํานโยบาายดังกล่าวก็เพือเป็
่ นการกําหนนดแนวทางทีช่ ดั เจนต่อการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ
โดยได้เปิดเผยไว้
ด
อย่างชัดดเจนในเว็บไซต์ของบริ
ข ษทั ฯ
 ระบบการควบบคุมและตรวจสสอบภายใน
บริษทั ฯให้ความมสําคัญกับระบบบการควบคุมภาายในทัง้ ในระดับั บริหารและระดดับปฏิบตั กิ าร จึงได้มกี ารกําหนดภาระหน้
ห
าที่
และอํานาจจของผูบ้ ริหารเป็ป็ นลายลักษณ์อัอกั ษรไว้แล้ว นอกจากนี้บริษทั ฯได้จดั ทําแบบปประเมินระบบกการควบคุมภายใใน เพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายที
ห อ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ ซึ่งจะทําให้บริษทั ฯสามารถคค้นพบข้อผิดพลลาดทีเ่ กิดขึน้ ภาายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและะ
รวดเร็ว รวมทั
ร ง้ เป็ นการลลดความเสีย่ งทาางธุรกิจ และคววามเสีย่ งในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผู
อ บ้ ริหารและพพนักงานของบริริษทั ฯ โดยแบบบ
ประเมินขอองบริษทั ฯได้จดทํ
ดั าขึน้ ภายใต้แนวทางของตลา
แ
าดหลักทรัพย์แหห่งประเทศไทย แบบประเมินขของบริษทั ฯมีการประเมิ
า
นระบบบ
การควบคุมภายในของบริริษทั 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การคววบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
E
ส่วนที่ 2 การปรระเมินความเสียง
ย่ (Risk Assessment)
ส่วนที่ 3 การคววบคุมการปฏิบติตั งิ าน (Control Activities)
ส่วนที่ 4 ระบบสสารสนเทศและกการสือ่ สารข้อมูล (Information and Communiication)
ส่วนที่ 5 ระบบกการติดตาม (Moonitoring Activiities)
 จริยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ฯ ได้กําหนดให้กรรมกาารบริษทั ฯ ปฏิบัตติ ามข้อพึงปปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับกรรมการบริ
บ
ษษัทั จดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางขของตลาดหลักทรั
ท พย์แห่งประเททศไทย โดยคณ
ณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาททหน้าทีแ่ ละควาามรับผิดชอบว่า
จะต้องใช้ความรู
ค ้ ความสสามารถ และปรระสบการณ์ทจ่ี ะเป็
ะ นประโยชน์ตต่อการดําเนินธุรกิ
ร จ และมีจริยยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ต้อง
ปฏิบตั หิ น้้าทีใ่ ห้เป็ นไปตาามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และะข้อบังคับของบริษิ ทั ฯ ตลอดจนนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความมซื่อสัตย์ สุจริต
ทัง้ ต่อบริษั
ษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้
น เสียเป็ นกลุ่มสําคัญ นอกจาากนี้ยงั ได้หลักจริ
จ ยธรรมทางธุรกิ
ร จสําหรับพนักกงานอื่น ๆ เพือให้
อ่ ใช้ยดึ ถือเป็ น
แนวทางในนการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ทังั ้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั ฯ และผูผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกกลุ่ม รวมทัง้ สาธารณชนและ
ส
ะ
สังคม เช่นเดี
น ยวกัน โดยบบริษทั ฯมีการติดตามการปฏิบตั ตามแนวทางดั
ติ
งกล่าวอย่างจริงจัจง
 การรวมหรือแแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมกการและประธานนเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
า เป็ นคนละบุคคลคนกั
ค
น บริริษทั ฯมีคณะกรรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ก
คณะกรรมมการตรวจสอบ และคณะกรรมกการบริหาร บริษั
ษทฯมีการแยกบบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชชอบของคณะกรรรมการในแต่ละ
ชุด ทัง้ คณ
ณะกรรมการบริษษัทั ฯ คณะกรรมกการบริหาร คณ
ณะกรรมการตรวจจสอบ ออกจากกันอย่างชัดเจนนโดยมีคณะกรรรมการตรวจสอบบ
และฝา่ ยตรรวจสอบภายในนเข้ามากํากับดูแลอย่
แ างเป็ นอิสระ
ร ทําให้กรรมกาารทุกท่านหรือผูบ้ ริหารไม่มอี ํานาจเบ็ดเสร็จ และมี
แ การถ่วงดุล
ในมติทส่ี าคั
าํ ญ ซึง่ จะต้องงได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมมการบริษทั ฯหรืรือทีป่ ระชุมผูถ้ อหุ
อื น้ รวมทัง้ อํานาจที
น ม่ อบให้กรรมการผู
ร
จ้ ดั การร
หรือคณะกกรรมการบริษทั ฯจะไม่สามารถอนุมตั ริ ายการใใด ๆ ทีต่ นเองหหรือบุคคลทีม่ คี วามขั
ว ดแย้งทางผลประโยชน์มส่สี วนได้เสีย หรือ
อาจมีความมขัดแย้งทางผลลประโยชน์ในลักษณะอื
ก
น่ ใดกับบริ
บ ษทั ฯ หรือบริษัทย่อย
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 การดํารงตําแหหน่ งของกรรมการในบริ ษทั อื่น
บริษทั ฯ ตระหหนักดีถงึ ความสําคัญของการออุทศิ เวลาการทํางานให้
า
แก่บริษั
ษทั ฯของกรรมการ ซึ่งการดํารงตําแหน่ งของง
กรรมการบบริษทั ฯในบริษทั จดทะเบียนอืนอย่
น่ างไม่จาํ กัด อาจส่งผลกระททบต่อประสิทธิภาพการทํ
ภ
างานนของกรรมการได้ จึงได้กําหนดด
นโยบายในนเรือ่ งของการดํํารงตําแหน่ งกรรรมการของบริษั
ษทั ฯในบริษทั จดดทะเบียนอืน่ ไว้ดัดงนี้
 กรรมการผผูจ้ ดั การของบริษัทฯควรดํารงตํตําแหน่ งกรรมกาารผูจ้ ดั การของบริษทั จดทะเบียยนเพียงแห่งเดียวเพื
ย อ่ ให้มเี วลาา
เพียงพอในนการดูแลการดําเนิ
า นธุรกิจของบบริษทั ฯ
 กรรมการผผูจ้ ดั การต้องไม่ประกอบกิ
ป
จการรเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรรมการในนิตบิ ุคคลอืน่ ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นกาารแข่งขันกับกิจการของบริ
จ
ษทั ฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อหุ
อื น้ ทราบก่อนททีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
 กรรมการบบริหารของบริษั
ษทั ฯ ให้ดํารงตําแหน่
า งเป็ นกรรมมการในบริษทั จดทะเบี
จ
ยนอืน่ ไดด้ไม่เกิน 3 บริษั
ษท เนื่องจากว่า
กรรมการบบริหารควรจะใหห้เวลาอย่างเพียงพอต่
ย
อการทําาหน้าทีบ่ ริหารงงานร่วมกับฝา่ ยบริหารให้แก่บริษทั ฯ เพือ่ ให้ห้
บริษทั ได้รัรบั ประโยชน์สงู สุด
 กรรมการอิอิสระ และกรรมการทีเ่ ป็นตัวแททนจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคลต่างชาติ
า
ให้ดาํ รงตตําแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษทั จดททะเบียนอืน่ ได้ไม่มเกิน 3 บริษทั
อย่างไรก็ตาม หากมีกรรมกการรายใดของบบริษทั จําเป็ นต้อองดํารงตําแหน่นงกรรมการในบบริษทั จดทะเบียนอื
ย ่นมากกว่าที่
กําหนดกรรรมการท่านดังกกล่าวจะต้องแจ้ง และชีแ้ จงเหตุผลให้
ผ คณะกรรมมการบริษทั ได้รบั ทราบถึงเหตุผผล และความจําเป็ นนัน้ ซึง่ หากก
คณะกรรมมการบริษทั เห็นนว่าการดํารงตําแหน่
า งในบริษทจดทะเบี
ทั
ยนอื่นนเกินกว่าทีบ่ ริษั
ษทั ฯได้กําหนดไไว้ ไม่ได้ส่งผลลกระทบต่อการร
ปฏิบตั งิ านนของกรรมการทท่านดังกล่าวอย่ย่างเป็ นนัยสําคัญก็
ญ สามารถอนุ โโลมได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการข
ค
ของบริษทั จะได้ช้ ้แี จงผลต่อการร
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมกาารดังกล่าวในราายงานการปฏิบับตั ติ ามหลักการรกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นแบบแสดงข้อมูลประจจําปี (แบบ56-1)
และรายงาานประจําปีของบบริษทั เพือ่ ให้ผถืถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบบต่อไป
 นโยบายการแแจ้งเบาะแส และมาตรการการคุ้มครองสิ ทธิ แก่ผ้แู จ้งเบาะแส
เพือ่ ให้มกี ารนําาหลักการกํากับดู
บ แลกิจการทีด่ ี ถูกนํ ามาใช้อย่
อ างมีประสิทธิภาพ
ภ
การได้รรับั ความร่วมมือ จากพนักงานน
ผูบ้ ริหาร รวมถึ
ร งผูม้ สี ว่ นไดด้เสีย ในการสออดส่อง ดูแล ในสิสิง่ ทีอ่ าจมีความผิดปกติ หรือมีการดํ
ก าเนินการออย่างผิดกฏหมาาย ผิดจริยธรรมม
และผิดต่อจรรยาบรรณที
อ
ดีด่ อันเนื่องมาจากการดําเนินธรกิ
ธุ จของผูบ้ ริหาาร หรือเกิดจากกการกระทําของงพนักงานก็แล้วแต่
ว ตวั อย่างเช่น
ความผิดปกติ
ป ของรายงานนทางการเงิน คววามบกพร่องของระบบควบคุมภภายใน พฤติกรรรมทีอ่ าจส่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบตั อิ ย่างไมม่
เท่าเทียมกกัน การกระทําทีข่ าดความระมมัดระวังหรือขาดดความรอบคอบบในการปฏิบตั งิ าน
า รวมถึงการรกระทําทีเ่ ห็นแกก่ประโยชน์พวกก
พ้อง หากมมีการพบเห็นสิงที
ง่ เ่ กิดขึน้ เหล่านี้ บริษทั ฯได้เปิ ดช่
ด องทางให้มกการร้
ี องเรียน หรืรือนําเสนอข้อคิดดเห็นทัง้ จากพนันักงาน ผูบ้ ริหารร
หรือผูมส้ี วนได้
ว่
เสียทุกคน ผ่านมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง คือ
ประธานคณะกรรรมการตรวจสออบ/คณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินินิท วัน บิสซิเนสส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขขที่ 2401- 24055
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพลล
เขตจตุจกั ร กรุงงเทพมหานคร 10900
1
หรือช่องทาง em
mail ได้แก
ac_acap@
@acap.co.th
 ประธานกรรมกการตรวจสอบ/
คณะกรรมการตตรวจสอบ
Corporatee@acap.co.th
 สํานักเลขานุการบริษทั /
นักลงทุนสัมพันธ์
น
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กระบวนการหาาข้อเท็จจริง
ทัง้ นี้หากมีการแจ้งข้อมูลผ่านมมายังสํานักเลขาานุ การบริษทั ทางสํานักเลขาานุ การบริษทั จะะเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารการแจ้ง
ข้อมูล เพือสรุ
อ่ ปข้อเสนอแแนะและประเด็นต่
น างๆ เพือ่ แจ้งต่ตอคณะกรรมกาารตรวจสอบให้ร้ บั ทราบทุกครังั ้ หรือในกรณีมีมกี ารแจ้งเรือ่ งไปป
ยังคณะกรรรมการตรวจสออบโดยตรง คณ
ณะกรรมการตรววจสอบจะมีการรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวต้องมีความม
เพียงพอต่อการนําสืบได้ และจะเรียกผูเ้ กีย่ วข้องให้มาชีแจงและสอบถาม
แ้
มเพิม่ เติมถึงเหตตุการณ์ดงั กล่าว ระหว่างการสออบถามข้อมูลจะะ
มีการบันทึกรายละเอียดขของทัง้ ผูแ้ จ้งข้อมูมล และผูถ้ ูกร้องเรี
อ ยน รวมถึงคําให้การของบุบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กียวข้
่ องในเหตุการณ์
ก ไว้เป็ นลายย
ลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี้ คณะกกรรมการตรวจสสอบ จะไม่เปิดเผยชือ่ ผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทัง้ แหล่งทีม่ าของข้อมูล และจะดําเนินนการเก็บข้อมูล
อ่ ม้ ครองให้ผแจ้
แู้ งเบาะแสไม่ได้รบั ผลกระทบใดดๆจากการให้ขอ้ มูล
ทุกอย่างเป็ป็ นความลับ เพือคุ
กระบวนการให้ค้ วามเป็ นธรรม
คณะกรรมการผผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียน
ย จะพิจารณาาให้ความเป็ นธรรรม และปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ ูกร้องเรียน
โ
งไม่มความชั
ี
ดเจนในนหลักฐาน หรือ
และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทีถ่ ูกกพาดพิง หรืออยู่ในกระบวนกการตรวจสอบหหาข้อเท็จจริง โดยหากยั
ด นความผิดใดๆแก่ผถู้ ูกร้องเรีรียน โดยจะมีกาารเก็บรายงาน และข้
แ อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็ นความลับแก่เฉพาะะ
ข้อเท็จจริง จะไม่มกี ารตัดสิ
ในวงจํากัดเปิ
ด ดเผยเท่าทีจํจ่ าํ เป็ น โดยคํานึงถึ
ง งความปลอดดภัย และความเสีสียหายของผูแ้ จ้งหรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเเรียน เป็ นสําคัญ
อันดับแรกก
กระบวนการรายงาน
ทัง้ นี้ ภายหลังการสืบสวนข้อเท็
เ จจริง จนได้ข้ขอสรุปในเรือ่ งดัดังกล่าว หากคณ
ณะกรรมการตรรวจสอบเห็นว่า กรณีดงั กล่าวมีมี
ความคืบหน้
ห าทีช่ ดั เจน หรืรือมีหลักฐานเพียงพอ และเป็ นเหตุการณ์ทส่ี ่งผผลกระทบต่อบริริษทั ฯอย่างร้ายแรงคณะกรรมกการตรวจสอบจะะ
ดําเนินการรแจ้งให้คณะกรรรมการบริษทั ทราบอย่
ท
างทันทีต่อไป แต่หากกเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้
ว องกับพนักงาานในระดับปฏิบับตงิ าน และไมม่
ส่งผลกระททบร้ายแรง หรืรือไม่ได้นํามาซึซึง่ ความเสือ่ มเสียแก่บริษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ คณะกรรมการรตรวจสอบจะดําเนิ
า นการแจ้งให้ห้
อํานวยการฝา่ ยทรัพยากรรบุคคล หรือผูอํอ้ านวยการของสสายงานทีพ่ นักงงานคนนัน้ สังกัดอยู
ด เ่ พือ่ รับทราบบและตักเตือน หรือถ้าบุคคลทีที่
อ่ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
อ
ร
กระทําผิดมีตําแหน่ งในระะดับผูอ้ ํานวยการขึน้ ไป คณะกรรรมการตรวจสออบก็จะนําส่งเรืองให้
ทั จารณาต่อไปป
ของบริษทฯพิ
กระบวนการลงโทษ
บริษทั ฯได้กําหนดบทลงโทษใ
ห
ให้เหมาะสมกับลักษณะ และะสถานการณ์ ของการกระทํ
อ
าคววามผิด โดยคความรุนแรงของง
บทลงโทษษจะแตกต่างกันไปตามความร้
ไ
ายแรงของการกร
ย
ระทํา
เบือ้ งต้นหากกาารกระทําผิด เป็ปนการกระทําผิดเพี
ด ยงเล็กน้อย และเป็ นครัง้ แรรก จะเป็ นการอออกหนังสือตักเตืตือนก่อนโดยผูมีม้ ี
่
อํานาจของงฝายทรัพยากรรบุคคลเป็ นผูล้ งนนาม
แต่หากเป็ นการรกระทําผิดทีร่ า้ ยแรง และนํ ามาซึ
ม ่งความเสียหหายหรือเสือ่ มเสีสียชื่อเสียงของบบริษทั ฯ บริษทฯก็
ทั มบี ทลงโทษษ
ตัง้ แต่การใให้พกั งานโดยไไม่ได้รบั เงินเดือน การเลิกจ้าง แต่หากการกรระทําความผิดดังั กล่าว ได้นําไปสู
ไ ่ความผิดตามกฏหมายอื่นๆ
ของประเททศ เช่น กฏหมาายอาญา กฏหมมายแพ่ง หรือกฏหมายทีเ่ กีย่ วขข้องแก่องค์กรอิสระใดๆทีม่ หี น้าาทีค่ วบคุมการดดําเนินธุรกิจของง
บริษทั ฯ ก็ต็ อ้ งดําเนินการไไปตามขัน้ ตอนกกฏหมายนัน้ ๆ
7. การกํากั
า บดูแลการดําเนิ นงานของบบริ ษทั ย่อยและะบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯมีบริษทย่
ทั อยทีถ่ อื หุน้ ทังั ้ ทางตรงในสัดส่สวนร้อยละ 99.999 จํานวน 6 บริริษทั บริษทั ฯมีนี โยบายและกลลไกในการกํากับ
ดูแลการดํดําเนินงานของบบริษทั ย่อยทัง้ หมด ด้วยการส่งผู
ง ้บริหารหรือกกรรมการของบริริษทั ฯเข้าไปบริริหารงาน รวมถึถึงเป็ นผู้กําหนดด
นโยบายการบริหารงานต่าางๆเอง ซึง่ การทํารายการระหวว่างบริษทั ฯกับบบริษทั ย่อยทุกแห่งนัน้ มีกลไกกการกํากับดูแลอย่างมีขนั ้ ตอน มี
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คณะกรรมมการบริษทั ย่อยแต่ละแห่งเป็นผูพ้ จิ ารณา ในขณ
ณะทีบ่ ริษทั ฯในฐฐานะบริษทั แม่ จะมีขนั ้ ตอนการรพิจารณาอีกขันหนึ
น้ ่งตามความม
เหมาะสมแและความสําคัญ
ญของรายการ
นอกจากนี้ นโยยบายการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และการทํ
แ
ารายกาารทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงกฏระเเบียบข้อปฏิบตั ต่ติ างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องปฏิบติตั ภิ ายใต้การกํากับดูแลของสํานันกงานคณะกรรรมการกํากับหลลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์์ คณะกรรมการรกํากับตลาดทุน
และตลาดดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะคลอบคลุมไปถึ
ม งการทําร ายการของบริษั
ษทย่อยทุก แห่งงด้วย ในขณะทีที่การกํากับดูแล
มาตรฐานการบันทึกบัญชีหรือข้อมูลทางงการเงินของบริริษทั ย่อย บริษทฯได้
ทั
ใช้ผตู้ รวจสสอบบัญชีทเ่ี ป็ นนมาตรฐานเดียวกั
ว บบริษทั ฯ ซึ่ง
ได้รบั การยอมรับจากสํานนักงานคณะกรรรมการกํากับหลัลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การจัดททํารายงานทางกการเงินรวมของง
ม
ยวกักัน
บริษทั ฯมีมาตรฐานเดี
8. ค่าตอบบแทนของผูส้ ออบบัญชี
ในปี 2559 บริษั
ษท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอส จํากัด เป็ นสํานักงานนผูส้ อบบัญชีขอองบริษทั ฯ และบบริษทั ย่อยอีก 5
บริษทั (ไม่รวมบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์
ค
คือ บริษั
ษท ออรั ่ม แคปปปิ ตอล แอ๊ดไววเซอรี่ พีทอี ี จําากัด) ซึง่ ผูส้ อบบบัญชีและสํานัก
งานสอบบับัญชีดงั กล่าวไม่ไได้มคี วามสัมพันั ธ์ทเ่ี กีย่ วข้องใดๆ กับบริษทั ฯหรื
ฯ อบริษทั ย่อย โดยมีรายละะเอียดค่าสอบบัญ
ั ชีเทียบกับปี ทีท่ี
ผ่านมา ดังั นี้
ปี 2558
ปี 2559
ปรระเภทค่าตอบแทน

บริษทั ฯ

บริ ษทั ย่อย รวมบริ ษทั ฯ
รวม 5
และบริษทั
บริษทั
ย่อย

บริษทั ฯ

บบริ ษทั ย่อย
รวม 5
บริ ษทั 1/

ค่าตอบแททนจากการสอบบัญชี (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงิน
345,000
972,000
1,317,000 416,000
955,000
ค่าสอบทานนงบการเงินรายไไตรมาส
250,000
197,000
447,000
300,000
180,000
(รวม 3 ไตรรมาส)
รวมค่าตออบแทนจากการสสอบบัญชี
595,000 1,169,000 1,764,000 716,000 11,135,000
ค่าตอบแททนอื่น (บาท)
10,000
50,000
60,000
10,000
50,000
ค่ารับรองความถูกต้องของภภ.ง.ด.50
รวมค่าสอบบัญชีทงั ้ หมด
605,000 1,219,000 1,824,000 726,000 11,185,000
หมายเหตุ 1/ บริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัด (“ACON”))
เ นเตอร์ จํากัด (“GSC”)
(
2. บริษทั โกกลบอล เซอร์วสิ เซ็
3. บริษทั แคคปปิตอล โอเค จํากั
า ด (“CAP OK””)
4. บริษทั โออเค แคช จํากัด (““OK.Cash”) เดิมชือ่ บริษทั โปรเฟฟสชันแนล คอลเลลคชั ่น จํากัด (“P COL”)
5. บริษทั บริริหารสินทรัพย์ เออแคป (เอเชีย) จํากั
า ด (“บบส.เอแคคป (เอเชีย)”)
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รววมบริ ษทั ฯ
และบริ
แ
ษทั
ย่อย
11,371,000
480,000
1
1,851,000
60,000
1
1,911,000
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ความรับผิ ดชอบต่อสังงคม (Corporaate Social Reesponsibilitiees : CSR)
ภาพรวมกการดําเนิ นงานนภายใต้ความรัรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแววดล้อม (CSR)
ความรับผิดชอบบต่อสังคมและสิสิง่ แวดล้อม บริริษทั ฯถือเป็ นเรื่อองทีส่ าํ คัญไม่น้อยกว่
อ าการพัฒนนาธุรกิจ บริษทฯได้
ทั
ดําเนินการร
ควบคูไ่ ปกักับการประกอบธธุรกิจของบริษทฯ
ทั ซึง่ เป็ นทีเ่ ข้าใจดี
ใ วา่ การเกือ้ กูกลซึง่ กันและกันระหว่
ร างธุรกิจกับบสังคมโดยรอบตลอดจนการให้ห้
ความใส่ใจต่
จ อสิง่ แวดล้อมใในสังคมนัน้ จะเป็ นส่วนสําคัญทีทจ่ ะทําให้มกี ารรเติบโตทีด่ ที งั ้ ในนด้านธุรกิจ และะทําให้สงั คมและะสภาพแวดล้อม
นัน้ มีความมน่าอยูย่ งิ่ ขึน้ บริริษทั ฯจึงได้กําหนดวิสยั ทัศน์ ภาารกิจ และกลยุททธ์ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามยั ่งยืน ไว้ดงั นี้
วิสยั ทัศน์ : บริษทั ฯเกี่ยวกกับความรับผิดชอบของสั
ช
งคม ด้วยการมุ่งมันที
ั ่ จ่ ะเสนองานนบริการที่ปรึกษาทางการเงิ
ษ
นที่
หลากหลาย มีการให้บริกาารงานทีด่ ี มีคณภาพ
ุณ
ภายใต้การอนุ
า รกั ษ์และใสส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม
อ
ภารกิจ : บริษทั ฯจะพัฒนาธุรกิกจให้มคี วามเติบโต ส่งเสริมกาารสร้างงานและะสร้างรายได้ให้กกับประชาชนทัวไป
ว่ รวมถึงการร
ศ
จของปรระเทศมีเสถียรภภาพมากขึน้ ในขขณะเดียวกันจะะดําเนินธุรกิจไปป
ช่วยเหลือผูผป้ ระกอบการ นันกลงทุน ลูกหนีนี้ เพือ่ จะทําให้เศรษฐกิ
พร้อมกับการช่
ก วยเหลือแลละดูแลสังคม ตลลอดจนสิง่ แวดล้อ้ ม ให้มคี วามน่นาอยูแ่ ละมีคณ
ุ ภาพทีด่ อี ย่างยั ่งยืยืน
กลยุทธ์ : บริษษัทั ฯวางกลยุทธ์ท์ จ่ี ะดําเนินธุรกิจไปพร้อมๆกับบให้การดูแลชุมชน
ช สังคม ตลออดจนการรักษาสิง่ แวดล้อมด้วย
การปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนเห็นความสําคัญของชุมชน สัสงคมและสิง่ แวดล้อม และมีการจั
า ดทําคูม่ อื นโโยบายการกํากับดู
บ แลกิจการทีดีด่ ี
ของบริษทฯขึ
ทั น้ มา (ตามหัหัวข้อการกํากับดูแลกิจการทีด่ )ี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารรและพนักงานทุกคนนําไปเป็ นแแนวทางปฏิบตั ิ
แนวทางกการดําเนิ นงานน ภายใต้ความรรับผิ ดชอบต่อสัสงคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR))
บริษทั ฯ มุ่งหมมายทีจ่ ะดําเนินธุธรกิจภายใต้จรรรยาบรรณและกการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจและดูแลรักษาา
สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ื ทีจ่ ะนําพาให้บริ
บ ษทั ฯมีการพัฒนาธุ
ฒ รกิจอย่างยั
ง งยื
่ น ด้วยการรปฏิบตั ติ ามหลักั แห่งความรับผิดชอบต่อสังคมม
ของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึง่ บริษทั ฯเชื่อว่าการสร้
ก าง “ควาามยังยื
่ นขององค์กร(Corporatee
า ญยิง่ ในการบริหารจัดการองคค์กรธุรกิจสมัยใหม่
Sustainabbility)” เป็ นสิง่ สําคั
การกําหนดนโยยบายของ CSR เพือ่ ให้ผบู้ ริหารรและพนักงานขของบริษทั ฯใช้เป็ นแนวทางในกาารปฏิบตั ติ ่อ ชุมชนสั
ม งคม และผูผู้
มีส่วนเกีย่ วข้อง จะก่อให้เเกิดคุณประโยชชน์ในหลายด้านแก่บริษทั ฯ เช่น การสร้างความมน่ าเชื่อถือให้แกก่บริษทั ฯ การสสร้างภาพลักษณ์
ณ์
ของบริษทฯที
ทั ด่ ตี ่อสังคม เป็
เ นต้น โดยแนววนโยบายดังกล่าว ได้แก่
การประกอบธุธุรกิ จด้วยความมเป็ นธรรม
หมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความมี
ว
จริยธรรรม และจรรยาบบรรณ ทัง้ ต่อ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ เจ้าหนี้ และผู
แ ท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกคน โดยยึดหลักการปรระกอบธุรกิจดังต่ตอไปนี้
• ความซื่อสัตย์์ (Honesty)
บริษทั ฯให้บริการต่อลูกค้าด้วยความซื
ย
่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมมา รวมถึงปฏิบิ ตั ติ ่อบุคคลทีเกี
เ่ ่ยวข้องโดยไมม่
ด
าใจผิดใดๆ
ด อันนําไปสูสูป่ ระโยชน์ของตตนเองและพวกพพ้อง
หลอกลวง หรือบิดเบือนสารสนนเทศ เพือ่ ให้เกิดความเข้
(
and Integrity)
• ความยุตธิ รรมมและคุณธรรม (Fairness
บริษทั ฯควรแสดงให้เห็นถึงความยุตธิ รรม และความมีคุณธรรม ทัง้ ในส่วนของการประก
น
อบธรุกจิ ทีไ่ ม่เอาเปรี
อ ยบต่อคู่คา้
หรือให้รา้ ยต่อคู่แข่ง รวมถึงการไม่
ก เอาเปรียบต่
ย อพนักงานแและดูแลพนักงาานให้มคี ่าจ้างแลละสวัสดิการทีเ่ หมาะสม การร
เปิดเผยข้อมูลใหห้ผถู้ อื หุน้ อย่างโโปร่งใส ทันเวลาา และเท่าเทียมกกันในทุกๆกลุ่ม ไม่จาํ กัดเฉพาะะกลุ่มใดกลุ่มหนึนึ่ง หรือบุคคลใดด
บุคคลหนึ่ง
• การรักษาคําพูด และความน่ าเชื
า อ่ ถือไว้วางใจจ (Promise-keeeping and Trusstworthiness)
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บริษทั ฯจะรักษา
ษาคําพูดต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทัง้ หลาย เช่น เจ้า้ หนี้ ลูกค้า เพื
พือ่ สร้างความเชืชือ่ มั ่น และความมไว้วางใจให้กบั
ทุกๆคนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กรณ
ณีเกิดความเข้าใจผิ
ใ ด จะต้องมีการแก้
ก ไขความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริง ไม่หลออกหลวง เพือ่ ให้ห้
ความมุง่ หมายแและเจตนาของคํคํามั ่นสัญญาของงตนสมบูรณ์
• การเคารพต่อผูอ้ ่นื (Respectt for others)
ก าวหา หรือดูถูถูกเหยียดหยามมในเกียรติของแแต่ละบุคคล และะให้ความเคารพพต่ออิสระ และความเป็ นส่วนตัว
บริษทั ฯ จะไม่กล่
ต่อบุคคลอืน่ กาารรับฟงั ความคิดเห็
ด นของพนักงาน
ง คําร้องเรียนนหรือตําหนิของงลูกค้า เพือ่ นํ ามมาปรับปรุงและพพัฒนาให้องค์กร
สร้างความเท่าเเทียมกันให้แก่ทุทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
• การยึดถือปฏิบัตติ ามกฎหมาย (Law Abiding)
บริษทั ฯ ได้ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายรว
บ
วมทัง้ กฎระเบียบของหน่
ย
วยงานนราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจ เพือ่ ให้แนน่ใจได้วา่ การปรระกอบธุรกิจขอองบริษทั ฯมีความมถูกต้อง ก่อให้เ้ กิดคุณค่าแก่ระะบบเศรษฐกิจขอองประเทศ
นโยบายการต่ตอต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
ริษทั ครัง้ ที่ 6/22556 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายนน 2556 ทีป่ ระชชุมคณะกรรมกาารบริษทั ได้มมี ติ
ในการประชุมคณะกรรมการบ
ค
อนุมตั นิ โยยบายการต่อต้านการคอร์
น
รปั ชัน่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึนึ่งในคูม่ อื การกํากับดูแลกิจการรของบริษทั ฯ การอนุ มตั นิ โยบาายดังกล่าว เพือ่
เป็ นการยืนยันถึงความยึดมั ่นในความรับั ผิดชอบต่อสังคม และผู้มสส่ี วนได้เสียทุกกลุ
ก ่มตามหลักธรรรมาภิบาลทีด่ บริ
บี ษทั ฯได้แสดงง
ณ์ทจ่ี ะไม่สนับสนนุ นการคอร์รปั ชัช ่นทุกรูปแบบ ไม่
ไ วา่ ทางตรงหรืรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธธุรกิจและรายกาารทัง้ หมดในทุก
เจตนารมณ
ประเทศแลละทุกหน่ วยงานนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ของบริ
ข
ษทั ฯและะบริษทั ย่อย บริริษทั ฯมีนโยบายยในการห้ามมิให้หกรรมการ ผูบ้ ริหิ าร พนักงานน
ตลอดจนบบุคคลทีส่ ามมีคววามเกีย่ วข้องกับบริ
บ ษทั ฯหรือบริษทั ย่อย กระะทําใดๆ ทีส่ ่อไปในทางคอร์
ไ
รปปชั
ั น่ ไม่ว่าจะโโดยการนํ าเสนออ
(Offering)) การให้คาํ มันส
่ สัญญา (Promissing) การขอ (Soliciting) กาารเรียกร้อง (DDemanding) การให้หรือรับสินบน
บ (Giving or
acceptingg bribes) และเเพือ่ เป็ นการตอกกยํ้าถึงความมุ่งมันดั
่ งกล่าว บริริษทั ฯได้แสดงเจตจํานงค์ในกาารเข้าร่วมเป็ น “แนวร่
“
วมปฏิบติตั ิ
ของภาคเออกชนไทย ในกการต่อต้านการททุจริต” (Collecctive Anti-Corrruption : CACC) และเพือ่ ให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปปตามนโยบายนีนี้
บริษทั ฯกําหนดให้
า
กรรมกาาร ผูบ้ ริหาร แลละพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดยยทัวกั
่ น
คํานิยามตามนโโยบายต่อต้านคคอร์รปั ชัน่
คอร์รปั ชั ่น (Corruption) หมายยถึง การติดสินบนไม่
บ วา่ จะอยู่ในรู
น ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้
โ
้ สัญญา มอบใหห้ ให้คาํ มันเรี
่ ยก
ร้อง หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพยย์สนิ หรือประโยยชน์อ่นื ใดซึง่ ไม่เหมาะสมกับเจ้า้ หน้าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานของรัรัฐ หน่ วยงานขอองเอกชน หรือผู้
มีหน้าทีไ่ ม่มวา่ จะโดยทางตตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บุคคลดดังกล่าวกระทําหรื
ห อละเว้นการปปฏิบตั หิ น้าที่ อันนเป็ นการให้ได้มา
ม หรือรักษาไว้ว้
ซึง่ ธุรกิจ หรื
ห อแนะนําธุรกิจให้
จ กบั บริษทั โดดยเฉพาะ หรือ เพื
เ อ่ ให้ได้มาหรืออรักษาไว้ซง่ึ ผลปประโยชน์อน่ื ใดททีไ่ ม่เหมาะสมททางธุรกิจ เว้นแตต่
เป็นกรณีทีทก่ี ฎหมาย ระเบีบียบ ประกาศ ข้อ้ บังคับ ขนบธรรรมเนียมประเพพณีของท้องถิน่ หรื
ห อจารีตทางกาารค้าให้กระทําได้
ไ
หน้าทีค่ วามรับผิผดชอบ
1. คณะกรรมกการบริษทั มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในกาารกําหนดนโยบบาย และกํากับบดูแลให้มรี ะบบบทีส่ นับสนุ นการร
ต่อต้านคออร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้ม ั ่นใจว่าฝา่ ยบบริหารได้ตระหนนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชันและปลู
น่
กฝงั จนน
เป็นวัฒนธธรรมองค์กร
2. คณะกรรมกการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสสอบทาน ระบบบรายงานทางกาารเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระะบบตรวจสอบภภายใน และระบบบริหารความเเสีย่ ง ให้มนใจว่
ั ่ าาเป็ นไปตามมาาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมมาะสม ทันสมัย
และมีประสิสิทธิภาพ
ห าทีบ่ ริหาร และ/หรื
แ
อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ
ญ่ ผูบ้ ริหาร มีหน้นาทีร่ บั ผิดชอบใในการกําหนดให้มรี ะบบและให้ห้
3. ประธานเจ้าหน้
การส่งเสริริมและสนับสนุ นนโยบายต่
น
อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สื่อสารไไปยังพนักงานแและผูเ้ กี่ยวข้องททุกฝ่าย รวมทัทัง้ ทบทวนความม
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เหมาะสมขของระบบและมมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้ล้องกับการเปลียยนแปลงของธุ
่
ร จ ระเบียบ ข้อบังคับ และะข้อกําหนดของง
รกิ
กฎหมาย
4. ผูอ้ ํานวยการรฝา่ ยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบบในการตรวจสออบ และสอบทานนการปฎิบตั งิ านนว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
ต
ย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินกาาร ระเบียบปฎิบับติ และกฏหมาาย ข้อกําหนดขของหน่ วยงานกํากับดูแลเพือ่ ให้ห้
มันใจว่
่ ามีระบบควบคุมทีม่ คี วามเหมาะสสมและเพียงพออต่อความเสีย่ งดด้านคอร์รปั ชันที
่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
อ
ร
ตรวจสอบใให้รบั ทราบโดยยทันที
แนวทางการปฏิฏิบตั ิ
1. บริษทั ฯกําหหนดให้ กรรมกการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานนทุกคน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบบายต่อต้านการคคอร์รปั ชั ่น และะ
จรรยาบรรรณของบริษทั ฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี
ไ ย่ วข้องกับเรื
เ อ่ งคอร์รปั ชัน่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ก
องช่วยกั
ย นสอดส่อง และไม่
แ พงึ ละเลยยหรือเพิกเฉย เมื
เ อ่ พบเห็นการรกระทําทีเ่ ข้าข่ายการคอร์รปั ชัน่น
2. พนักงานทุกคนจะต้
โดยจะต้องแจ้
ง งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบบทราบโดยทันที และให้ความร่วมมื
ว อในการตรรวจสอบข้อเท็จจริ
จ งต่างๆ หากมีมี
ข้อสงสัยหรือข้อซักถามใหห้ปรึกษากับผูบ้ งคั
งั บบัญชา หรือบุ
อ คคลทีก่ ําหนดดให้ทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เช่นคณ
ณะกรรมการตรววจสอบ เป็ นต้น
3. บริษทั ฯจะใหห้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพพนักงานทีแ่ จ้งเรืรือ่ งคอร์รปั ชันแ
่ ก่บริษทั ฯ โดยใใช้มาตรการคุม้ ครองผู
ค ร้ อ้ งเรียน
หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในกการรายงานการททุจริตคอร์รปั ชัน่ ตามทีบ่ ริษทั ฯกําหนดไว้ใน Whistleblower
W
PPolicy
4. หากผูใ้ ดได้รัรบการตัดสินแลละมีหลักฐานในกการระบุการกระะทําผิดแล้ว ผูทีท้ ม่ี คี วามผิดจากการกระทําการคอร์รปั ชั ่นนี้ จะะ
ได้รบั การพพิจารณาโทษตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯกําหนด รวมทัง้ การรับบโทษตามกฏหมมาย หากการรกระทํานัน้ มีผลทางกฏหมายที
ล
ที่
เกีย่ วข้องใใดๆ
5. บริษทั ฯจะเผยแพร่ แนวทางการปฏิบตั ขิ องบริ
อ ษทั ฯทางเวว็บไซต์ รวมทังั ้ การแจ้งและทําาความเข้าใจกับบุ
บ คคลอื่นทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องกกับบริษทั ฯ หรื
ห ออาจเกิดผลกกระทบต่อบริษทฯ
ทั
ในเรื่องทีต้่ องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบบายต่อต้านการร
คอร์รปั ชันนี
่น ้
6. บริษทั ฯจะสสร้างและปลูกฝงั จิตสํานึกให้แกผู
ก่ บ้ ริหารและพนนักงานทุกคน ยึดมันในแนวป
่
ฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์
น
รปั ชัน่น
เพือ่ เป็ นพืน้ื ฐานทีส่ ร้างคววามเข้มแข็งให้กักบองค์กรอย่างยั ่งยืน ด้วยกาารประกาศนโยบบายนี้ให้ทราบโโดยทัวกั
่ นแก่พนันกงานทุกระดับ
รวมทัง้ จัดให้
ใ มกี ารฝึกอบรรมชีแ้ จงแนวปฏิบัตใิ ห้แก่พนักงาานทีเ่ ข้าใหม่ได้ร้ บั ทราบ
ข้อกําหนดในกาารดําเนินการ
1. การดําเนินการใดๆ
ก
ตามนโโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้ ให้ใช้
ใ แนวปฏิบตั ติ ามที
า ก่ ําหนดไว้ในนคู่มอื จรรยาบรรรณของบริษทั ฯ
คูม่ อื การกํากับดูแลกิจการรทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนแนวปปฏิบตั ทิ างด้านจจรรยาบรรณทีดีด่ ขี องบริษทั ฯ
2. นโยบายการรต่อต้านนี้ให้ครออบคลุมกระบวนนการบริหารงานนบุคคล การคัดเลื
เ อกบุคลากร กการเลื่อนตําแหนน่ ง การฝึกอบรมม
และการปรระเมินผลการปฏฏิบตั งิ านของพนนักงาน และการรให้ผลตอบแทนน
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ความระมัดระวังในกการปฏิบตั เิ รือ่ งกการให้ การมอบ หรือรับของขขวัญ ของกํานัล
จากลูกค้า และผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรื
ห อผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ ให้
ใ เป็ นไปตามทีกํ่ าหนดด้านจริยธรรมและรรยา
ย
า
บรรณของงบริษทั ฯ
ษทฯ ต้องเป็ นไปปอย่างโปร่งใสแและถูกต้องตามกกฏหมายโดยจะะ
4. การให้เงินบริริจาคหรือเงินสนนับสนุ นในกิจกาารใดๆ ของบริษั
ต้องไม่ให้เงิ
เ นบริจาคหรือเเงินสนับสนุนในครัง้ ใดๆ ถูกนํามาอ้
ม างอิงเป็นข้อออ้างในการติดสินบนได้
่
่
5. ฝายจัดซื้อจัดั จ้างหรือฝายดํดําเนินการทีต่ ดิ ต่ตอประสานงานททางธุรกิจในส่วนต่างๆ จะต้องดําเนินงานให้เป็ นไปด้วยความม
โปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจจสอบได้
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การติดตามการรประเมินผล
1. บริษทั ฯกําหนดให้
ห
ฝา่ ยตรววจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบบการปฏิบตั ติ ามมนโยบายการตต่อต้านการทุจริตคอร์
ต รปั ชั ่นโดยย
่
หากพบเห็ห็นเหตุการณ์หรือการกระทําใดทีอ่ าจก่อให้เกิดเหตุ
ด การณ์ดงั กล่าว จะดําเนินการแจ้
ก งให้ฝายบบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
อ
ร
ตรวจสอบทราบโดยทันที
า นจริง บริษั
ษทั ฯจะมีบทลงโททษแก่ผกู้ ระทําคความผิดตามคววามร้ายแรงของง
2. หากการกรระทําดังกล่าว ถูกพิสูจน์ได้ว่าเป็
ณ์นนั ้ ๆ โดยในเบือ้ งต้นจะเป็ นการพิจาณาโทษทางวินยั แก่พนักงานทีก่ ่อให้เกิดการทุ
ด
จริต ซึง่ หหากความผิดนันไปเกี
น้
ย่ วข้องกับ
เหตุการณ์
ความผิดในนทางกฏหมาย บริษทั ฯก็จะดําเนินการตามบททลงโทษทางกฏหหมายเพิม่ เติมต่อไป
ย บการต่อต้านการคอร์รปั ชัั ่น่นประจําปี เพพื่อประเมินแนวว
3. ฝ่ายตรวจจสอบภายในได้ด้จดั ทําแบบประะเมินตนเองเกี่ยวกั
ปฏิบตั กิ ารรต่อต้านการคอรร์รปั ชันของบริ
่
ษั
ษทฯ โดยแบบปประเมินดังกล่าวยึดแนวทางของงแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่
ม
อต้าน
การคอร์รปชั
ปั ่นทีไ่ ด้รบั การรจัดทําขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบั
ส นกรรมการรบริษทั ไทย (Thhai Institute of Directors หรือ IOD) เป็ นแนวว
ปฏิบตั ิ เพื
พือ่ รายงานให้คณ
ณะกรรมการตรววจสอบ และคณ
ณะกรรมการบริษั
ษททราบ ถึงผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการ ต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันของบริ
่น
ษทั ฯ โดดยจะนําผลการปประเมินรายงานนไว้ในรายงานปรระจําปี ของบริษั
ษทั ฯ เพือ่ เปิ ดเผยยให้ผมู้ ี ส่วนได้เ้ สียของบริษทั ฯ
ได้ทราบต่อไป
ย
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเคาารพกฏหมายแและสิ ทธิ มนุษยชนสากล
บริษทั ฯร่วมสนับั สนุนและมุง่ มันั ่นทีจ่ ะดําเนินธุรกิกจด้วยความโปปร่งใส เคารพกฏฏหมาย และหลักั สิทธิมนุษยชนน ความตระหนัก
นี้ มีรากฐฐานมาจากวิสยั ทัทศน์และค่านิยมองค์
ม กร และบบริษทั ฯ ได้แสดดงเจตนารมณ์น้น้ีดว้ ยการร่วมลงงนามปฎิญญาสาากลว่าด้วยสิทธิ
มนุ ษยชนขขององค์กรสหปประชาชาติ (UN Global Compaact) ซึง่ นอกจากกทีร่ ะบุไว้ในปริญญาสากลดังกกล่าวแล้วนัน้ แลละเพือ่ การยึดถือ
ปฏิบตั ขิ องงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุ
ง กคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลัลักสิทธิมนุษยชนนสากลดังนี้
1. บริษทั ฯจะดําเนิ
า นธุรกิจว่าด้วยการเคารพกฏ
ว
ฏหมาย และพนักั งาน ผูบ้ ริหารททุกคนจะต้องปฏิฏิบตั ติ ามกฏหมายเช่นกัน
2. บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามหลัลักสิทธิมนุ ษยชนนสากลอย่างเครร่งครัด ให้ความมรู้ ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลแกก่
พนักงาน เพือ่ นําไปปฏิบตติั เิ ป็ นส่วนหนึ่งในนการดําเนินงานน
3. บริษทั ฯไม่สนันบสนุนกิจกรรมม ทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
4. บริษทั ฯสนับสนุ
บ นให้พนักงานใช้สทิ ธิของตนนในฐานะพลเมืองไทย
อ
โดยชอบบธรรมตามรัฐธรรรมนูญ และตามมกฏหมาย
5. บริษทั ฯจะรักกษาข้อมูลส่วนบบุคคลของพนักงาน
ง การเปิดเผยยหรือการถ่ายโออนข้อมูลส่วนตัววของพนักงานสู่
สาธารณะ จะทําได้กต็ ่อเมืมือ่ ได้รบั ความยิยินยอมจากพนักงานผู
ก
น้ นั ้ ทัง้ น้นี้ การล่วงละเมิดถื
ด อเป็ นความผิผิดทางวินยั เว้นแต่
น ได้กระทําไปป
ตามระเบียบบริ
ย ษทั หรือตตามกฏหมาย
6. บริษทั ฯต้องเปิ
ง ดโอกาสให้พนั
พ กงานมีช่องททางสื่อสาร เสนนอแนะและร้องททุกข์ ในเรือ่ งคัคับข้องใจเกีย่ วกับั การทํางานซึง่
ข้อเสนอต่างๆ
า จะได้รบั กาารพิจารณาอย่างจริ
ง งจัง และกําหนดวิ
ห ธกี ารแก้ไข
ไ เพือ่ ให้เกิดปรระโยชน์แก่ทุกฝา่ ย และสร้างคววามสัมพันธ์อนั ดี
ในการทํางานร่
ง วมกัน
ทั ต้องทําความมเข้าใจกฏหมายยทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้
บ าที่ และควาามรับผิดชอบขอองตนโดยตรงให้ห้
7. พนักงานทุกระดับของบริษทฯ
ถีถ่ ้วน และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด หาากไม่แน่ ใจให้ขอคํ
อ าปรึกษาจากสํานักกฏหมาย ห้ามปฏิบตั ไิ ปตามความเข้าใจจของตนเองโดยย
ไม่มคี าํ แนนะนํา
8. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทํทําการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่วา่ จะเป็
จ นทางวาจาา หรือกระทําต่อผู
อ อ้ น่ื บนพืน้ ฐานน
ของเชือ้ ชาาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่
า
างกาย และจิ
แ ตใจ
บตั ิ ต่อแรงงานออย่างเป็ นธรรมม
การเคารพสิ ทธิิ และการปฏิ บั
บริษทั ฯได้จดั ใหห้มสี วัสดิการ และก่
แ พนักงานของบริษทั ฯ อย่างถู
า กต้องตามกกฎหมายแรงงานน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการร
เพือ่ การผ่อนคลาย
อ
การฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเพือ่ เพิมพู
ม่ นความรู้ การรจัดให้มกี องทุนสํ
น ารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้นนอกจาากนี้ บริษทั ฯให้ห้
ความเคารรพในสิทธิต่างๆ ของพนักค่าจ้างแงาน โดยไม่มีมกี ารกลั ่นแกล้ง หรือข่มขูใ่ ดๆ เช่
เ น การให้สทิ ธิธการลาหยุดพักร้รอน สิทธิในการร
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หยุดลากิจ การให้สทิ ธิลาปปว่ ย การให้สทิ ธิในการแสดงคววามเห็นต่อนโยบบายการปฎิบตั งานต่
งิ
างๆ ซึง่ พนักงานสามารถถเสนอความเห็น
่
ผ่านทางฝายทรัพยากรบุคคคลของบริษทั ฯ หรือผ่านทางผูผูบ้ งั คับบัญชาขอองตนเองได้
นอกจากนี้ บริรษัทฯมีนโยบายในการจ้างพนักงาน
ก
ด้วยการยึยึดหลักในการจ้จ้างแรงงานทีถ่ ูกกต้องตามกฏหมมาย และให้การร
โ
มในนเรือ่ งการจ้างงาาน การคุม้ ครอองทางสังคม เสสรีภาพในการสมาคมทางสังคมม
เคารพหลักั สิทธิมนุ ษยชนนของแรงงาน โดยครอบคลุ
สุขภาพแลละความปลอดภัยั เป็ นต้น
ความรับผิดชออบผูร้ บั บริ การหรือลูกค้า
การให้ความเอาาใจใส่ต่อการให้ห้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการติดตามผลการปฎิบตั งิ านว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหหรือไม่ โดยการร
ให้บริการตต่างๆ แก่ลกู ค้าจจะต้องเป็นไปด้วยความระมั
ว
ดระะวัง รอบคอบ ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย แและกฎระเบียบตต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ หากมีปญั หาใดๆ จะต้องร่วมกันกักบลูกค้าในการรหารือ เพือ่ กําหหนดแนวทางแก้ก้ไข หาทางออกกร่วมกัน โดยไมม่ปล่อยให้ลูกค้า
รับภาระหรืรือแก้ไขปญั หาแแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผลสําเร็จของกาารบริหารงานของบริษทั ฯ มาจจากความพึงพออใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ บริษททฯจึ
ั งต้องสร้างคความสัมพันธ์ทดีด่ี ี
ต่อลูกค้าด้วยการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในแนวททางต่อไปนี้
บ การแก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯมีคี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเท่านัน้
1. จําหน่ายผลิตตภัณฑ์หรือให้บริ
2. ไม่มงุ่ หวังกําไรเกิ
า นควร เมือ่ เทียบกับคุณภาาพของผลิตภัณฑ์
ฑหรือการให้บริการทีบ่ ริษทั ฯมีมีให้
3. การให้คาํ แนนะนําแก่ลูกค้าเกีกีย่ วกับระยะเวลลา เงือ่ นไข สิทธิ ผลประโยชน์น์ และข้อผูกพันใในการให้บริการรแก่ลูกค้าเราจะะ
นําเสนอข้อมู
อ ลทัง้ หมดอย่างชั
า ดเจน ตามคความเป็ นจริง ไมม่บดิ เบือน และโโปร่งใสยุตธิ รรม
4. การเชือ้ เชิญลูกค้าให้มาใช้บริการของบริษทฯ
ทั จะต้องไม่ระบบุเงือ่ นไขทีไ่ ม่เป็ นธรรมและไม่โโปร่งใส ทีแ่ สดงเเจตนาให้เห็นถึง
การเอาเปรีรียบลูกค้าอย่างจงใจ
5. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ื นไขของสัญญา
ญ ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่
า างเคร่งครัด หากมีเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรี
ง บแจ้งให้ลกู ค้า
ทราบล่วงหหน้า เพือ่ ร่วมกันั พิจารณาหาแนนวทางแก้ไข
6. รักษาความลัลับของลูกค้าอย่างจริ
า งจังและสมํมํ่าเสมอ รวมถึงไม่
ไ นําข้อมูลมาใชช้เพือ่ ประโยชน์ขของตนเองและผผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
การดูแลรักษาาสิ่ งแวดล้อม
ถึงแม้บริษทั ฯจะไม่ได้ดําเนินธุรกิ
ร จทีใ่ ช้วตั ถุดบใดๆจากธรรมช
บิ
ชาติเพือ่ นํามาใชช้ผลิตสินค้า หรืรือบริการ แต่บริษทั ฯได้รณรงค์ค์
ให้พนักงานเห็นความสําคัญต่อการประหยัดพลังงาน ด้วยการจั
ว
ดทํานโยยบายเกีย่ วกับกาารฝึกอบรมพนักกงานด้านสิง่ แวดดล้อมขึน้ มาเป็ น
แนวปฏิบติตั ิ เพือ่ เป็ นส่วนหนึ
น ่งในการช่วยลดภาวะโลกร
ว
ร้อน ลดมลภาาวะต่างๆ รวมถึงเป็ นการช่วยยประเทศชาติประหยั
ร ดพลังงานน
ทางอ้อมด้ว้ ยการประกาศศเป็นหนังสือขอคความร่วมมือจากกพนักงาน ให้ปิดไฟระหว่างพักเที
ก ย่ ง การให้พนักงานนํากระดดาษทีย่ งั ใช้ได้นํา
กลับมาใช้ช้ใหม่ การใช้อุอุปกรณ์สํานักงาานอย่างประหยัดั เป็ นต้น ซึซ่งบริษทั ฯเชื่อว่วาหากมีการร่วมมื
ม อกันอย่างจริริงจัง จะทําให้ห้
ประเทศชาาติประหยัดทรัพยากรทางธรรม
พ
มชาติ และดํารงรรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แววดล้อมให้น่าอยูยูค่ สู่ งั คมไทยไปอีอีกนาน
การร่วมพัฒนาาชุมชนหรือสังคม
ง
ในทุกๆปี พนักงงานและผูบ้ ริหารรของบริษทั ฯ ได้ร่วมกันทํากิจกรรมสํ
ก
าหรับผูด้ด้ อ้ ยโอกาสในสังงคม เช่น เด็กกําพร้
า า เด็กพิการร
บ้านพักคนนชรา โดยการมมอบสิง่ ของช่วยเเหลือ และจัดทําอาหารเลีย้ ง เป็ นต้น ซึง่ บุคคลเเหล่านี้เป็ นบุคคลทีต่ อั งการความช่วยเหลือจากก
สังคม เพือที
อ่ จ่ ะมีกําลังใจ และสามารถดํารงอยู
ร ใ่ นสังคมไดด้โดยปกติสุข ซึง่ บริษทั ฯได้เล็งเห็
ง นถึงความสําาคัญตรงนี้และต้ต้องการเป็ นส่วน
หนึ่งในการรให้กําลังใจต่อผูค้ นในสังคมด้วยกั
ว น จึงได้จดั กิจกรรมดังกล่าวขึ
ว น้ อย่างสมํ่าเสสมอ รวมถึงการรช่วยเหลือใดๆ ต่อเพือ่ นมนุ ษย์
ทีม่ ใิ ช่คนไไทย ไม่ว่าจะเปป็ นการเกิดอุทกภั
ก ย หรือแผ่นดิ
น นไหวในต่างประเทศ บริษั
ษทั ฯก็จะร่วมกับบพนักงานและผู้บริหารส่งความม
ช่วยเหลือเป็
เ นสิง่ ของ หรือเงิ
อ นช่วยเหลือไปปให้กําลังใจแก่บุบคคลเหล่านัน้ เสมอ
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่ งแวดดล้อม
กิ จกรรมเพื่อปประโยชน์ ต่อสังคมและสิ
ง
ในปี 2546 บริรษัทฯได้จดั ตัง้ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็
เ ก คนชรา แลละผูด้ อ้ ยโอกาสส (Foundation for Underprivileged Childrenn
and Elderrly) ขึน้ มาเพือ่ ดําเนินกิจกรรมในนการช่วยเหลือสังคม โดยตลอดดระยะเวลาหลาายปีทผ่ี า่ นมา บริริษทั ฯร่วมดูแล และแสดงความม
รับผิดชอบบต่อสังคมผ่านททางมูลนิธฯิ ภายใต้ความร่วมมืมือของผูบ้ ริหารแและพนักงานขอองบริษทั ฯ เพืออมอบโอกาสให้
่
เด็กๆ คนชราา
ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงผูป้ ระะสบเหตุการณ์ต่ตางๆทีน่ ํามาซึง่ ความสูญเสียในนชีวติ หรือทรัพย์สนิ ซึง่ กิจกรรมมต่างๆ มีทงั ้ การรบริจาคเงินผ่าน
หน่ วยงานนช่วยเหลือแห่งอืน่ และกิจกรรมมทีม่ ลู นิธเิ ป็ นผูด้ าเนิ
ํ นการเอง ดังั ปรากฏกิจกรรรมการให้ความชช่วยเหลือสังคมทีทีผ่ า่ นมาดังนี้
ปี 2551
บริจาาคเงินและมอบสิสิง่ ของ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคม ผูส้ งู อายุบา้ นบางละะมุง จังหวัดชลบุบุร ี มอบเงิน
สภากาชาดไไทยเพื่อช่วยเห ลือผู้ป ระสบภัยพิ
ช่วยเเหลือให้กบั
ย บ ตั ิประเทศพพม่า มอบเงินช่ชวยเหลือให้ก บั
สภากกาชาดไทยช่วยเหลือแผ่นดินไหหวในจีน
ปี 2552
บริจาาคเงินและมอบสิสิง่ ของให้กบั สถาานสงเคราะห์คนนพิการและทุพพลภาพพระประ
พ
ะแดง จังหวัดสมุมุทรปราการ
ปี 2553
จัดสร้ร้างห้องสมุด มออบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน แลละทุนการศึกษาาให้กบั โรงเรียนววัดทุ่งขาม อ.เกาาะคา จ.ลําปาง
ปี 2554
ลงพืนที
น้ ช่ ่วยเหลือผูทีท้ ป่ี ระสบอุทกภัยในเขตบางบั
ย
วทอง
ท โดยนําสิง่ ของและถุ
ข
งยังชีพกว่า 500 ชุด ไปบริจาค ให้ห้
ประชชาชนในเขตดังกล่
ก าว
ปี 2555
มอบออุปกรณ์การศึกษาและสนามวอ
ษ
อลเลย์บอลให้แกก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มอบววัสดุและสือ่ การเรียนการสอน จัดสร้างห้องนํ้าให้
ใ แก่ โรงเรียนวัวัดนาคู อ.ผักไห่ จ.อยุธยา
ปี 2556
มอบออุปกรณ์การศึกษา
ษ อุปกรณ์กฬี า ของเล่นให้แก่ โรงเรียนบ้านไไร่ อ.พานทอง จจ.ชลบุร ี
มูลนิธฯิ ได้มกี ารรติดตามและประเมินผลของการรดําเนินงาน โดดยในระยะเวลา 3 เดือนหลังการรดําเนินงาน ผูร้ บั ผิดชอบ
ของมูลนิธฯจะทํ
ธิ
าการติดต่ตอสอบถามไปยังั ผูด้ แู ลของสถาานทีด่ งั กล่าว รวมถึงการส่งตัวแทนไปเยี
แ
ย่ มชมสสถานที่ เพือ่ เป็ นการประเมิ
น
นว่า
การให้ควาามช่วยเหลือดังกล่
ก าว ได้ประโยชน์และเป็ นไปตตามวัตถุประสงคค์ของการให้ควาามช่วยเหลือมากกน้อยเพียงใด
ด้วยบริษทั ฯ ตรระหนักดีว่าพลังสามั
ง คคีของพนันักงานในองค์กรและความรู
ร
ส้ กึ ร่วมเป็ นส่วนหนึนึ่งขององค์กร เป็ นปจั จัยสําคัญ
ในการขับเคลื
เ อ่ นองค์กรไปปสูค่ วามสําเร็จ ดังนัน้ เพือ่ สร้างขวัญและกําลังใใจให้กบั พนักงาน บริษทั ฯ ได้จดั โครงการเลีย้ งอาหารกลางวั
ง
น
ให้กบั พนักงานบริ
ก
ษทั ทุกกวันจันทร์ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนกั
น นยายน 25588 เพื่อลดภาระคค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหารและะค่าเดินทางของง
พนักงาน รวมทัง้ เพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นพนั
น กงานในบริริษทั ฯ เพราะได้ด้มเี วลารับประททานอาหารและพพคยแลกเปลีย่ น
ทัศนคติรวมกั
ว่ นในทีท่ าํ งานน
การควบคคุมภายในและกการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯมีการจัดั การและดูแลเพพือ่ ให้แน่ ใจว่าบริ
บ ษทั ฯมีระบบกการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพมีมี
การถ่วงดุลของคณะกรรม
ล
มการบริษทั ทีมี่ คณะกรรมการรตรวจสอบมาจจากคณะกรรมกการอิสระคอยทําาหน้าทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบและะ
่
ประสานกับั ฝายบริหารคววามเสีย่ ง และให้ห้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบ
อ
บริษทั
บริษทั ฯ กําหนดดให้มกี รรมการรอิสระรวมทัง้ สินจํ
น้ านวน 3 ท่าน หรือคิดเป็ น 1 ใน 3 ของจําานวนกรรมการบบริษทั ฯ ทัง้ หมดด
บริษทั ฯมีคณะกรรมการต
ค
ตรวจสอบปฏิบติตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีอสิ ระ ไม่มขี อ้ จําากัดในการได้รบข้
บั อมูล ข่าวสาาร ตลอดจนได้ร้ บั ความร่วมมือ
อย่างดี ทัง้ จากผูบ้ ริหาร และพนักงานทีทีเ่ กีย่ วข้อง โดยยหน้าทีด่ งั กล่าววรวมถึงการสอบบทานงบการเงินนของบริษทั ฯใหห้มคี วามโปร่งใสส
เชือ่ ถือได้และถู
แ กต้อง ภายยใต้คณะกรรมกการตรวจสอบ
บริษทั มีฝา่ ยตรววจสอบภายใน ฝา่ ยกํากับดูแล ซึง่ ตัง้ เป็นหน่วยยงานอิสระ ขึน้ ตรงต่
ต อคณะกรรมมการตรวจสอบบและร่วมประชุม
่
กับคณะกรรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน โดดยมีฝายบริหารรความเสีย่ ง ทําหน้าทีร่ ายงานนความเสีย่ งต่างๆ
ง ทีจ่ ะเกิดขึน้
โดยตรงต่อคณะกรรมการ
อ
รบริหารของบริษั
ษทฯ การพิจารณ
ณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอนน โยกย้ายตําแหน่งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบบ
่
ภายในและหัวหน้าฝายกําากับดูแล จะตต้องผ่านการอนุนมัตหิ รือได้รบั คววามเห็นชอบจาากคณะกรรมกาารตรวจสอบ โดยจะพิ
โ
จารณาา
คุณสมบัตผูิ ป้ ฏิบตั งิ านทีมมี่ คี วามรูแ้ ละประะสบการณ์ และมีมีความเข้าใจในนกิจกรรมและกาารดําเนินธุรกิจของบริ
ข
ษทั ฯมาเปป็ นระยะเวลาไมม่
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น้อยกว่า 4 ปี ซึง่ หัวหน้าตตรวจสอบภายใในจะมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบภ
น
ภายในและประเเมินผลในกิจกรรรมต่างๆของบริริษทั ฯ สอบทานน
คุณภาพการปฏิบตั งิ านต่างๆ ภายในบริริษทั ฯว่าได้ปฏิบับตติ ามแผนงานนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงบริษทั ฯหรือไมม่
ไ่ รบั มอบหมายยจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลลการดําเนินงานน
รวมถึงหน้น้าทีใ่ นการควบคคุมและตรวจสออบอื่นๆ ตามทีได้
โดยตรงต่อคณะกรรมการรตรวจสอบ โดยยจะทํางานตรวจสอบควบคุมแและติดตามการททํางานของบริษษัทั อย่างสมํ่าเสมมอ นอกจากนีนี้
ย (Chinesee Wall) โดยมมีการจัดแยกพืนนที
้ ข่ องสายงานนทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ ป็ น
บริษทั ฯ ยังมีระบบป้องกันั การล่วงรูข้ อ้ มูลระหว่างหน่ วยงาน
ความลับชัดเจน มีการกําหนดชื่อรหัส (CCode name) สําหรับลูกค้ารายยต่างๆ มีการกําหนดและจํ
า
ากัดทีมบุคลากรสําหรั
ห บแต่ละงานทีที่
อาจมีความขัดแย้ง ตลอดดจนมีขอ้ กําหนดดการปฏิบตั ใิ นเรื่องการรักษาคความลับให้พนักงานทุ
ก
กคนปฏิบบัตติ ามดังทีเ่ ปิ ดเผยไว้
ด
ในหัวข้อ
บ แลกิจการ แลละบริษัทฯ มีระบบการจั
ะ
ดเก็บเอกสารสํ
บ
าคัญ
ญที่ทําให้ก รรมกการ ผู้สอบบัญชี และผู้มอี ํานาจตามกฎหมายย
การกํากับดู
สามารถตรรวจสอบได้ภายยในระยะเวลาอันควร
น
ฝา่ ยบริหารควาามเสีย่ ง มีหน้าทีใ่ นการกําหนดดการบริหารควาามเสีย่ ง ประสานงาน และให้คําแนะนํ ากับหน่นวยงานต่างๆในน
การประเมิมินความเสีย่ ง รววมทัง้ การจัดทําแผนป้องกันและะควบคุมความเสีย่ งขึน้ มาปฏิบตั ิ

85

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงงานประจําปี 2559

รายการรระหว่างกัน
1 รายได้และค่
แ าใช้จ่ายรระหว่างกันกับบริ
บ ษทั ย่อย และะบริษทั ที่เกี่ยวขข้องกัน
บุคคล / นิ ติบุบคคล
ที่อาจมีความ
ว
ขัดแย้ง

มูลค่าราายการ
(ล้านบบาท)

ลักกษณะ
ความมสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายยการระหว่างกัน

เป็ นบริริษัท ย่อ ย
โดยบริริษทั ฯ ถือ
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ
99.99

GSC จ่ายค่าบริการ
ให้บริ
บ ษทั ฯ เป็นค่า
การรบริการด้านบัญชี
และะการเงิน

0.004

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกกเบีย้ จากเงินให้กูกู้
GSC จ่ า ยค่ า บริก า ร
ให้ บริ
บ ษั ท ฯ เป็ น ค่ า
การรบริ ห ารจั ด กา ร
ต่างๆ
ง
บจ .เอแ ค ป ค อ น เป็ นบริริษัท ย่อ ย บริษั
ษ ท ฯได้ร บั รายไ ด้
ซัลติง้ (ACONN)
โดยบริริษทั ฯ ถือ จ า ก ก า ร ป ั น ส่ ว น
หุ้ น ร้ อ ย ล ะ ค่าใช้
ใ จ่าย
99.99

1.64

0.09

4.16

7.40

บจ.โกลบอล
เซอร์ ว ิส เซ็นเตอร์
น
(GSC)
(ชื่อเดิม บจ.เเอแคป
เซอร์วสิ เซส)

บจ.เอแคป คออร์
ปอเรท เซอร์วิวสิ เซส
(ACS)

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกกเบีย้ จากเงินให้กูกู้
ACO
ON จ่ายค่าบริการ
า
ให้ บริ
บ ษั ท ฯ เป็ น ค่ า
การรบริ ห ารจั ด กา ร
ต่างๆ
ง
เป็ นบริริษัท ย่อ ย บริษั
ษ ท ฯได้ร บั รายไ ด้
โดย
จ า ก ก า ร ป ั น ส่ ว น
ท อ หุ้ น ค่าใช้
ใ จ่าย
บริ ษั ทฯถื
ร้อยละะ 99.99

ปี 2558

0.06

ปี 2559

- ร า ยก ารดั ง กล่ า ว
เป็นรายการระหว่
น
าง
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โดยย
บ รริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การร
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทางง
การรค้าปกติ

0.23

0.09

0.82

1.93

0.12
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คววามจําเป็ นและ
ความ
สมมเหตุสมผลของ
รายการ
ร า ยก ารดั ง กล่ า ว
เป็นรายการระหว่
น
าง
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โดยย
บ รริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การร
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทางง
การรค้าปกติ

ร า ยก ารดั ง กล่ า ว
น
าง
เป็นรายการระหว่
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โดยย
บ รริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ

ความมเห็นของ
คณะกรรมมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้้ว เห็น ว่า รายกาาร
ดัง กล่ า วเป็ นรายการระหว่
น
า
าง
บริษทั ฯกับบริษิ ทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทั ฯร้ร้อยละ 99.99 แลละ
รายการดัง กล่
ก า วเป็ น ไปตา ม
แนวทางการรค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อการดํ า เนิ น งา น
ของบริษทั ฯ โดยที
โ ่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้้ว เห็น ว่า รายกาาร
ดัง กล่ า วเป็ นรายการระหว่
น
า
าง
บริษัทฯกับบริ
บ ษัทย่อยที่ถอื หุ้น
โดยบริษทั ฯร้ร้อยละ 99.99 แลละ
รายการดัง กล่
ก า วเป็ น ไปตา ม
แนวทางการรค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อการดํ า เนิ น งา น
ของบริ ษั ท ฯ โดยที่ ร ายกาาร
เป็นไปอย่างสสมเหตุสมผล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้้ว เห็น ว่า รายกาาร
ดัง กล่ า วเป็ นรายการระหว่
น
า
าง
บริษัท ฯกับ บริ
บ ษั ท ย่ อ ย ที่ถือ
หุ้น โดยบริษั
ษัท ฯร้อ ยละ 99.999

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิ ติบุบคคล
ที่อาจมีความ
ว
ขัดแย้ง

บจ. แคปปิตอล
อ
โอเค (CAP OK)
O

ลักกษณะ
ความมสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายยการระหว่างกัน

บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกกเบีย้ จากเงินให้กูกู้
ACSS จ่ายค่าบริการ
ให้บริ
บ ษทั ฯ เป็นค่า
การรบริหารจัดการ
ต่างๆ
ง
เป็ นบริริษัท ย่อ ย CAPP OK จ่าย
โดย
ค่าบริ
บ การให้บริษทั ฯ
ท อ หุ้ น เป็นค่
น าการบริการ
บริ ษั ทฯถื
ร้อยละะ 99.99
ด้านบั
น ญชีและการเงิน

บริษั
ษทฯจ่ายดอกเบีย้
จากกการกูย้ มื เงิน
CAPP OK จ่าย
ค่าบริ
บ การให้บริษทั ฯ
เป็นค่
น าการบริหาร
จัดการต่
ก างๆ
บจ.โอเค แคช (OK เป็นบริริษทั ย่อย OK
CASH จ่ า ย
CASH)
โดยบริริษทั ฯ ถือ ค่า บริ
บ ก ารให้บ ริษัท ฯ
หุน้ ร้อยละ
ย
เป็ นค่
น า การบริ ก า ร
99.99
ด้านบั
น ญชีและการเงิน

รายงงานประจําปี 2559

มูลค่าราายการ
(ล้านบบาท)
ปี 2558

ปี 2559

คววามจําเป็ นและ
ความ
ความมเห็นของ
สมมเหตุสมผลของ
คณะกรรมมการตรวจสอบ
รายการ
99.99 และเป็ น การร และรายการรดัง กล่ า วเป็ น ไ ป
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทางง ตามแนวทางงการค้าปกติ แลละ
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
การรค้าปกติ
ดําเนินงานขของบริษัทฯ โดยที่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลล

0.01
0.73

0.03

4.22

1.65

0.17

2.40

0.004
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ร า ยก ารดั ง กล่ า ว
น
าง
เป็นรายการระหว่
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โดยย
บ รริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การร
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทางง
การรค้าปกติ

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้้ว เห็น ว่า รายกาาร
ดัง กล่ า วเป็ นรายการระหว่
น
า
าง
บริษัท ฯกับ บริ
บ ษั ท ย่ อ ย ที่ถือ
หุ้น โดยบริษั
ษัท ฯร้อ ยละ 99.999
และรายการรดัง กล่ า วเป็ น ไ ป
ตามแนวทางงการค้าปกติ แลละ
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดําเนินงานขของบริษัทฯ โดยที่
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลล

ร า ยก ารดั ง กล่ า ว
เป็นรายการระหว่
น
าง
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โดยย
บ รริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การร
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทางง
การรค้าปกติ

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้้ว เห็น ว่า รายกาาร
ดัง กล่ า วเป็ นรายการระหว่
น
า
าง
บริษทั ฯกับบริษิ ทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทั ฯร้ร้อยละ 99.99 แลละ
รายการดัง กล่
ก า วเป็ น ไปตา ม
แนวทางการรค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อการดํ า เนิ น งา น
โ ่
ของบริษทั ฯ โดยที

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บุคคล / นิ ติบุบคคล
ที่อาจมีความ
ว
ขัดแย้ง

บจ.บริหารสินทรั
น พย์
เ อ แ ค ป ( เ อ เ ชี ย )
จํ า กั ด ( ACAP
ASIA)

ลักกษณะ
ความมสัมพันธ์

เป็นบริริษทั ย่อย
โดย
บริษทั ฯถือหุน้
ร้อยละะ 99.99

ลักษณะของ
รายยการระหว่างกัน
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ
ดอกกเบี้ย จากเงิน ใหห้
กูย้ มื
OK
CASH จ่ า ย
บ ก ารให้บ ริษัท ฯ
ค่า บริ
เป็ นค่
น า การบริ ห า ร
จัดการต่
ก างๆ
จ่ า ย ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห้ห
ษ ท ฯ เป็ น ค่ า กา ร
บริษั
บริหารจั
ห ดการต่างๆ

บริษั
ษทฯจ่ายดอกเบี้ย
จากกการกูย้ มื เงิน

รายงงานประจําปี 2559

มูลค่าราายการ
(ล้านบบาท)

คววามจําเป็ นและ
ความ
สมมเหตุสมผลของ
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

1.84

3.51

1.63

3.68

0.17

0.12 ร า ยก ารดั ง กล่ า ว
น
าง
เป็นรายการระหว่
บริ ษั ท ฯกั บ บริ ษั ท
ย่ อ ย ที่ ถื อ หุ้ น โดยย
บ รริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 และเป็ น การร
ดําเนิ
เ นธุรกิจทาง

0.16

0.25 การรค้าปกติ
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ความมเห็นของ
คณะกรรมมการตรวจสอบ
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลล

ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้้ว เห็น ว่า รายกาาร
ดัง กล่ า วเป็ นรายการระหว่
น
า
าง
บริษทั ฯกับบริษิ ทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทั ฯร้ร้อยละ 99.99 แลละ
รายการดัง กล่
ก า วเป็ น ไปตา ม
แนวทางการรค้าปกติ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อการดํ า เนิ น งา น
โ ่
ของบริษทั ฯ โดยที
ร า ย ก า ร เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลล

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงงานประจําปี 2559

12.2. สิ นทรั
ท พย์และหนี้ สิสินระหว่างกันกักบบริ ษทั ย่อย และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล / นิ ติ
บุคคลล
ลักกษณะ
ที่อาจมีความ
ว
ความมสัมพันธ์
ขัดแย้ง
บ จ . โ ก ล บ อ ล เป็นบริษษัทั ย่อย โดย
เ ซ อ ร์ วิ ส เ ซ็ น บริ ษั ท ฯถื
ฯ อ หุ้ น ร้ อ ย
เตอร์ (GSCC)
ละ 99.99
(ชื่ อ เดิม บจ.เอ
บ
แ ค ป เ ซ อ ร์ ว ิ ส
เซส)

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายกการ
(ล้านบาท)
ปี 2558

ปี 2559

ความจํจําเป็ นและความ
สมเหหตุสมผลของ
รายการ

บ ริ ษั ท ฯ มี
ด
ดอกเบี
้ ย เงิ น ให้
กู้ย ืม และค่ า การ
บ ห ารจั ด การ
บริ
ต่างๆ ค้างรับ

0.88

บจ.เอแคป คอน เป็นบริษษัทั ย่อย โดย บ ริ ษั ท ฯ มี
ซัลติง้ (ACO
ON) บริ ษั ท ฯถื
ฯ อ หุ้ น ร้ อ ย ดอกเบี
ด
้ ย เงิ น ให้
ละ 99.99
กู้ย ืม และค่ า การ
บ ห ารจั ด การ
บริ
ต่างๆ ค้างรับ

0.17

บจ.โอเค แคช
(OK CASHH)
(ชื่อ เดิม บจจ.โปร
เ ฟ ส ชั ่ น แ น ล
ค อ ล เ ล ค ชั ่ น
(PCOL))
บจ.แคปปิ ตอล
โอเค
(CAP OK)

เป็นบริษษัทั ย่อย โดย บ ริ ษั ท ฯ มี
บริ ษั ท ฯถื
ฯ อ หุ้ น ร้ อ ย ดอกเบี
ด
้ ย เงิ น ให้
ละ 99.99
กู้ย ืม และค่ า การ
บ ห ารจั ด การ
บริ
ต่างๆ ค้างรับ

0.57

เป็นบริษษัทั ย่อย โดย บบริษัทฯมีค่าการ
บริ ษั ท ฯถื
ฯ อ หุ้ น ร้ อ ย บริ
บ ห ารจั ด การ
ละ 99.99
ต่างๆค้างรับ

0.03

บ ริ ษั ท ฯ มี
ด
ดอกเบี
้ยค้างจ่าย
แ ล ะ ค่ า ซื้ อ หุ้ น
บ ษั ท ในเครื อ
บริ
ค้างจ่าย
บ จ . บ ริ ห า ร เป็นบริษษัทั ย่อย โดย บริ
บ ษัทฯมีค่าการ
สิ น ท รั พ ยย์ เ อ บริ ษั ท ฯถื
ฯ อ หุ้ น ร้ อ ย บริ
บ ห ารจั ด การ
แคป (เอ เ ชี ย ) ละ 99.99
ต่างๆค้างรับ
จํ า กั ด ( ACAP
A
ASIA)

26.42

0.03

0.01 เป็นการรดําเนินธุรกิจปกติิ
ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดําเนินงานของบริษทั ฯ

บ ริ ษั ท ฯ มี
ด ย้ ค้างจ่าย
ดอกเบี

0.02

0.02
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0.54 รา ยก า ร ดั ง กล่ าว เป็ น
รายการรระหว่างบริษัทฯ
กั บ บริ ษั
ษ ท ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น
โ ด ย บ ริิ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ดํา เนิ น ธุธ ร กิจ ทางการค้า
ปกติ
0.36 รา ยก า ร ดั ง กล่ าว เป็ น
รายการรระหว่างบริษัทฯ
กั บ บริ ษั
ษ ท ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น
โ ด ย บ ริิ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99.99 แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ดํา เนิ น ธุธ ร กิจ ทางการค้า
ปกติ
0.54 เป็นการรดําเนินธุรกิจปกติิ
ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดําเนินงานของบริษทั ฯ

0.32 เป็นการรดําเนินธุรกิจปกติิ
ท า ง ก า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
ย่อย
0.10

ความเห็นขอองคณะกรรมการร
ตรววจสอบ
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาา
แล้ ว เห็น ว่ า รายการดั
ร
ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั
ฯร้ อ ยละ 999.99 ซึ่ ง มี ค วามม
สมเหตุสมผล
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาา
แล้ ว เห็น ว่ า รายการดั
ร
ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั
ฯร้ อ ยละ 999.99 ซึ่ ง มี ค วามม
สมเหตุสมผล
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาา
แล้ ว เห็น ว่ า รายการดั
ร
ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั
ฯร้อยละ 99.99 ซึ่งมีความม
สมเหตุสมผล
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาา
ร
ง กล่ า ว
แล้ ว เห็น ว่ า รายการดั
เป็ นรายการระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั
ฯร้อยละ 99.999 ซึง่ มีความ
สมเหตุสมผล

กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาา
แล้ ว เห็น ว่ า รายการดั
ร
ง กล่ า ว
เป็ นรายการระหว่างบริษทั ฯกับ
บริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั
ฯ ร้ อ ย ล ะ 999.99 ซึ่ ง มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงงานประจําปี 2559

12.3 เงิ นกู้ยืมระหว่างกันนกับบริษทั ย่อย และกิ จการทีที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคล / นิ ติ
บุคคล
ลักษณะ
ลักั ษณะของรายกาาร
ที่อาจมีความ
ว
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
ขัดแย้ง
ั อย โดย บริริษัท ฯให้เ งิน กู้ย ืม แก่
บจ.เอแคป คอน เป็ นบริษททย่
ON) บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ บริริ ษั ท ย่ อ ย เ พื่ อ เ ป็ น
ซัลติง้ (ACO
99.99
เงินทุ
น นหมุนเวียน

มูลค่ารายยการ
(ล้านบาาท)
ความมจําเป็ นและความม
สมเหต
ตุสมผลของรายกการ
ปี
ปี
2558 2559
11.00
7.5 รายการรดัง กล่ า วเป็ น รายยการ
ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย
ที่ ถื อ หุ้ นโดยบริ
น
ษั ท ฯร้ อ ยละ
99.99 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุ
ย
รกิจ ซึง่ ทัง้ หมด
ได้ม ีการรตัง้ ค่ าเผื่อการด้ออยค่ า
แล้ว

ั อย โดย บริริษัท ฯให้เ งิน กู้ย ืม แก่
บ จ . โ ก ล บ อ ล เป็ นบริษททย่
เ ซ อ ร์ วิ ส เ ซ็ น บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ บริริ ษั ท ย่ อ ย เ พื่ อ เ ป็ น
เตอร์ (GSC)
99.99
เงินทุ
น นหมุนเวียน
(ชื่ อ เดิ ม บ จ.เอ
แ ค ป เ ซ อ ร์ ว ิ ส
เซส)

12.50

- รายการรดัง กล่ า วเป็ น รายยการ
ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย
ที่ ถื อ หุ้ นโดยบริ
น
ษั ท ฯร้ อ ยละ
99.99 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุ
ย
รกิจ ซึง่ บางงส่วน
ได้ม ีการรตัง้ ค่ าเผื่อการด้ออยค่ า
แล้ว

บจ.แคปปิ ตอล เป็ นบริษททย่
ั อย โดย บริริ ษั ท ฯกู้ ย ื ม เงิ น จ าก 175.00
โอเค
บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ CAAP OK เพือ่ นําไปปใช้
ในนการปล่อยกูใ้ ห้บริษั
ษท
(CAP OK)
99.99
อืน่

100 รายการรดัง กล่ า วเป็ น รายยการ
ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย
น
ษั ท ฯร้ อ ยละ
ที่ ถื อ หุ้ นโดยบริ
99.99 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุ
ย
รกิจ

บ จ . บ ริ ห า ร เป็ นบริษททย่
ั อย โดย
สิ น ท รั พ ย์์ เ อ บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ
แคป (เ อ เ ชี ย ) 99.99
A
จํ า กั ด ( ACAP
ASIA)

บริริ ษั ท ฯกู้ ย ื ม เงิ น จ าก
ACCAP
ASIA เพ
พื่อ
นํ าไปใช้
า
ในการปล่อยกู้
ให้ห้บริษทั อืน่

25.00

25 รายการรดัง กล่ า วเป็ น รายยการ
ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย
น
ษั ท ฯร้ อ ยละ
ที่ ถื อ หุ้ นโดยบริ
99.99 เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
หมุนเวียนในธุ
ย
รกิจ

เป็ นบริษททย่
ั อย โดย
บจ.โอเค แคคช
(OK CASHH) ชื่อ บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ
เ ดิ ม บ จ . โ ป ร 99.99
เ ฟ ส ชั ่ น แ น ล
ค อ ล เ ล ค ชั ่ น
(PCOL)

บริริษัท ฯให้เ งิน กู้ย ืม แก่ 307.00
บริริษัท ย่ อ ย
เพ
พื่อ
นํ าไปใช้
า
ในการปล่อยกู้
ให้ห้บริษทั อืน่

248 รายการรดัง กล่ า วเป็ น รายยการ
ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย
ที่ ถื อ หุ้ นโดยบริ
น
ษั ท ฯร้ อ ยละ
99.99 เพพื่อใช้เป็ น เงิน ให้เเงิน กู้
แก่บริษทอื
ทั น่
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ความเห็นของ
คณะกรรรมการตรวจสอบบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า รายกการ
ดัง กล่ า วเเป็ น รายการระหวว่ า ง
บริษทั ฯกับั บริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทฯร้
ทั อยละ 99.99 ซึง่ มี
ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล เ ป็ป น
ย
รายการทีที่มกี ารคิดดอกเบี้ยใน
อั ต ราที่ ปกติ
ป และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์น์แก่บริษทั ย่อย
ซึ่ง ทัง้ หมมดได้มีก ารตัง้ ค่ า เผื
เ ่อ
การด้อยคค่าแล้ว
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า รายกการ
ดัง กล่ า วเเป็ น รายการระหวว่ า ง
บริษัท ฯกักับ บริษัท ย่ อ ย ที่ีถือ
หุ้น โดยบ ริษัท ฯร้อ ยละ 999.99
ซึ่ง มีค วา มสมเหตุ ส มผล เ ป็ น
รายการทีที่มกี ารคิดดอกเบี้ยใน
ย
อั ต ราที่ ปกติ
ป และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์น์แก่บริษทั ย่อย
ซึ่ง ทัง้ หมมดได้มีก ารตัง้ ค่ า เผื
เ ่อ
การด้อยคค่าแล้ว
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า รายกการ
ดัง กล่ า วเเป็ น รายการระหวว่ า ง
บริษัท ฯกักับ บริษัท ย่ อ ย ที่ีถือ
หุ้น โดยบ ริษัท ฯร้อ ยละ 999.99
ซึง่ มีความมสมเหตุสมผล
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า รายกการ
ดัง กล่ า วเเป็ น รายการระหวว่ า ง
บริษัท ฯกักับ บริษัท ย่ อ ย ที่ีถือ
หุ้น โดยบ ริษัท ฯร้อ ยละ 999.99
ซึง่ มีความมสมเหตุสมผล
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า รายกการ
ดัง กล่ า วเเป็ น รายการระหวว่ า ง
บริษทั ฯกับั บริษทั ย่อย ทีถ่ อื หุน้
โดยบริษทฯร้
ทั อยละ 99.99 ซึง่ มี
ความสม เหตุสมผล

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บุคคล / นิ ติ
บุคคล
ลักษณะ
ที่อาจมีความ
ว
ความสัมพันธ์
ขัดแย้ง
บมจ. ไทย ลัก ซ์ เป็ นบริ ษั
ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น
โดย บมจจ.ไทยลัก ซ์
เอ็นเตอร์ไพรส์
เอ็ น เตอรร์ ไ พร์ ส์ ถื อ
หุ้ น บ ม จ . เ อ เ ชี ย
แคปปิตอล กรุ๊ป ร้อย
%
ละ 13.8%

ลักั ษณะของรายกาาร
ระหว่างกัน
บมมจ.ไ ทย ลั ก ซ์ เ อ็อ น
เตอร์ไพร์ส์ ให้เงินกู้ยมื
แ ก่ก บ ม จ . เ อ เ ชี ย
แคคปปิ ต อล กรุ๊ ป เพ
พื่อ
นํ าไปใช้
า
เ ป็ นเงิ น ทุท น
หมมุนเวียน

รายงงานประจําปี 2559
มูลค่ารายยการ
(ล้านบาาท)
ความมจําเป็ นและความม
สมเหตตุสมผลของรายกการ
ปี
ปี
2558 2559
450 รายการรดัง กล่ า วเป็ น รายยการ
ระหว่างบริษัทฯกับบริษทั ผูถ้ ือ
หุ้นโดยบบริษัท ผู้ถือ หุ้น ถือหุ้น
บริษัท ฯ ร้อ ยละ 13.8 เพื
พื่อ ใช้
เป็ นเงินหมุ
ห นเวียนในธุรกิจ

ความเห็นของ
คณะกรรรมการตรวจสอบบ
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า รายกการ
ดัง กล่ า วเเป็ น รายการระหวว่ า ง
บริษทั ฯกับั บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื
หุ้น บริษัทฯร้
ท อ ยละ 13.8 ซึ่ง มี
ความสมเหตุสมผล

4. การคํา้ ประกัน
-ไม่มีมรี ายการ5 มาตรกาารในการอนุมตั ิ รายการระหวว่างกัน
ในกการอนุมตั ริ ายกาารระหว่างกัน จะต้
จ องผ่านความมเห็นชอบจากคณะกรรมการบริริหารและคณะกกรรมการตรวจสสอบ โดยผูท้ อ่ี าจจ
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผผลประโยชน์ ไม่สามารถออกเสียงได้ และรายกการต้องเป็นไปตตามกฎหมาย กฎฎระเบียบ คําสัง่
ประกาศทีเกี
่ ย่ วข้อง รวมททัง้ ข้อกําหนดขอองสํานักงานคณ
ณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
6 แนวโน้ มการทํ
ม
ารายกาารระหว่างกันในอนาคต
ใ
ปจั จุบนั บริษทั ฯมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวีวียนที่ดแี ก่การดดําเนินงาน แต่หากในอนาคตบ
ห
บริษทั ฯหรือบริรษัทย่อยมีความม
จําเป็ นที่จะต้องรับความชช่วยเหลือทางกการเงินจากกรรรมการบริษทั เพื่อื เสริมสภาพคล่องในอนาคต บริษทั ฯมีนโยบบายที่จะส่งเรื่อง
ร
งกล่าว เพือ่ พิจารณาคความจําเป็ นและะ
ดังกล่าวเข้ข้าทีป่ ระชุมกรรมมการบริษทั แลละแจ้งต่อคณะกรรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงรายการดั
ความสมเหหตุสมผลของรายการโดยทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและผู
อ
ถ้ อื หุน้ บริ
บ ษทั ฯ
ความเห็นของกรรมการ
น
รตรวจสอบ
กรรมการตตรวจสอบของบบริษทั ฯ ได้พจิ ารรณาข้อมูลทีเ่ กียวข้
ย่ องกันกับรายการระหว่างกันั และมีความเห็น็ ว่ารายการระหหว่างกันมีความม
สมเหตุ ส มผล
ม
และเเป็ น รายการที่เกิด ขึ้น ตามราคคาตลาดหรือรา คายุติธ รรมแล ะไม่ มคี วามแตตกต่ างจากการ ขายหรือ ซื้อกับ
บุคคลภายยนอกอืน่
 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายกา
ส
ารระหว่างกัน
การทํารายยการระหว่างกันเป็
น นความจําเป็ป็นและมีความสมมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ
ข
ษทั ฯ และะ
ถือว่าเป็นไปตามลั
ไ
กษณะกการประกอบธุรกิจทั ่วไป และบริษทั ฯได้จ่ายค่าาตอบแทนในราคคาตลาดทีย่ ตุ ธิ รรรม
 ขัน้ ตอนการอนุมัมตกิ ารทํารายการระหว่างกัน
สําหรับขันตอนการอนุ
น้
มตติั กิ ารทํารายการรระหว่างกัน บริษทั ฯ จะปฏิบับตั ติ ามกฎหมายยว่าด้วยหลักทรัรัพย์และตลาดหหลักทรัพย์ และะ
ข้อบังคับ ประกาศ
ป
คําสั ่ง หรือข้อกําหนดขของตลาดหลักทรั
ท พย์ โดยฝา่ ยบบริหารจะประมาาณการรายรับ-รรายจ่าย ซึง่ เป็ นรายการระหว่
ร
าง
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กันทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจํา และจัดทํางบประมาณรายการรระหว่างกันแต่ละประเภทที
ล
จ่ ดทํ
ดั าขึน้ ในระยะเเวลา 1 ปี เพือ่ ขออนุ มตั ติ ่อ
คณะกรรมมการตรวจสอบแและคณะกรรมการบริษทั ก่อนกาารดําเนินการเบิบิกจ่าย
 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายกา
ส
ารระหว่างกัน
การทํารายยการระหว่างกันเป็
น นความจําเป็ป็นและมีความสมมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริ
ข
ษทั ฯ และะ
ถือว่าเป็นไปตามลั
ไ
กษณะกการประกอบธุรกิจทั ่วไป และบริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนในราาคาตลาดทีย่ ตุ ธธรรม
ิ
 แนวโน้มการทําารายการระหว่างกั
ง นในอนาคต
บริษทั ฯ คาดว่
ค ารายการรระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ
ด น้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื
เ ่องจากรายกาารระหว่างกันขอองบริษทั ฯ และะ
บุคคลทีอ่ าจมี
า ความขัดแย้ง้ เป็ นไปตามลักษณะการประกออบธุรกิจของบริริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษั
ษทฯ ได้แต่งตัง้ คคณะกรรมการตตรวจสอบให้เป็ น
ผูด้ ําเนินกาารตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของราายการระหว่างกันั หรือรายการทีทีอ่ าจมีความขัดแย้
แ งทางผลประโโยชน์ให้มคี วามม
ถูกต้องแลละครบถ้วน ตามมกฎหมายว่าด้วยหลั
ว กทรัพย์และตลาดหลักทรรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด
า
ด
หลักทรัพย์ยแห่งประเทศไททย ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ
บ
ดเผยข้อมู
อ ลการทํารายกการเกีย่ วโยงแลละการได้มาหรือ
จําหน่ายททรัพย์สนิ และตามมมาตรฐานการบบัญชีทก่ี าหนดโโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบับัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
 นโยบายเกีย่ วกักับความขัดแย้งทางผลประโยชน
ท
น์
บริษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการป้องกันความขั
น
ดแย้งทางผลประโยชน์
ท
น์ ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทํารายยการระหว่างกันของบริ
น
ษทั และะ
บุคคลอื่นทีท่อาจมีความขัดั แย้งว่า ผูบริ
้บ หารและผู้มสวนได้
สี ่
เสียจะไมม่สามารถเข้ามาามีส่วนในการออนุ มตั ิรายการดังั กล่าว โดยย
คณะกรรมมการบริษทั จะต้องดู
อ แลให้บริษทปฏิ
ทั บตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
พ และตลาดหลัลักทรัพย์ และข้อบั
อ งคับ ประกาศศ
คําสั ่ง หรือข้
อ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไททย รวมตลอดถึถึงการปฏิบตั ิ ตาามข้อกําหนดเกียวกั
่ บการเปิ ดเผผยข้อมูลการทํา
รายการทีเกี
เ่ ่ยวโยงกัน แและการได้มาหรืรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั รวมทั
ร ง้ ปฏิบตั ติ าามมาตรฐานบัญชี
ญ ทก่ี ําหนดโดยย
สภาวิชาชีพโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริริษทั ฯ จะจัดใหห้คณะกรรมการรตรวจสอบ หรืรือผูส้ อบบัญชี หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ญอิสระ แล้วแต่กรณีพจิ ารณาา
ตรวจสอบบและให้ความเห็ห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของงราคา และคววามสมเหตุสมผผลของการทาราายการ และจะะทําการเปิ ดเผยย
รายการระะหว่างกันดังกล่าาวไว้ในหมายเหหตุประกอบงบกการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบห
ก
หรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ
อ ษทั แบบบ
แสดงรายกการข้อมูลประจําปี
า (แบบ 56-1)) และรายงานปรระจําปี (แบบ 566-2)
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คําอธิ บายฐานะการเงิ นและผลการรดําเนิ นงาน
1. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
1.1 ผูส้ อบบบัญชี
นายไไพบูล ตันกูล
หอ
หรื

นางสสาวสกุณา แย้มสกุล

หอ
หรื

นางออโนทัย ลีกจิ วัฒนะ

ผูสอบบั
ส้
ญชีรบั อนุนญาต เลขทะเบียน 4298
บริริษทั ไพร้ซวอเตตอร์เฮาส์คเู ปอร์ร์ส เอบีเอเอส จํากั
า ด
ผูสอบบั
ส้
ญชีรบั อนุนญาต เลขทะเบียน 4906
บริริษทั ไพร้ซวอเตตอร์เฮาส์คเู ปอร์ร์ส เอบีเอเอส จํากั
า ด
ผูสอบบั
ส้
ญชีรบั อนุนญาต เลขทะเบียน 3442
บริริษทั ไพร้ซวอเตตอร์เฮาส์คเู ปอร์ร์ส เอบีเอเอส จํากั
า ด

13.2 รายงงานการตรวจสสอบบัญชี ปี พ..ศ. 2558
รายงานของผูสอบบั
ส้
ญชีสาํ หรับงบการเงิ
บ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ประจําปี 2556- 25559 ซึง่ ตรวจสอบโดย นาย
ไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตเลขทะเเบียน 4298 บริษั
ษท ไพร้ซวอเตออร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากกัด ได้ให้ความเหห็นว่างบ
การเงินดังกล่
ง าวมีความถูกกต้องตามทีค่ วรรในสาระสําคัญตามหลั
ต
กการบัญชี
ญ ทร่ี บั รองทัวไป
่ ป โดยเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีมเี งือ่ นไข
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อัตราส่วนทางการเงิ
น
น
สําหรับงวดดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25599 และ 31 ธันวาาคม 2556 25577 และ 2558
ร วนทางการเเงิ น
อัตราส่
อัตราส่วนสภาพคล่
น
อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็
น ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวีย นลูกหนีน้ก้ ารค้า
ระยะเวลาาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนแสดงความสา
น
ามารถในการทํากํ
า าไร
อัตรากําไรรขันต้
้ น
อัตรากําไรรจากการดําเนินงาน
ง
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากํกาไร
อัตรากําไรรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิ
น
ทธิ ภาพในการดํา เนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหหมุนของสินทรัพย์ย
อัตราส่วนวิ
น เคราะห์นโยบบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Debt to
t Equity Rato) ¹
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (EBITTDA to Interest)) ²
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Cassh Basis) ³
อัตรการจ่ายเงิ
า นปนั ผล
อัตราการรเติ บโต
สินทรัพย์รวม
ร
หนี้สินรวมม
รายได้จากกการบริการ
ค่าใช้จ่ายใในการขายและบริริหาร
กําไร (ขาดดทุน) สุทธิ
ข้อมูลต่อหุ
อ ้น
มูลค่าตามมบัญชีต่อหุ้น
กําไร (ขาดดทุน) สุทธิต่อหุน้
เงินปนั ผลลต่อหุ้น

งบการเงิงิ นรวม
ปี 2559 หน่ วย ปี 2558 หน่ วย ปี 2557 หน่ วย ปี 2556 หน่นวย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน

2.33
0.13
0.02
9.21
39.64

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน

31.30
26.18
(2.96)
11.63
31.38

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน

26.34
22.84
(5.67)
6.13
59.53

เทท่า
เทท่า
เทท่า
เทท่า
วันั

66.33 %
44.88 %
(14.56) เท่า
57.440 %
25.33 %

48.35
(
(15.59)
(0.21)
(
(16.31)
(3.49)

%
%
เท่า
%
%

51.48
(24.30)
1.79
(24.75)
(5.76)

%
%
เท่า
%
%

24.95
(73.89)
0.71
(77.68)
(12.91)

%
%
เทท่า
%
%

7.449
378.75
0.13

(2.62) %
(
(60.78)
%
0.16 เท่า

(5.39) %
(76.14) %
0.22 เท่า

3.53 เท่า
2.75 เท่า
(38.16) เท่า
n
n.a.
%

0.74
(
(14.89)
n.a.
n.a.

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.07
(95.52)
n.a.
n.a.

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.08
(77.01)
n.a.
n.a.

เทท่า
เทท่า
เทท่า
%

293.90
603.87
30.34
16.3394
745.09

58.51
965.37
25.68
21.98
(
(39.27)

%
%
%
%
%

(6.07)
(19.05)
(13.97)
8.48
(25.36)

%
%
%
%
%

(23.02)
(5.90)
(38.29)
(18.86)
(77.24)

%
%
%
%
%

2.80
0.18
(2.97)
15.10
24.17

%
%
เท่า

%
%
%
%
%

3.97 บาท
0.84 บาท
n
n.a.
บาท
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5.42 บาท
(0.20) บาท
n.a. บาท

5.57 บาท
(0.33) บาท
n.a. บาท

(12.13) %
(135.21) %
0.16 เทท่า

5.87 บาาท
(0.88) บาาท
n.a. บาาท
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หมายเหตตุ :
1) อัตราส่วนหนีนี้สนิ ต่อส่วนของงผูถ้ อื หุน้ (เท่า) โดยคํานวณจากกหนี้สนิ รวม หาารด้วยส่วนของผูผูถ้ อื หุน้ ตามหลัลักเกณฑ์ทร่ี ะบุ
ไว้ในข้อกําหนดสิ
า
ทธิสาํ หรัรับหุน้ กูข้ องบริษั
ษทั ในอัตราไม่เกิน 6:1 เท่า ณ วันสิน้ สุดรอบปีบับญชีแต่ละปี จํานวน
น 3 รุน่ ได้แก่
“หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอลล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบกําหนดไถ่
ห
ถอนปี พ.ศ.2561”
พ
“หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอลล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 22/2559 ครบกําหนดไถ่
ห
ถอนปี พ.ศ.2561”
พ
ห
ถอนปี พ.ศ.2561”
พ
“หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอลล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 33/2559 ครบกําหนดไถ่
2) อัตราส่วนคววามสามารถชําระดอกเบี
ร
ย้ คํานวณจากกํ
น
าไร (ขขาดทุน) ก่อนค่าใช้
า จ่ายทางการรเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
า
เงินได้
บวกด้วยคค่าเสือ่ มราคาและะค่าตัดจําหน่ายหารด้
ย
วยค่าใช้จ่จา่ ยทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์
ฑ์ทร่ี ะบุไว้ในข้อกกําหนดสิทธิสาํ หรั
ห บหุน้ กูข้ อง
บริษทั ฯ ในนอัตราไม่น้อยกกว่า 2:1 ณ วันสิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีแต่ละปี
3) คํานวณตามแบบมาตรฐาน 56-1 โดยคํานววณจาก กระแสเเงินสดจากการดํดําเนินงาน บวกดอกเบีย้ จ่ายจากการ
ดําเนินงานน บวกภาษี หารรด้วยดอกเบีย้ จ่ายจากการดํ
า
าเนินินงานและลงทุน
2. การวิ เคราะห์
ค
และคําออธิ บายของฝ่ ายยจัดการ
2.1 ภาพรรวมการดําเนิ นงานและการเป
น
ปลี่ยนแปลงที่สํสาคัญในช่วงที่ผ่านมา
ผลการดําเนินงาาน ปี 2559 เมือเที
อ่ ยบกับ ปี 25558 ตามงบการรเงินรวม มีสนิ ทรัพย์รวม 4,5277.69 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ประมาณ
ณ
3,378.22 ล้านบาท มีหนี
ห ้สนิ รวม 3,5227.51 ล้านบาทท เพิม่ ขึน้ ประมมาณ 3,055.76 ล้านบาท มีสส่่วนของผูถ้ อื หุนของบริ
น้
ษทั ใหญ
ญ่
1,000.18 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ประมาณ 3222.47 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน ปี 2559 เทีทียบกับผลการดํดําเนินงาน ปี 25558 มีรายได้รวม 370.16 ล้านนบาท เพิม่ ขึน้ ประมาณ 216.999
พิม่ ขึน้ ประมาณ 25.88 ล้านบาาท มีผลกําไรจาากส่วนทีเ่ ป็ นขอองผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ล้านบาท บริษทั ฯ มีค่าใชช้จ่ายรวม 204.002 ล้านบาท เพิ
ใหญ่ 212.45 ล้านบาท จาากทีข่ าดทุน 25.14 ล้านบาท ในนปี 2558 โดยสสาเหตุสว่ นใหญ่ทีทท่ี ําให้บริษทั ฯ มีผลประกอบกการ ทีด่ ขี น้ึ กว่าปี
ทั รายได้จากกการดําเนินงานทีทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะเเดียวกันปี 2559 บริษทั ฯ มีกาารบริหารจัดการรโดยการลดและะ
ทีผ่ ่านมา เนื่องจากบริษทฯมี
า จ่ายทีด่ ขี น้ึ โดยบริษทั ได้ดําเนิ
เ นการลดค่าใชช้จา่ ยทีม่ สี าระสําคั
า ญ ดังนี้
ควบคุมค่าใช้
1. บริษทั ได้ยา้ ยยสถานประกอบบการและค่าเช่าโกดั
โ งเก็บเอกสารเพือ่ ให้มคี า่ เช่าที
า ล่ ดลง
2. มีการปรับลดดพนักงานทีไ่ ม่จํจาํ เป็ นลง เพือ่ ลดดค่าใช้จ่าย
3. ดําเนินการขาายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นยานพาหนะทีทีไ่ ม่จาํ เป็ น เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในกการบํารุงรักษา
่ อย
4. ควบคุมค่าใช้ช้จ่ายสํานักงานใในส่วนต่าง ๆ ใหห้เหมาะสมไม่ฟุมเฟื
ผลประกอบกาารจึงมีกําไรเพิม่ ขึขน้ ซึง่ รายละเอียี ดการดําเนินงานต่างๆ สามารรถสรุปได้ดงั นี้
ป
ละหัวข้อได้ดงั นี้
2.2 ผลกาารดําเนิ นงานทีที่ผา่ นมาพอสรุปในแต่
 รายได้
จากงบการเงินรวม
ร ปี 2559 บริษทั ฯและบริริษทั ย่อยมีรายไได้รวมทัง้ สิน้ จํานวน
น 370.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 25588
ประมาณ 216.99 ล้านบบาท หรือคิดเป็ นสั
น ดส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 141.667 โดยมีทม่ี าขของรายได้หลัก ๆ คือ รายได้จากการให้
า
บริการร
ดอกเบีย้ รับั และ รายได้อน่ื
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รายได้จากการรให้บริการ
ปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมี
อ รายได้จากกการให้บริการ จํานวน 146.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกั
ว นของปี ทแ่ี ล้ว
ประมาณ 34.19
3 ล้านบาทท ซึง่ สามารถจําแนกได้
แ
ตามประะเภทกิจกรรมต่าาง ๆ ดังนี้
ร
รายได้
รายได้จากกการจัดทํารายงงานการสอบทานนกระแสเงินสด
รายได้จากก Commission Outsource
รายได้จากก Collection Feee
รายได้จากก Call Center
รายได้จากก Survey
รายได้จากกการบริการอืน่ ๆ
รวม

ปี 2559
ล้านบาาท
10.16
32.56
90.78
5.61
7.79
146.90

%
6.92
22.16
61.80
3.82
5.30
1000

ปี 25588
ล้าานบาท
4.57
26.58
0.64
67.55
5.85
7.52
112.71

%
4.05
23.58
0.57
59.93
5.19
6.68
100

ดอกเบี้ยรับ
ปี 2559 บริษทฯ
ทั และบริษทั ย่อยมีดอกเบีย้ รับ จํานวน 2444.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดดเดียวกันของปีทีแ่ ล้ว ประมาณ
ณ
209.63 ล้านบาท
า
ส่วนใหญ
ญ่เกิดจากกิจกรรรมปล่อยสินเชือ่
รายได้อนื ่
ปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมี
อ รายได้อน่ื จํานวน 3.16 ล้านบาท ลดลงจาากงวดเดียวกันขของปี ทแ่ี ล้วประมาณ 3.55 ล้าน
บาท ซึง่ สาาเหตุสว่ นใหญ่เกิกดจากกําไรจากกการขายเงินลงงทุนระยะสัน้ ลดลลง
ต้นทุนบริการ และค่
แ าใช้จ่ายในกการขายและบริหาร
ห
ปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมี
อ ต้นทุนบริการและค่
า
าใช้จ่ายในการดํ
ย
าเนินงาน
ง จํานวน 2044.02 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดด
เดียวกันของปีทแ่ี ล้วประมมาณ 25.88 ล้านบาท
น ซึง่ สาเหตุตุสว่ นใหญ่เกิดจาาก การจ่ายค่านายหน้
น
า
ต้นทุนทางการเเงิน
ปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
อ มีตน้ ทุนทางกการเงิน จํานวนน 0.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีปี ทแ่ี ล้วประมาณ
ณ
น
0.004 ล้านบาท
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
ผลกําไร(ขาดทุน)
น ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ปี 2559 เทียบกกับงวดเดียวกันของปี
ข ก่อนหน้า เป็ นดังนี้

กําไรขัน้ ต้น
กําไรก่อนตต้นทุนทางการเงินิ และภาษีเงินได้
น
กําไรสุทธิส่สวนทีเ่ ป็ นของผูผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหหญ่

ปี 25559
ล้านบบาท
%เทียบกับรายได้รวม
245.54
2
66.33
166.14
35.44
212.45
2
45.32
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16.31
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ปี 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมี
ย กําไรขัน้ ต้นจํานวน 245.54 ล้ลานบาท กําไรเเพิม่ ขึน้ จํานวน 1171.97 ล้านบาททเมือ่ เทียบกับปี
2558 มีกําไรก่
า อนต้นทุนททางการเงินและภาษีเงินได้จํานวน
น 166.14 ล้านบาท
า
จากทีข่ าดทุ
า น 24.97 ล้านบาท ในขณ
ณะทีบ่ ริษทั ฯ และะ
บริษทั ย่อยมี
ย กําไรสุทธิสว่ นที
น เ่ ป็ นของผูถ้ อหุ
อื น้ บริษทั ใหญ่เท่ากับ 212.45 ล้านบาท จากทีทีข่ าดทุน 25.144 ล้านบาท ในปี 2558
ปี 2559 บริษททฯและบริ
ั
ษทั ย่อยมีผลกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ เนื่องจจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้รวม จํานวน 314.699 ล้านบาท เมือ่
เทียบกับปี 2558 ซึง่ ทําให้
ใ อตั รากําไรสุทธิ
ท ต่อหุน้ ปี 25599 เพิม่ ขึน้ เป็ น 0.84 บาทต่อหุน้ จากที่ ขาดทุทุนสุทธิต่อหุน้ 0.10
0 บาท ในปีปี
2558 และะมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (RReturn On Equuity : ROE) เพิมิ่ ขึน้ เป็ น 25.333% จาก ติดลบบ 3.49% ในปี 2558
2
ในขณะทีที่
บริษทั ฯ และ
แ บริษทั ย่อยมีมีอตั ราผลตอบแแทนต่อสินทรัพย์ย (Return On AAssets : ROA)) เพิม่ ขึน้ เป็ น 77.45% จาก ติดลบ
ล 2.62% ในปีปี
2558
3. ฐานะกการเงิ นของบริ ษษัทฯและบริษทย่
ทั อย
 สินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูผูถ้ อื หุน้
สินทรรัพย์
ปี 2559 บริษททฯและบริ
ั
ษทั ย่อยมี
อ สนิ ทรัพย์ตามงบการเงิ
า
นรววมทัง้ สิน้ 4,5277.69 ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่
น ทส่ี าํ คัญจะะ
ประกอบด้ด้วย เงินให้กยู้ มื ระยะสั
ร น้ แก่บริษั
ษทั อืน่ สุทธิประมาณ 4,109.83 ล้านบาท หรือคิดเป็
ด นร้อยละ 900.77 ของสินทรัพั ย์รวม และเงิน
ลงทุนระยะสัน้ 181.89 ล้านบาท หรือคิดเป็
ด นร้อยละ 4.02
4 ของสินทรัพั ย์รวม และ ส่วนปรับปรุงอาคคารเช่าและอุปกรณ์
ก สุทธิ 27.977
0 ของสินทรัรัพย์รวม ในขณะะที่ เงินสดและรรายการเทียบเท่ท่าเงินสดประมาณ 72.21ล้านบบาท หรือคิดเป็ น
ล้านบาท คิคดเป็ นร้อยละ 0.62
ร้อยละ 1.559 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับั
่ ทธิ ปี 2559 จํานวน 4,109.83 ล้านบาท เพพิม่ ขึน้ ประมาณ
ณ 3,070.75 ล้านบาท
น เมือ่ เทียบ
เงินให้กูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืนสุ
กับปี 25558 เนื่องจากบริริษทั ฯ ปล่อยสินเชื
น อ่ เพิม่ มากขึนโดยให้
น้
กู้ยมื ในนรูปแบบตั ๋วแลกเงินรวม เป็ นจํานวนเงิ
า
นทัง้ สิน้ 2,000.88 ล้าน
บาท และใในรูปของสัญญาาเงินกูร้ วม เป็ นจํจานวนเงินทัง้ สิน้ 2,108.95 ล้านบาท
น
สําหรับเงินสดแและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2559 จํานวน 72.21 ล้านบาทท เพิม่ ขึน้ ประมาาณ 28.58 ล้านบาท
น
เมือ่ เทียบ
กับปี 25588 เนื่องจากบริษษัทั ฯ นําเงินสดทีทีม่ ไี ปใช้ในกิจกาารปล่อยสินเชือ่
ส่วนปรับปรุงอาาคารและอุปกรณ
ณ์ ปี 2559 จํานวน
น 27.97 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2.00 ล้านบาท เมือ่ เททียบกับปี 25588
เนื่องจากดด้วยสินทรัพย์ทใใช้
่ี ในการดําเนินงานส่
น
วนใหญ่จะเป็ นเครือ่ งใช้อุอุปกรณ์สาํ นักงาาน เฟอร์นิเจอร์แและเครือ่ งตกแตต่ง คอมพิวเตอร์ร์
รถยนต์ แลละส่วนปรับปรุงอาคารการลดลงมาจากการเสือมค่
อ่ าของสินทรัพั ย์ในแต่ละรายการ
เมือ่ พิจารณาลูกหนี
ก ้การค้า-สุทธิ ปี 2559 จํานววน 30.93 ล้านบบาท เพิม่ ขึน้ 122.84 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2558
2 ดังปรากฏฏ
แสดงไว้ในตารางข้
น
างล่าง
หหน่ วย: พันบาท
ลูกหนี้ กการค้า
ยังไม่ถงึ กําหนดชํชาระจนถึง 30 วัน
เกินกําหนดชําระมมากกว่า 30 วัน แต่
แ ไม่เกิน 180 วันั
เกินกําหนดชําระมมากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี
มมากกว่า 1 ปี
รรวม
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งบการเงิ นนรวม
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
2
11,799
1,765

902
47

50
13,614

111,646
1
12,595
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หหัก ค่าเผือ่ หนี้สงสสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
รรายได้คา้ งรับ-ค่าบริ
บ การ

(50)
13,564
17,370
30,934

(11,646)
949
1
17,143
1
18,092

หนี้สนิ
ปี 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมี
ย หนี้สนิ 3,5277.51 ล้านบาท เพิ
เ ม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้
อ าจํานวน 3,055.75 ล้านบบาท หนี้สนิ ส่วน
ใหญ่มาจากหนี้สนิ หมุนเวีวียนจํานวน 1,5888.52 ล้านบาทท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะะสัน้ จากบริษทั อื่น 1,093.04 ล้า้ นบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละะ 30.99 เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกกิจการทีเ่ กีย่ วขข้องกัน 450 ล้าานบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.76 สําหรับหนี้สิสนิ ไม่หมุนเวียน
ประมาณ 1,938.99 ล้านบาท
น
ส่วนใหญ
ญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยมื ระยะยยาวจากการออกกหุน้ กู้ 1,928.588 ล้านบาท หรืรือคิดเป็ นร้อยละะ
54.67%
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ปี 2559 บริษททฯมี
ั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทใหญ่
ทั
ตามงบการเงินรวมจํานวนน 1,000.18 ล้าานบาท เพิม่ 3222.45 ล้านบาทท
ม่ น้ ร้อยละ 47.58 สาเหตุเกิดจากการที
จ
บ่ ริษทั ฯมีกําไรสะสมสิส้น้ ปี 2559 จํานววน 212.45 ล้าน
เมือ่ เทียบกกับปี ก่อนหน้านี้ คิดเป็ นการเพิมขึ
บาท ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาจจากอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ฯและบริษั
ษทย่อย ณ สิน้ ปี 2559 มีสดั ส่ววนเพิม่ ขึน้ เมือ่ เททียบกับปี 25588
เป็น 3.53 เท่า จาก 0.74 เท่า
 สภาพคล่อง
ปี 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมี
ย อตั ราส่วนสภภาพคล่อง 2.80 เท่า และมีเงินสดในมื
ส
อ 72.21 ล้านบาท จากออัตราส่วนสภาพพ
คล่อง 2.227 เท่า และเงินสดในมื
น
อ 43.644 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 การทีบ่ ริษทั ฯ แลละบริษทั ย่อยมีสสภาพคล่องในกการดําเนินงานทีที่
เพิม่ ขึน้ เนืนื่องจากปี 2559 บริษทั มีการให้ก้ ูย้ มื ระยะสัน้ แกก่บริษทั อืน่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 จํานวน 3,070.775 ล้านบาท
ทัง้ นี้ อัตราส่วนนของความสามาารถในการชําระดอกเบี้ย (EBITTDA to Interesst) สําหรับรอบบระยะเวลา 12 เดือน สิน้ สุด ณ
สิน้ งวดบัญชี
ญ ปี 2559 ของบริษทั ฯ ตามงบบการเงินรวมขอองบริษทั ฯ เป็ นอัอตราส่วน 2.75 เท่า)
ห กที่อาจมีผลลต่อการดําเนิ นงานหรื
น
อฐานะะการเงิ นในอนนาคต
4. ปัจจัยหลั
การเปลีย่ นแปปลงทางเศรษฐกิ จ
การเปลีย่ นแปลลงทางเศรษฐกิจของประเทศ
จ
ทีส่ ่วนใหญ่กจ็ ะมี
ะ ความผันแปรรไปกับการเปลียนแปลงของเศ
่
ศรษฐกิจโลกเช่น
ั
ั
หากเศรษษฐกิจในต่างประะเทศมีการเติบโต
โ
เศรษฐกิจของไทยก็
จ
จะมีมีการขยายตัวตามไปด้
ต
วย แแต่ปจจุบนั ปจจัยั ที่มผี ลกระทบบ
ั
ภายในประเทศทีม่ นี ้ําหนักกมากขึน้ ต่อการรขยายตัวทางเศศรษฐกิจ ได้แก่ ปญหาทางการเเมือง ซึง่ ปญั หาดดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบต่อการร
เบิกจ่ายขอองนโยบายการลลงทุนต่างๆอย่างหลี
า กเลีย่ งไม่ได้
ไ ทําให้ความเชืชื่อมันของนั
่
กลงงทุนจากต่างประเทศทีต่ อ้ งการรเข้ามาลงทุนนัน้
ลดลง
ในปีทผ่ี ่านมา การขยายตั
ก
วทางงเศรษฐกิจของไไทยมีการขยายตตัวทีล่ ดลง ซึง่ เห็ห็นได้จากกําไรขของบริษทั จดทะเบียนหลายแห่ง
ญั
องและปญั หาในกาารขอสินเชือ่ กับบสถาบันการเงินจึ
น งเป็ นโอกาสทีที่
มีการปรับตัวทีล่ ดลง บริษษัทั ต่างๆหลายบบริษทั ประสบปญหาสภาพคล่
ษทั ในการดําเนินธุ
น รกิจด้านการปปล่อยสินเชือ่
ดีของบริษั
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงาานประจําปี 2559

ความเชือ่ มั ่นขของนักลงทุน
บริษทั มีการปรัรับตัวในการบริหารจั
ห ดการ ภายยใต้สภาวะเศรษษฐกิจไทยทีม่ กี ารขยายตั
า
วลดลลง โดยการควบบคุมค่าใช้จ่ายในน
การดําเนินงาน
น รวมทัง้ แแสวงหาโอกาสททางธุรกิจด้านกการให้สนิ เชื่อ ส่สงผลให้ผลประกอบการของบริริษทั เป็ นกําไร และสร้างความม
เชือ่ มั ่นให้กักบนักลงทุน
การเติ บโตของงคู่แข่งขันในอุอตสาหกรรม
แนวโน้ มการขอสินเชื่อจากบริริษทั ที่ไ ม่ใ ช่สถ าบันทางการเงิงินจะมีแนวโน้ มที
ม ่สูงขึ้น เนื่ อง จากสภาวะเศรรษฐกิจชะลอตัว
ตลอดจนขัขัน้ ตอนการพิจารณาการปล่
า
อยสินเชื่อของสถาบันทางการเงินที
น ย่ ุ่งยากซับซ้อนอาจไม่
อ
ทนั ต่อความต้องการขของลูกค้า ดังนัน้
การแข่งขันั ของบริษทั ทีใ่ หห้สนิ เชื่อทีไ่ ม่ใช่สถาบันทางการรเงินจึงมีแนวโน้น้มทีส่ งู ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่อองจากบริษทั มีความพร้
ค
อมด้าน
เงินทุน บุคลากรที่มคี วามมสามารถในกาารหาลูกค้า ควาามชํานาญในกาารวิเคราะห์สนิ เชื่อ และความรรวดเร็วในการพพิจารณาการให้ห้
สินเชื่อทีทัท่ นั ต่อความต้องงการของลูกค้า จึงเป็ นจุดเด่นทีทท่ ําให้บริษทั สสามารถแข่งขันในธุ
ใ รกิจนี้ได้ซ่ึงงมีผลต่อความเจจริญเติบโตของง
บริษทั
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

106

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

107

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

108

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

109

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

110

งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

111

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

112

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
1

ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหาชน
จํากัด ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและมีทอ่ี ยูต่ ามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงชือ่ ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) ในประเทศไทย และเพือ่
วัตถุประสงค์ในการรายงาน บริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั รวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ
การประกอบการธุ รกิจ หลักของกลุ่ม กิจ การ ได้แก่ การให้บ ริก ารให้ส ินเชื่อภาคธุร กิจ และสิน เชื่อรายย่อย การบริห ารสิน ทรัพ ย์
ด้อยคุณภาพ และการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้เริม่ ดําเนินธุรกิจรับซือ้ สิทธิเรียกร้อง (factoring)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั การอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญซึง่ ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนํ าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การจัด ทํ า ขึ้น โดยใช้เ กณฑ์ร าคาทุ น เดิม ในการวัด มู ล ค่ า ขององค์ป ระกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึง่ ใช้มลู ค่ายุตธิ รรมตามทีอ่ ธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทส่ี าํ คัญและ
การใช้ดุ ลยพินิ จของผู้บริหารซึ่งจัดทํ าขึ้นตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญ ชีของกลุ่ มกิจการไปถือปฏิบ ัติและ
ต้องเปิ ดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มนี ัยสําคัญต่อ
งบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทย ในกรณี
ทีม่ เี นื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีการปรับปรุงและการตี ความ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกี ารปรับปรุงและการตีความมาตรฐานที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานการเงินที่มกี ารปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุม่ กิจการ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล หรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เรือ่ ง ส่วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที่ 24 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่อ งการเปิ ด เผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรือ กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน
ได้รวมกิจการทีใ่ ห้บริการด้านผู้บริหารสําคัญแก่กจิ การทีร่ ายงาน หรือแก่บริษทั ใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้อง
เปิ ด เผยจํ า นวนเงิน ที่ก ิจ การได้ ร ับ จากกิ จ การที่ใ ห้ บ ริก ารด้ า นผู้ บ ริห ารสํ า คัญ ซึ่ ง เปิ ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องส่วนงานดําเนินงาน ได้กําหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ใ น ก า ร ร ว ม ส่ ว น ง า น เ ข้ า ด้ ว ย กั น แ ล ะ กํ า ห น ด ใ ห้ นํ า เ ส น อ ก า ร ก ร ะ ท บ
ยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมือ่ กิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กบั ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ งมูลค่ายุตธิ รรมได้กําหนดให้ชดั เจนขึน้ เกีย่ วกับข้อยกเว้น
ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม เ ป็ น ก ลุ่ ม ใ ห้ ป ฏิ บ ั ติ ใ ช้ ก ั บ ทุ ก สั ญ ญ า ที่ อ ยู่ ใ น ข อ บ เ ข ต ข อ ง ม า ต ร ฐ า น
การบัญ ชีฉ บับ ที่ 39 เรื่อ ง การรับ รู้ แ ละการวัด มู ล ค่ า เครื่อ งมือ ทางการเงิน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีก ารประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็ นสัญ ญา
ทางการเงิน ผลกระทบทีเ่ ป็ นสาระสําคัญต่อกลุม่ กิจการอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.2
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่มสี าระสําคัญ
และไม่มผี ลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)

เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรือ่ ง ภาษีเงินได้
เรือ่ ง สัญญาเช่า
เรือ่ ง รายได้
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่
ออกจากงาน
เรือ่ ง กําไรต่อหุน้
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
เรือ่ ง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และ
สินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้
เรือ่ ง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
เรือ่ ง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าํ ขึน้ ตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
การบูรณะ และหนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรือ่ ง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรือ่ ง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขัน้ ตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ กี ารปรับปรุงซึง่ จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานทีป่ รับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้
ก) กลุ่ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ป รับปรุง ใหม่ท่มี ีก ารปรับปรุง ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และ
เกีย่ วข้องกับกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การนําเสนองบการเงิน
เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรือ่ ง งบการเงินรวม
เรือ่ ง การร่วมการงาน
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่มสี าระสําคัญและไม่มผี ลกระทบต่อ
กลุ่มกิจการ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรือ่ ง ภาษีเงินได้
เรือ่ ง สัญญาเช่า
เรือ่ ง รายได้
เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่มสี าระสําคัญและไม่มผี ลกระทบต่อ
กลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือ่ ออกจากงาน
เรือ่ ง กําไรต่อหุน้
เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรือ่ ง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และ
สินทรัพย์ทอ่ี าจเกิดขึน้
เรือ่ ง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
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(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
10 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง ส่วนงานดําเนินงาน
เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
เรือ่ ง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
เรือ่ ง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าํ ขึน้ ตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
การบูรณะ และหนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่มสี าระสําคัญและไม่มผี ลกระทบต่อ
กลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
14
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

2.3

เรือ่ ง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อ กํ า หนดเงิน ทุ น ขัน้ ตํ่ า และปฏิส มั พัน ธ์ข องรายการ
เหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
เรือ่ ง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เรือ่ ง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ
เครือ่ งมือทางการเงิน

บัญชีกลุ่มกิ จการ - เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(1) บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบั การลงทุนและมีความสามารถทํ าให้เกิดผลกระทบต่ อผลตอบแทน
จากการใช้อํานาจเหนื อ ผู้ได้รบั การควบคุม กลุ่ มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่ วนั ที่
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กลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับ
จากวันทีก่ ลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม
กลุ่ ม กิจ การบัน ทึก บัญ ชีก ารรวมธุ ร กิ จ โดยถื อ ปฏิ บ ัติต ามวิธีซ้ือ สิ่ง ตอบแทนที่โ อนให้ สํ า หรับ การซื้อ บริษัท ย่ อ ย
ประกอบด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทผ่ี ูซ้ ้อื โอนให้และหนี้สนิ ทีก่ ่อขึน้ เพือ่ จ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้อและ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่ อกโดยกลุ่มกิจการ สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ที่
ผูซ้ ้อื คาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ มูลค่าเริม่ แรกของ
สิ น ท รั พ ย์ ที่ ร ะ บุ ไ ด้ ที่ ไ ด้ ม า แ ล ะ ห นี้ สิ น แ ล ะ ห นี้ สิ น ที่ อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ร ั บ ม า จ า ก ก า ร ร ว ม ธุ ร กิ จ จ ะ ถู ก
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้อื ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซือ้ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื โดยส่วน
ได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซ้ือต้องวัด มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซ้อื ถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้ า
การรวมธุ รกิจ ใหม่โ ดยใช้มูลค่า ยุติธ รรม ณ วัน ที่ซ้ือและรับรู้ผลกํ าไรหรือขาดทุ นที่เกิด ขึ้น จากการวัด มูลค่า ใหม่นัน้
ในกําไรหรือขาดทุน
สิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรูด้ ้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ซ้อื การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายทีร่ บั รูภ้ ายหลังวันทีซ่ ้อื ซึง่ จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ให้รบั รูใ้ นกําไร
หรือขาดทุน สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของต้องไม่มกี ารวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึก
การจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ
ส่ ว นเกิน ของมู ล ค่ า สิ่ง ตอบแทนที่โ อนให้ มูล ค่า ส่ ว นได้เ สีย ที่ไ ม่ มีอํา นาจควบคุ ม ในผู้ถู ก ซื้อ และมู ล ค่า ยุ ติธ รรม ณ
วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้อทีผ่ ูซ้ ้อื ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ทีม่ ากกว่ามูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ
ณ วันทีซ่ อ้ื ของสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มา ต้องรับรูเ้ ป็ นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ มูลค่าส่วนได้
เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้อทีผ่ ู้
ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้ อยกว่ามูลค่าราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้มาเนื่องจากการซื้อใน
ราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม จะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนทีย่ งั
ไม่เกิดขึน้ จริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโ่ี อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุงเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
เพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนัน้
จะรวมต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายชือ่ ของบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 14
(2)

รายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
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กลุ่มกิจการปฏิบตั ติ ่อรายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนทีเ่ ป็ นของเจ้าของกลุ่มบริษทั สําหรับ
การซือ้ ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุน้ ทีซ่ ้อื
มาในบริษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และกําไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุมจะ
ถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ
(3)

การจําหน่ายบริษทั ย่อย
เมือ่ กลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในหุน้ ทีเ่ หลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่า จะรับ รู้ใ นกํ า ไรหรือขาดทุ น มูลค่า ยุติธ รรมนัน้ จะถือเป็ น มูลค่าตามบัญ ชีเริ่ม แรกของมูลค่าของเงิน ลงทุ น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนทีเ่ หลืออยู่ในรูปของบริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทาง
การเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจการนัน้ จะถูกปฏิบตั เิ สมือนว่ากลุ่ม
กิจการมีการจําหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ออกไป

2.4

การแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นําเสนองบการเงิน
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแต่ละบริษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่
บริษัท ดํ า เนิ น งานอยู่ (สกุ ล เงิน ที่ใ ช้ใ นการดํ า เนิ น งาน) งบการเงิน รวมแสดงในสกุ ล เงิน บาท ซึ่ง เป็ น สกุ ล เงิน ที่ใ ช้
ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นําเสนองบการเงินของกลุม่ บริษทั
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
หรือวัน ที่ตีราคาหากรายการนั น้ ถู ก วัด มู ลค่ าใหม่ รายการกํ า ไรและรายการขาดทุ นที่เกิดจากการรับ หรือจ่ า ยชํ าระ
ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่ าสินทรัพย์และหนี้ ส ิน ที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ น เงินตราต่ างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ ปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กําไรหรือ
ขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกําไรหรือขาดทุนนัน้
จะรับรูไ้ ว้ในกําไรขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุ่มกิจการ (ที่มใิ ช่สกุ ลเงินของเศรษฐกิจที่มภี าวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้
นําเสนองบการเงินดังนี้
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• สินทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ ละงบแสดง
ฐานะการเงินนัน้
• รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย่ และ
• ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
2.5

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและเงินเบิกเกินบัญชี

2.6

เงิ นลงทุน
บริษัท จัด ประเภทเงิน ลงทุ น เป็ น เงิน ลงทุ น เพื่อ ค้า การจัด ประเภทขึ้น อยู่ก ับ จุ ด มุ่ ง หมายขณะลงทุ น ฝ่า ยบริห ารจะเป็ น
ผูก้ ําหนดการจัดประเภททีเ่ หมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้ และแสดงรวม
ไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน และเงินลงทุนรับรู้มูลค่าเริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนที่ให้ไป
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพือ่ ค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุตธิ รรม มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อล่าสุดทีอ่ า้ งอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซ้อื ขายตราสารหนี้ไทย ณ วันทําการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายการกําไรและขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเพือ่ ค้ารับรูใ้ นงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมของผลตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจําหน่ายเมือ่ เปรียบเทียบกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีท่จี ําหน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ ําหน่ ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงนํ้ าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวน
ทัง้ หมดทีถ่ อื ไว้

2.7

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลู ก หนี้ ก ารค้า เปรีย บเทีย บกับ มูล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ ร บั จากลู ก หนี้ ก ารค้า หนี้ สูญ ที่เ กิด ขึ้น จะรับ รู้ไ ว้ใ นกํ า ไรหรือ ขาดทุ น
โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.8

ลูกหนีจ้ ากการรั บซือ้ สิทธิเรียกร้ อง
บริ ษัทบันทึกลูกหนี ้จากการรับซื ้อสิทธิเรี ยกร้ อง ณ วันที่เกิดรายการ
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ลูกหนี ้จากการรับซื ้อสิทธิเรี ยกร้ องรับรู้ เริ่ มแรกด้ วยจํานวนเงินที่เท่ากับเช่น ร้ อยละ 70 90 หรื อ 100 ของมูลค่าของเอกสารแห่งหนี ้
และแสดงมู ล ค่ า ตามยอดคงค้ างสุ ท ธิ จ ากรายได้ ดอกเบี ย้ รอตั ด บั ญ ชี หั ก ค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสั ย จะสู ญ โดยรายได้ ดอกเบี ย้
รอตัดบัญชีรับรู้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้ จริงและถูกแสดงเป็ นดอกเบี ้ยรับในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุสญ
ั ญา
2.9

ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยืม
ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมประกอบด้ วย ลูกหนี ้จากตัว๋ สัญญาเงินกู้และตัว๋ แลกเงิน ซึง่ บริ ษัทบันทึกเงินให้ ก้ ยู ืม ณ วันที่เกิดรายการ
เงินให้ ก้ ยู ืมแสดงตามจํานวนเงินต้ นหักรายได้ ดอกเบี ้ยรอตัดบัญชี ค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

2.10 เงิ นให้ก้ยู ืมแก่ลกู หนี้ ด้อยคุณภาพและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
เงินให้กูย้ มื แก่ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพเป็ นลูกหนี้เงินให้กูย้ มื ทีซ่ ้อื มาจากสถาบันการเงินอืน่ ซึง่ โอนเปลีย่ นประเภทมาจากเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพสําหรับรายทีม่ กี ารทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือมีการปรับเปลีย่ นเงือ่ นไขหรือทําข้อตกลงใหม่ในการ
ชําระหนี้กบั กลุ่มกิจการแล้ว เงินให้กยู้ มื แก่ลกู หนี้ดอ้ ยคุณภาพแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนสุทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ซึง่ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ มื แก่ลกู หนี้ดอ้ ยคุณภาพรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยมื แก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ซึง่ บังคับใช้สาํ หรับบริษทั บริหารสินทรัพย์ถอื ปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ กลุ่ม
กิจการได้จดั ชัน้ เงินให้กูย้ มื แก่ลกู หนี้ดอ้ ยคุณภาพและตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดชัน้ สินเชือ่ อัตราการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและมูลค่าหลักประกัน ซึง่ อ้างอิงระยะเวลาค้างชําระและกระแสเงินสดทีค่ าดว่า
จะได้รบั จากการจําหน่ายหลักประกันเป็ นเกณฑ์พน้ื ฐาน กรณีเงินให้กยู้ มื แก่ลกู หนี้ทไ่ี ม่มหี ลักประกัน กลุ่มกิจการจะตัง้ ค่าเผือ่ หนี้
ส ง สั ย จ ะ สู ญ โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ใ น อ น า ค ต ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ จ า ก ลู ก ห นี้ ต า ม แ ผ น
ปรับโครงสร้างหนี้หรือแผนฟื้ นฟูกจิ การ กรณีลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนดังกล่าวได้ กลุ่มกิจการจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
2.11 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุ ป กรณ์ แสดงด้วยราคาทุ น หัก ด้ วยค่ าเสื่อมราคาสะสม ค่ าเสื่อมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง
เพือ่ ลดราคาบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานทีป่ ระมาณการไว้ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคาร
คอมพิวเตอร์
เครือ่ งตกแต่งและติดตัง้
อุปกรณ์
รถยนต์

5 ปี
3 - 10 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ต้นทุ นที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
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อย่างน่ าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ บริษทั จะ
รับรูต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้
ทุ ก สิ้น รอบรอบระยะเวลารายงาน ได้ม ีก ารทบทวนและปรับ ปรุง มูล ค่า คงเหลือ และอายุ ก ารให้ป ระโยชน์ ข องสิน ทรัพ ย์
ให้เหมาะสม
ในกรณีทม่ี ูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ทันท
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจําหน่ าย คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิทก่ี บั มูลค่าตามบัญชี และจะรับรู้
บัญชีผลกําไรหรือขาดทุนอืน่ สุทธิในกําไรหรือขาดทุน
2.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
รายจ่ายที่เกิด ขึ้น เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง สิท ธิใ นการใช้และต้น ทุ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไ ด้บ ัน ทึก เป็ น ต้น ทุ นของสิน ทรัพ ย์และ
ตัดจําหน่ ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรง ตลอดอายุการใช้งานเป็ นระยะเวลา 5 ปี หรือตามอายุสญ
ั ญา สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจะไม่มกี าร
ตีราคา บริษทั ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอย่างสมํ่าเสมอและปรับปรุงถ้ามีการด้อยค่าเกิดขึน้
รายจ่ายเพือ่ เพิม่ หรือขยายผลการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มคี ณ
ุ ค่าเพิม่ ขึน้ จากคุณลักษณะทีก่ ําหนดไว้เมือ่ เริม่ ต้น
ให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพือ่ การพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเดิมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั ้
2.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ทีไ่ ม่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนต้อง
มีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน เพื่อ
พิจ ารณาผลต่ อรายการขาดทุ นจากการด้อ ยค่า รายการขาดทุ น จากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อ ราคาตามบัญชีข องสิน ทรัพ ย์
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์
จะถูกจัดเป็ นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกกระแสเงินสดออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าอุปกรณ์ซง่ึ ผูเ้ ช่าเป็ นผู้รบั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัง้ หมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ซึง่ จะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า หรือมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต่ ้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปนั ส่วนระหว่างหนี้สนิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้
อัตราดอกเบี้ยคงทีต่ ่อหนี้สนิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บัน ทึก เป็ น หนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ า การเงิน ส่ว นดอกเบี้ย จ่า ยจะบัน ทึก ในกํ า ไรหรือ ขาดทุ น ตลอดอายุ ข องสัญ ญาเช่า เพื่อ
ทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีส่ าํ หรับยอดคงเหลือของหนี้สนิ ทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไ่ี ด้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเ่ี ช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซ่งึ ผู้ให้เช่าเป็ นผู้รบั ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านัน้ ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต่ ้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทก่ี ารยกเลิกนัน้ เกิดขึน้
2.15 เงิ นกู้ยืม
เงินกู้ยมื รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการทีเ่ กิดขึน้ เงินกู้ยมื วัดมูลค่าใน
เวลาต่อมาด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือไม่มสี ทิ ธิอนั
ปราศจากเงือ่ นไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน หาเงินกูย้ มื
นัน้ ไม่เข้าเงือ่ นไขดังกล่าวข้างต้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ค่าธรรมเนียมทีจ่ ่ายไปเพือ่ ให้ได้เงินกูม้ าจะรับรูเ้ ป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณีทม่ี คี วามเป็นไปได้ทจ่ี ะใช้วงเงินกูบ้ างส่วน
หรื อ ทัง้ หมด ในกรณี น้ี ค่ า ธรรมเนี ย มจะรอการรับ รู้ จ นกระทั ง่ มี ก ารถอนเงิน หากไม่ ม ี ห ลัก ฐานที่ ม ี ค วามเป็ น ไปได้
ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ ายจ่ ายล่ วงหน้ าสําหรับการให้บริการสภาพคล่ องและจะ
ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2.16

ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มกิจการได้จ ดั ให้ม ีโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีท งั ้ โครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินทีค่ งที่ กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพัน
ตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงาน
ทัง้ หมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ซึง่ บริหาร
โดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มภี าระ
ผูกพันทีจ่ ะจ่ายเงินเพิม่ อีกเมือ่ ได้จา่ ยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเมือ่ ถึงกําหนดชําระ
สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รบั เงินคืนหรือหักออกเมือ่ ครบกําหนดจ่าย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ คอื โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกํ าหนดจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ ท่พี นักงานจะได้รบั เมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่ก บั หลายปจั จัย เช่น อายุ จํานวนปี ท่ใี ห้บริการ และ
ค่าตอบแทน
หนี้สนิ สําหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปจั จุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ น้ิ
รอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปจั จุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออก
ในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบ
กําหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
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กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ หรือการ
เปลีย่ นแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในงวดทีเ่ กิดขึน้
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษีย ณอายุ ต ามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้ างงานของกลุ่ ม กิจ การ พนั ก งาน
ทีท่ ํางานครบ 120 วัน มีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มคี วามผิดตามระเบียบข้อบังคับ
เกีย่ วกับการทํางาน หรือเมื่อทํางานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราทีก่ ฎหมายกําหนดโดยขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาทํางาน ซึง่ อัตรา
ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั กําหนดไว้สงู สุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มกิจการได้จ ดั ให้ม ีโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีท งั ้ โครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์
สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินทีค่ งที่ กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะจ่ายให้พนักงานทัง้ หมดสําหรับการ
ให้ บ ริ ก ารจากพนั ก งานทั ง้ ในอดี ต และป จั จุ บ ั น กลุ่ ม กิ จ การจะจ่ า ยสมทบให้ ก ั บ กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง บริ ห าร
โดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มภี าระ
ผูกพันทีจ่ ะจ่ายเงินเพิม่ อีกเมือ่ ได้จา่ ยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเมือ่ ถึงกําหนดชําระ
สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รบั เงินคืนหรือหักออกเมือ่ ครบกําหนดจ่าย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ คอื โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกํ าหนดจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ ท่พี นักงานจะได้รบั เมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่ก บั หลายปจั จัย เช่น อายุ จํานวนปี ท่ใี ห้บริการ และ
ค่าตอบแทน
หนี้สนิ สําหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปจั จุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ น้ิ
รอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปจั จุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออก
ในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบ
กําหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ หรือการ
เปลีย่ นแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในงวดทีเ่ กิดขึน้
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษีย ณอายุ ต ามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้ างงานของกลุ่ ม กิจ การ พนั ก งาน
ทีท่ ํางานครบ 120 วัน มีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยเนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มคี วามผิดตามระเบียบข้อบังคับ
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เกีย่ วกับการทํางาน หรือเมื่อทํางานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราทีก่ ฎหมายกําหนดโดยขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาทํางาน ซึง่ อัตรา
ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั กําหนดไว้สงู สุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
2.17 ประมาณการหนี้ สิน
ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปจั จุบนั ตามกฎหมายหรือ
ตามข้อตกลงทีจ่ ดั ทําไว้อนั เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึง่ การชําระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนทีต่ ้องจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ประมาณการ
หนี้สนิ เพือ่ การปรับโครงสร้างองค์กร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเบีย้ ปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการ
เลิกจ้างพนักงาน ประมาณการหนี้สนิ จะไม่รบั รูส้ าํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณีทม่ี ภี าระผูกพันทีค่ ล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นทีก่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชําระภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทัง้ ประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ทีก่ ลุม่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ ชําระภาระผูกพันบางรายการทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มลู ค่าปจั จุบนั ของรายจ่ายทีค่ าดว่าจะต้องนํ ามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซง่ึ สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปจั จุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสีย่ งเฉพาะของ
หนี้สนิ ทีก่ ําลังพิจารณาอยู่ การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.18 ภาษี เงิ นได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดป จั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดป จั จุบ นั คํานวณจากอัตราภาษีต ามกฎหมายภาษีท่ีม ีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภ ายในสิ้น รอบระยะเวลาที่ร ายงานในประเทศที่บ ริษัท และบริษัท ย่อยต้อ งดํา เนิ น งานอยู่แ ละเกิด รายได้เ พื่อ
เสียภาษี ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีทม่ี สี ถานการณ์ ทก่ี ารนํ ากฎหมาย
ภาษี ไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยูก่ บั การตีความ และจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเ่ี หมาะสมจากจํานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี
แก่หน่วยงานจัดเก็บ
2.17 ประมาณการหนี้ สิน
ประมาณการสําหรับการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปจั จุบนั ตามกฎหมายหรือ
ตามข้อตกลงทีจ่ ดั ทําไว้อนั เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึง่ การชําระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนทีต่ ้องจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ประมาณการ
หนี้สนิ เพือ่ การปรับโครงสร้างองค์กร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเบีย้ ปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการ
เลิกจ้างพนักงาน ประมาณการหนี้สนิ จะไม่รบั รูส้ าํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
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ในกรณีทม่ี ภี าระผูกพันทีค่ ล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นทีก่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชําระภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทัง้ ประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ทีก่ ลุม่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ ชําระภาระผูกพันบางรายการทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มลู ค่าปจั จุบนั ของรายจ่ายทีค่ าดว่าจะต้องนํ ามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซง่ึ สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปจั จุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสีย่ งเฉพาะของ
หนี้สนิ ทีก่ ําลังพิจารณาอยู่ การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.18 ภาษี เงิ นได้งวดปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดป จั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดป จั จุบ นั คํานวณจากอัตราภาษีต ามกฎหมายภาษีท่ีม ีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภ ายในสิ้น รอบระยะเวลาที่ร ายงานในประเทศที่บ ริษัท และบริษัท ย่อยต้อ งดําเนิ น งานอยู่และเกิด รายได้เ พื่อ
เสียภาษี ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีทม่ี สี ถานการณ์ ทก่ี ารนํ ากฎหมาย
ภาษี ไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยูก่ บั การตีความ และจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเ่ี หมาะสมจากจํานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี
แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตงั ้ เต็มจํานวนตามวิธหี นี้สนิ เมื่อเกิดผลต่างชั ่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และ
ราคาตามบัญชีทแ่ี สดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดจากการรับรูเ้ ริม่ แรก
ของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีหรือภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี
อากร) ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษี
ดังกล่าวจะนํ าไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่าย
ชําระ
สิน ทรัพ ย์ ภ าษี เ งิน ได้ ร อตัด บัญ ชีจ ะรับ รู้ ห ากมีค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า กลุ่ ม กิ จ การจะมีกํ า ไรทางภาษี เ พีย งพอ
ทีจ่ ะนําจํานวนผลต่างชัวคราวนั
่
น้ มาใช้ประโยชน์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
แสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษทั มีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงิน
ได้ของงวดปจั จุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ท่ี
ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่ วยภาษีต่างกันซึง่ ตัง้ ใจ
จะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2.19 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ
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-

รายได้คา่ บริการรายเดือน รับรูร้ ายได้เป็ นรายเดือนตามทีไ่ ด้ให้บริการตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จะหยุดรับรูร้ ายได้
เมือ่ ลูกค้าค้างชําระค่าบริการเกินกว่า 3 งวด ติดต่อกัน
- รายได้คา่ บริการตามเงือ่ นไขสัญญารับรูเ้ ป็ นรายได้ตามความสําเร็จของงานทีท่ าํ เสร็จในแต่ละขัน้ ตามทีร่ ะบุในสัญญา
- รายได้คา่ บริการเมือ่ งานเสร็จ รับรูเ้ ป็ นรายได้เมือ่ การให้บริการเสร็จสิน้
รายได้ดอกเบีย้ และรายได้คา่ ธรรมเนียมรับรูต้ ามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
รายได้อน่ื และค่าใช้จ่ายอืน่ บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.20 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ส่ ว นงานดํ า เนิ น งานได้ ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ย วกับ รายงานภายในที่ นํ า เสนอให้ ผู้ ม ีอํ า นาจตัด สิน ใจสู ง สุ ด ด้ า น
การดําเนินงาน ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของส่วนงานดําเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือ ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดซึง่ เป็ นผูท้ าํ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิ น
3.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิ น
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสีย่ งทางการเงินทีห่ ลากหลายซึง่ ได้แก่ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งด้านการให้
สินเชื่อ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบทีท่ ําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่าที่
เป็ นไปได้
การจัดการความเสีย่ งดําเนินงานโดยผูบ้ ริหาร ซึง่ จะชีป้ ระเด็น ประเมิน และป้องกันความเสีย่ งทางการเงิน
3.1.1

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มกิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายทีเ่ หมาะสมเพือ่
ทําให้เชือ่ มั ่นได้วา่ ได้ให้บริการแก่ลกู ค้าทีม่ ปี ระวัตสิ นิ เชือ่ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม

3.1.2

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที่มอี ย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี ตี ลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีม่ วี งเงินอํานวยความสะดวก
ในการกู้ยมื ที่ได้มกี ารตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตงั ้ เป้าหมายว่าจะใช้ความ
ยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อทีต่ กลงไว้ให้เพียงพอทีจ่ ะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติ
ของธุรกิจทีเ่ ป็ นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลีย่ นแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์เครือ่ งมือทางการเงินของกลุ่มบริษทั ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมจําแนกตามวิธกี ารประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
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•
•
•

ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่าง
เดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1 ทัง้ ทีส่ ามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ าํ นวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ซึง่ ไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ ามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไ่ ม่
สามารถสังเกตได้)

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ไม่มรี ายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี
(ก) เครือ่ งมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธ รรมของเครื่องมือทางการเงิน ที่ซ้ือขายในตลาดที่มีส ภาพคล่อ งอ้างอิง จากราคาเสนอซื้อ ขาย ณ วัน ที่ใ น
งบการเงิน ตลาดจะถือเป็ น ตลาดที่มีส ภาพคล่ องเมื่อ ราคาเสนอซื้อขายมีพร้อ มและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ยน
จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริการด้านราคา หรือหน่ วยงานกํากับดูแล และราคานัน้ แสดงถึงรายการใน
ตลาดทีเ่ กิดขึน้ จริงอย่างสมํ่าเสมอ ในราคาซึง่ คูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นอิสระจากกันพึงกําหนดในการซื้อขาย (Arm’s length basis)
ราคาเสนอซือ้ ขายทีใ่ ช้สาํ หรับสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีถ่ อื โดยกลุ่มกิจการ ได้แก่ราคาเสนอซื้อปจั จุบนั เครือ่ งมือทาง
การเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับ 1
(ข) เครือ่ งมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มกี ารซื้อขายในตลาดที่มสี ภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุ พนั ธ์
ที่ม ีการซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มกี ารจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ(over-the-counter)
วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าโดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์ สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สงั เกตได้ท่มี อี ยู่และอ้างอิงจาก
ประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญทัง้ หมดในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้ เครือ่ งมือนัน้ จะรวมอยูใ่ นระดับ 2
ถ้าข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสําคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้ในตลาด เครื่องมือนัน้ จะรวมอยู่ใน
ระดับ 3
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เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ :
• ราคาเสนอซือ้ ขายของตลาด หรือราคาเสนอซือ้ ขายของตัวแทนสําหรับเครือ่ งมือทีค่ ล้ายคลึงกัน;
• มูล ค่ า ยุติธ รรมของสัญ ญาแลกเปลี่ย นอัต ราดอกเบี้ย คํา นวณจากมู ลค่า ป จั จุ บ นั ของประมาณการกระแสเงิน สด
ในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ทีส่ งั เกตได้;
• มูล ค่า ยุติธรรมของสัญ ญาซื้อ ขายเงิน ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า กํ า หนดโดยอ้า งอิง จากอัต ราแลกเปลี่ยนเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าทีไ่ ด้กลับมาเป็ นมูลค่าปจั จุบนั ;
• เทคนิคอื่น เช่นการวิเคราะห์การคิด ลดกระแสเงินสด ใช้ในการกํ าหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ทีเ่ หลือ
4

การจัดประเภทรายการใหม่
กลุ่ ม กิ จ การได้ ม ี ก ารจั ด ประเภทรายการใหม่ สํ า หรั บ เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะสั น้ แก่ บ ริ ษั ท อื่ น เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นถึ ง มู ล ค่ า สุ ท ธิ
ทีค่ าดว่าจะได้รบั เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั อื่นจึงแสดงมูลค่าเงินให้กู้ยมื หักด้วยดอกเบี้ยรับล่วงหน้า ตัวเลขเปรียบเทียบจึงมีการ
ปรับใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับตัวเลขในปี ปจั จุบนั ดังนัน้ ผลกระทบของการจัดประเภทใหม่ตามทีก่ ล่าวข้างต้นต่องบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 1 มกราคม และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
1 มกราคม พ.ศ. 2558
รายการ
ตามที่
แสดง
จัดประเภท
ใหม่ ปรับใหม่
ไว้เดิ ม
พันบาท พันบาท
พันบาท
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืน่
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

100,000
3,712

- 100,000
3,712

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตามที่
รายการ
แสดง
จัดประเภท
ใหม่ ปรับใหม่
ไว้เดิ ม
พันบาท
พันบาท พันบาท
1,068,485
29,898

(29,406) 1,039,079
(29,406)
492

นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่สําหรับข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มกิจการในปจั จุบนั เนื่องจากผูบ้ ริหารตัดสินใจดําเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยเป็ นธุรกิจหลัก แทนทีธ่ ุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทีไ่ ม่ได้ก่อเกิดรายได้เป็ นเวลาหลายปี แก่บริษทั ตัวเลขเปรียบเทียบจึงมีการปรับใหม่เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับตัวเลขในปีปจั จุบนั ผลกระทบของการจัดประเภทใหม่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 7
5

ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดลุ ยพิ นิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยูบ่ นพืน้ ฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปจั จัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
5.1

การด้อยค่าของเงินให้ก้ยู ืมแก่บริ ษทั อื่น
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กลุ่มกิจการได้พจิ ารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินให้กู้ยมื แก่บริษทั อื่น เพือ่ ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของเงินให้กูย้ มื แก่บริษทั
อืน่ ตามประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการทีล่ กู หนี้ไม่มคี วามสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าคํานวณจาก
ผลต่างของประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตและราคาตามบัญชี ซึ่งการประเมินนัน้ อยู่บนพืน้ ฐานจากประสบการณ์ใน
อดีตของการชําระเงิน การติดตามทวงถาม การผิดนัดชําระหนี้ การพิจารณาแนวโน้มของตลาด และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ค้าํ
ประกัน
5.2

ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ายบริห ารได้ทํ า การประมาณการของอายุก ารใช้ง านและมูล ค่าซากสําหรับ ส่ว นปรับปรุง อาคาร อุ ป กรณ์ และสินทรัพ ย์
ไม่มตี วั ตน โดยฝา่ ยบริหารจะมีการทบทวนค่าเสือ่ มราคาเมือ่ อายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการใน
งวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทเ่ี สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการเลิกใช้หรือขาย

5.3

ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มกิจการมีขอ้ ผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ มูลค่าปจั จุบนั ของหนี้สนิ ผลประโยชน์ พนักงานทีร่ บั รู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงินได้ถูกคํานวณด้วยวิธคี ณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใช้ในการ
ประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานสุทธิประจํางวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงาน และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้ม ผี ลต่ อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ พนักงานสุทธิ ในทุก ปี กลุ่มกิจการจะมีการทบทวนอัตราคิดลดที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควร
นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน ในการประเมินอัตรา
คิดลดทีเ่ หมาะสม กลุ่มกิจการจะพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ จ่ายในสกุลเงินทีไ่ ด้รบั ประโยชน์

6

การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ของกลุ่ ม กิจ การในการบริห ารทุ น ของบริษัท นัน้ เพื่อดํา รงไว้ซ่ึง ความสามารถในการดํ าเนิ น งานอย่า งต่ อเนื่ องของ
กลุ่มกิจการเพือ่ สร้างผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น และเพือ่ ดํารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่
ลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การ
ออกหุน้ หรือการขายสินทรัพย์ เพือ่ ลดภาระหนี้สนิ

7

ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ ส่วนงานธุรกิจการบริการข้อมูลทางโทรศัพท์
และธุรกิจด้านการเงิน และส่วนงานธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ


ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่

-

ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลและเพื่ อ ธุ ร กิ จ รับ ซื้ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
(factoring)



ธุรกิจการบริการข้อมูลทางโทรศัพท์

-

ให้บริการด้านข้อมูลทางโทรศัพท์ และด้านทีป่ รึกษาทางการเงิน
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และธุรกิจด้านการเงิน

ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้การจัดทําแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ
การระดมเงินทุน การปรับ โครงสร้างทางการเงิน การหาพันธมิตรทางธุรกิจ
การซื้อ/ขายและการควบรวมกิจการโดยมีบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจ
เป็นผูบ้ ริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ ภายใต้พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
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8

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถามมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.29 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทั ได้นําเงินฝากธนาคารจํานวน 0.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 0.50 ล้านบาท) ไปวางคํ้าประกัน
สัญญาบริการและสัญญาเช่าสํานักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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9

10

เงินลงทุนระยะสัน้

ลูกหนี้ การค้า-สุทธิ
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11 ลูกหนี้ จากการรับซื้อสิ ทธิ เรียกร้อง-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ลูกหนี้จากการรับซือ้ สิทธิเรียกร้องมีอายุเฉลีย่ ไม่เกิน 1 ปี จนถึงกําหนดชําระ
รายละเอียดดังนี้

12 เงินให้ก้ยู ืมแก่พนักงาน-สุทธิ

13

เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่บริษทั อื่น-สุทธิ

ตั ๋วแลกเงินและเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั อื่นมีอตั ราดอกเบี้ยอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6-12 ต่อปี และร้อยละ 12-15 ต่อปี ตามลําดับ
ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 6.0 – 10.0 ต่อปีและร้อยละ 12.0 – 14.0 ต่อปี)
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(31

การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืน่ สุทธิสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ตั ๋วแลกเงินทีม่ กี ารขยายเวลารับชําระหนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

กลุ่มกิจการมีเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืน่ ในรูปของตั ๋วแลกเงินรวมทัง้ สิน้ จํานวน 12 บริษทั เป็ นจํานวนเงินหน้าตั ๋ว 2,016 ล้านบาทและ
เป็ นยอดสุทธิ 2,001 ล้านบาท ได้มกี ารให้กู้ยมื เงินระหว่างปี พ.ศ. 2559 โดยมีกําหนดชําระเงินคืนภายใน 1 ถึง 6 เดือน และ
มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 – 12 ต่อปี กลุ่มกิจการได้รบั ชําระดอกเบีย้ ณ วันเบิกจ่ายเงินกูจ้ ากเงินกูส้ ่วนหนึ่ง และจะได้รบั ชําระดอกเบี้ย
ณ วันชําระคืนเงิน กู้อีก ส่วนหนึ่ง เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ ดังกล่าวเป็ นเงินให้กู้ยมื ที่ม กี ารจํานองเป็ น ที่ดินและหุ้นของบริษัทผู้กู้ เป็ น
หลักทรัพย์ค้าํ ประกันและการคํ้าประกันโดยบุคคลซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของผูก้ จู้ าํ นวนหนึ่ง
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ตั ๋วแลกเงินส่วนใหญ่ได้มกี ารตกลงขยายระยะเวลารับชําระคืนออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1-6 เดือน
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สัญญาให้ก้ยู ืมเงิ น
สัญญาให้กยู้ มื เงินทีม่ กี ารขยายเวลารับชําระหนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

กลุ่มกิจการมีเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั อื่นในรูปของสัญญาเงินกู้รวมทัง้ สิ้นจํานวน 11 บริษทั และ 3 บุคคล เป็ นจํานวนเงินหน้ าตั ๋ว
2,264 ล้านบาทและเป็ นยอดสุทธิ 2,109 ล้านบาท ได้มกี ารให้กู้ยมื เงินตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีกําหนดชําระเงินคืน
ภายใน 3 เดือนถึง 1 ปี และมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 12 – 15 ต่อปี กลุ่มกิจการได้รบั ชําระดอกเบี้ย ณ วันเบิกจ่ายเงินกู้จากเงินกูส้ ่วนหนึ่ง
และจะได้รบั ชําระดอกเบีย้ ณ วันชําระคืนเงินกูอ้ กี ส่วนหนึ่ง เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ ดังกล่าวเป็ นเงินให้กูย้ มื ทีม่ กี ารจํานองเป็ นทีด่ นิ และหุน้
ของบริษทั ผูก้ ู้ เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันและการคํ้าประกันโดยบุคคลซึง่ เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของผูก้ จู้ าํ นวนหนึ่ง
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 เงินให้กู้ยมื บางส่วนได้มกี ารตกลงขยายระยะเวลารับชําระคืนออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 3 – 6 เดือน ซึง่ ได้รบั
อนุญาตภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องในสัญญาเงินกูท้ ผ่ี ใู้ ห้กมู้ สี ทิ ธิทจ่ี ะขยายเงินกูอ้ อกไปอีก 1 ครัง้
รายชือ่ ของบริษทั ย่อย มีดงั ต่อไปนี้
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14

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ
รายละเอียดการเคลือ่ นไหวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย มีดงั นี้

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีดงั นี้
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผูบ้ ริหารของบริษทั พิจารณาตามหลักของความระมัดระวังและตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิม่ เติมของเงินลงทุน
ในบริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด เป็ นจํานวน 0.6 ล้านบาท และในบริษทั เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัด เป็ นจํานวน
0.45 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับจํานวนของเงินลงทุนในบริษทั เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัดทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการชําระหุน้ เพิม่ ระหว่างปี แต่ได้มกี าร
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด เป็ นจํานวน 35.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย
มีฐานะการเงินทีด่ ขี น้ึ
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16

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ – สุทธิ
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16

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)
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17

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
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18

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบริ ษทั อื่น

กลุ่มกิจการมีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีไ่ ม่มหี ลักประกันจากบริษทั อืน่ ในรูปของตั ๋วแลกเงินรวมทัง้ สิน้ จํานวน 6 บริษทั เป็ นจํานวนเงินหน้าตั ๋ว
ทัง้ สิน้ 1,100 ล้านบาทและยอดสุทธิ 1,093 ล้านบาท ได้มกี ารกู้ยมื เงินระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมี
กําหนดชําระเงินคืนภายใน 1 ถึง 6 เดือน และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40-7.50 ต่อปี กลุ่มกิจการได้จ่ายชําระดอกเบี้ย ณ วันได้รบั
เงินกูส้ ว่ นหนึ่ง และจะทําการจ่ายชําระดอกเบีย้ ณ วันครบกําหนดอีกส่วนหนึ่ง
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั อืน่ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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20

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น

21

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

22

หุ้นกู้
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เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทั ได้ออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและระบุชอ่ื ผูถ้ อื ครัง้ ที่ 1/2559 (ACAP184A)
ให้กบั สาธารณชนโดยมีอายุ 2 ปี และอัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 5.40 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ออกหุน้ กูจ้ นถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 5.60 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทั ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและระบุช่อื ผู้ถือครัง้ ที่ 2/2559
(ACAP186A) ให้กบั สาธารณชนเป็นโดยมีอายุ 2 ปี และอัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 5.60 ต่อปี
เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ได้ออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและระบุชอ่ื ผูถ้ อื ครัง้ ที่ 3/2559 (ACAP18OA)
ให้กบั สาธารณชนเป็ นโดยมีอายุ 2 ปี และอัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 5.60 ต่อปี
ทัง้ นี้บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีก่ ําหนดไว้ คือ บริษทั ต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นและอัตรากําไรก่อนภาษี
ดอกเบีย้ และค่าเสือ่ มราคาต่อดอกเบีย้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิน้ งวดบัญชีในแต่ละไตรมาส
23

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

รายการเคลือ่ นไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
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147

รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้ (ต่อ)

24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

148

รายการเคลือ่ นไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ําหนดไว้ระหว่างปีมดี งั นี้

ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีร่ บั รูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับแต่ละรายการ มีดงั นี้
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคํานวณ

150

การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์

25

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องตัง้ ทุนสํารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้อยละห้าของกําไรสุทธิหลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถจัดสรรได้

26

ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากมูลค่าหุน้ ละ 1 บาทเป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท บริษทั ได้
จดทะเบียนการเพิม่ จํานวนหุน้ กับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

151

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 31,250,000 บาท (จํานวน
62,500,000 หุ้น มูล ค่า หุ้น ละ 0.5 บาท) จากทุ นจดทะเบีย นจํา นวน 125,000,000 บาท (จํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ละ
0.5 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 156,250,000 บาท (จํานวน 312,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท) บริษทั ได้จดทะเบียน
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับการใช้
สิท ธิต ามใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้ น ที่อ อกใหม่ ซึ่ง ออกและเสนอให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิม ตามสัด ส่ ว นในอัต รา 4 หุ้ น เดิม ต่ อ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุ 2 ปี โดย 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญในราคาหุน้ ละ 2 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั มีหุ้นสามัญที่รบั ชําระแล้วจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 55 ล้านหุน้ เป็ น
จํานวนเงิน 109 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยมูลค่าทีต่ ราไว้ 27 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็ น 82 ล้านบาท ทําให้บริษทั คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้มกี ารใช้สทิ ธิจํานวน 7.8 ล้านหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยผู้ถอื หุ้นสามารถใช้สทิ ธิได้ทุกวันที่
15 มิถุนายน และ 15 ธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
27

รายได้อื่น

28

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการทีร่ วมอยูใ่ นการคํานวณกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานสามารถจําแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
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29

ภาษี เงิ นได้
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ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจํานวนเงินทีแ่ ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคณ
ู กับภาษีของประเทศ
ทีบ่ ริษทั ใหญ่ตงั ้ อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลีย่ ถ่วงนํ้ าหนักของกลุ่มกิจการและบริษทั ร้อยละ 27 และร้อยละ 78 ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0 และ
ร้อยละ 0 ตามลําดับ)
30

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักในระหว่างปี

สําหรับกําไรต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ทีถ่ อื โดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุตวิ ่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทัง้ หมด บริษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด คือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้น ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจาก ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้น
บริษทั คํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยเปรียบเทียบจํานวนหุ้นทีจ่ ะซื้อได้ทม่ี ูลค่ายุตธิ รรม(กําหนดจากราคาถัวเฉลีย่ ของหุ้น
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สามัญ ของบริษั ท ระหว่ า งปี ) โดยพิจ ารณาจากตัว เงิน ที่ จ ะได้ ร ับ จากการใช้ สิท ธิ ก ับ จํ า นวนหุ้ น ที่ อ าจต้ อ งออกหากมีก าร
ใช้สทิ ธิ

31

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษทั และบริษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นจํานวน 0.7 ล้านบาท
และ 0.5 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : จํานวน 1 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท ตามลําดับ)

32

รายการกับบุคคลและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ตัง้ อยูใ่ นประเทศไทยและเป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI)
โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี และครอบครัว โดยถือหุ้นเป็ นจํานวนร้อ ยละ 18.89 ของทุน
จดทะเบียน และบริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุน้ เป็ นจํานวนร้อยละ 14.19 ของทุนจดทะเบียน
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้/ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จา่ ยในการบริหารคิดตามอัตราทีต่ กลงกันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
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เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ขายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด ดังนัน้ บริษัท
เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด จึงไม่เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ภายในการควบคุมเดียวกันของบริษทั ใหญ่ต่อไปนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษทั บริหารสิน ทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด ในส่วนที่บริษัท
แคปปิ ตอล โอเค จํากัด ถือหุน้ อยู่ ดังนัน้ บริษทั จึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทางตรงของ บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด นับตัง้ แต่
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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นโยบายการกํ า หนดราคาของดอกเบี้ย รับ จากสัญ ญาเงิน ให้ กู้ยืม กํ า หนดตามแต่ ล ะสัญ ญาเงิน ให้กู้ ย ืม ได้เ ปิ ด เผยไว้ใ น
หมายเหตุ 32 ง)
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ง)

เงิ นให้ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษทั ทําสัญญาเงินให้กูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกันให้แก่บริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ
จํากัด เป็ นจํานวน 2 ล้านบาท และบริษทั ได้รบั ชําระเงินให้กยู้ มื คืนแล้วเมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทั ทําสัญญาเงินให้กู้ยมื ที่ไม่มหี ลักประกันให้แก่ บริษทั โอเค แคช เป็ นจํานวน 334 ล้านบาท
บริษทั ย่อยออกตั ๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1 และ 4.5 ต่อปี และกําหนดชําระ
ดอกเบีย้ ทุก 30 วัน หลังจากการเบิกจ่ายเงินกู้
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เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ทําสัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะยาวทีไ่ ม่มหี ลักประกันให้แก่
บริษทั เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัด รวมทัง้ สิน้ 1.2 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั ย่อยออกตั ๋วสัญญาใช้
เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.75 ต่อปี และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ลดอัตราดอกเบี้ย
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ลงเหลือร้อยละ 1 ต่ อปี และกํ าหนดชําระดอกเบี้ยทุก 30 วัน หลังจากวันเบิกจ่ายเงิน กู้ บริษัท ได้ตงั ้ ค่าเผื่อการด้อยค่า
เต็มจํานวนสําหรับเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทั ได้รบั ชําระคืนเงินให้กูย้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องจากบริษทั เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัด และบริษทั
โกลบอล เซอร์วสิ เซนเตอร์ จํากัด จํานวน 3.5 ล้านบาท และ 12.5 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : 0.7 ล้านบาท และ 70
ล้านบาท ตามลําดับ)
จ)

เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทั ได้ทําสัญญากู้ยมื จากบริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด และบริษทั บริหารสินทรัพย์
เอแคป (เอเชีย) จํากัด จํานวน 90 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ บริษทั ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
ซึง่ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 30 วัน หลังจากเบิกเงินกู้ยมื และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2558 ผูใ้ ห้กยู้ มื ทัง้ คูไ่ ด้ลดอัตราดอกเบีย้ สําหรับเงินกูย้ มื ทัง้ หมดลงเหลือร้อยละ 1 ต่อปี
ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
115 ล้านบาท

บริษทั ได้ชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด รวมทัง้ สิ้น

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และมีจํานวนหุน้ และสิทธิออก
เสียงจํานวนร้อยละ 14.19 ในปี พ.ศ. 2559 บริษทั จึงระบุให้บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั มีเงินกู้ยมื คงเหลือจากบริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 450
ล้านบาท บริษทั ได้ทาํ การออกตั ๋วแลกเงินทีไ่ ม่มหี ลักประกันจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม ซึง่ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 - 6.5 ต่อปี และ
ครบกําหนดชําระดอกเบีย้ ณ วันทีต่ ั ๋วครบกําหนด
ฉ)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

161

33

ภาระผูกพัน
บริษทั มีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนินงานของอาคารสํานักงาน คลังเก็บเอกสารและอุปกรณ์ รวมถึงสัญญาบริการต่าง ๆ ดังนี้

34

หนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้น
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับจําเลย 9 คน ในฐานความผิดแจ้งความเท็จ นําสืบหรือ
แสดงพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จ โดยศาลอุทธรณ์คาํ พิพากษายกฟ้องเมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาจาก
ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเชือ่ ว่าคดีดงั กล่าวไม่มมี ลู และจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ แก่บริษทั
ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูร้ บั การว่าจ้างรายหนึ่งในฐานความผิดจากสัญญาจ้างบริการ
โดยให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็ นจํานวน 1.3 ล้านบาท โดยศาลชัน้ ต้นมีคําพิพากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์ นัดฟงั คําพิพากษาในวันที่
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาจากข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเชื่อว่าคดีดงั กล่าวไม่มมี ูลและจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ
แก่บริษทั
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาเพิกถอนนิตกิ รรมการซื้อขายทีด่ นิ และการจดทะเบียน
จํานองทีด่ นิ จากบุคคลภายนอกที่ได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ ก่อนทีท่ ด่ี นิ จะถูกขายและนํ ามาจํานองกับบริษทั โจทก์เรียกค่าเสียหาย
จํานวนทุนทรัพย์ 322 ล้านบาท โดยศาลนัดชี้สองสถานและสืบพยานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งผู้บริหารได้พจิ ารณา
จากข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเชือ่ ว่าคดีดงั กล่าวไม่มมี ลู และจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ แก่บริษทั
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บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ง

1.พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติติ
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

61

คุณวุฒทิ างทางการศึกษา

-ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์
ศ ) มหาวิทยาลัยรามมคําแหง
-โรงงเรียนนายร้อยพระจุลจอมมเกล้า
(จปร.) รุน่ ที่ 25
-โรงงเรียนเตรียมทหาร รุน่ ที่ 14
-หลัลักสูตรการเมืองการปกครรองใน
ระบบอบประชาธิปไตย สําหรับั นัก
บริหารระดั
ห
บสูง รุน่ ที่ 4 สถาบบัย
พระะปกเกล้า
-หลัลักสูตรการป้องกันราชอาณ
ณาจักร
ภาคครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุนที
น่ ่ 15
วิทยาลั
ย บป้องกันราชอาณาจักั ร
-หลัลักสูตร Director Accredittation

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
(ร้อยละ)
-

ประสบบการณ์การทํางานในระยยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ง
ปจั จุบนั

อดีต

Proogram (DAP) รุน่ ที่ 21/22004
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ตําแหน่ง
-ประธานกรรรมการ
-รองประธานนกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนกาารปฏิรปู ประเทศ
ด้านการปกคครองท้องถิน่
-ทีป่ รึกษาคณ
ณะกรรมการเสียง
ปฏิรปู ประเททศ
-เจ้ากรมการรเงินกลาโหม
-ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
กลาโหม
-ประธานกรรรมการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเเทศ
-ประธานคณ
ณะกรรมการ
ดําเนินงานด้ด้านพลังงานทหาร
-ประธานคณ
ณะกรรมการบริหาร
กิจการวิทยุกระจายเสี
ก
ยง

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
สภาขับเคลื่อนการปฏิรปประเทศ
ปู

สํานักงานปลัดกระทรวงกกลาโหม

บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
2.นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
รองประธานกรรมการ/
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนนาม
ผูกพันกับบริษทั

76

-ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเคคมี
มหหาวิทยาลัยแคนซัสสเตท เมือง
แมนนฮัตตัน รัฐแคนซัสประเททศ
สหรัรัฐอเมริกา
ั ต
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณฑิ
ณ
สาขขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกกรณ์
มหาาวิทยาลัย
-หลัลักสูตร Director Accredittation
Proogram (DAP) รุน่ ที่ 84/22010

-

-

2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
อดีต

3. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริริญ
ไกกรศรี
ประธานกรรมการบริหาร/
า
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนนาม
ผูกพันกับบริษทั

41

-ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างปรระเทศ
(MIB) มหาวิทยาลัยซีแอตเติติล้ ,
สหหรัฐอเมริกา
-ประกาศนียบัตร การเงินระหหว่าง
ประะเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัตน,
สหรัรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี จิตวิทยาการตลลาด
มหาาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลัลักสูตร Director Accredittation
Program (DAP) รุน่ ที่ 116/22015

-

15.28

2557-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั
2557-22558
2553-22556
2548-22553
2548-22553

164

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-ประธานกรรรมการ
-กรรมการจรรรยาบรรณ
-อนุกรรมทดดสอบความรูค้ วาม
ชํานาญการปประกอบอาชีพ ระดับ
วุฒวิ ศิ วกร สาขาวิ
ส ศวกรรมเคมี
‐อนุกรรมกาารกํากับการขึน้
ทะเบียนวิศวกรรมเอเปคและ
ว
วิศวกรวิชาชีชีพอาเซียน
-ทีป่ รึกษาสาาขาวิศวกรรมเคมี
-ทีป่ รึกษาคณ
ณะกรรมการ
ต่างประเทศ
-ประธานกรรรมการ

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
บบส.เอแคป (เอเชีย)
บจ.แคปปิตอล โอเค
บจ.โอเค แคช
บจ.โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชัช ่น
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

กรรมการ/
ประธานกรรรมการบริหาร
ประธานกรรรมการ
ประธานกรรรมการ
ประธานกรรรมการ
ประธานกรรรมการ
ประธานกรรรมการ
ประธานกรรรมการ
ทีป่ รึกษาอาววุโส
ผูอ้ าํ นวยการร
ผูอ้ าํ นวยการร

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป

สภาวิศวกร

สมาคมวิศวกรรมสถานแแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมสถานแแห่งประเทศไทย
บจ.สยามกัฟล์

บบส.เอแคป (เอเชีย)
บจ.แคปปิตอล โอเค
บจ.โอเค แคช
บจ.โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซซอร์วสิ เซส
Grandtag Financial Grooup, HK.
บจ.เพชรบุรี เทอมินอล
บจ.สยามกัฟล์ ปิโตรเคมีมีคอล

บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
4. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงงศ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การสสายงาน
บัญชีและการเงิน/
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนนาม
ผูกพันกับบริ ษัท/
กรรมการบริหาร

55

-ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
า
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
-หลัลักสูตร Director Accredittation
Proogram (DAP) รุน่ ที่ 27/22004

‐

‐

2546-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั
2552-ปปจั จุบนั
2552-ปปจั จุบนั
2552-ปปจั จุบนั
2551-ปปจั จุบนั
2547-22558
2550-22556
2548-22549

กรรมการแลละกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
บบส.เอแคป (เอเชีย)
บจ.แคปปิตอล โอเค
บจ.โอเค แคช
บจ.โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซซอร์วสิ เซส
บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสสดีเอ็น บีเอชดี
บบส.เอแคป

5. นายสมพล ตรีภพนารถถ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนนาม
ผูกพันกับบริ ษัท

56

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริญญาตรี วิชาเอกการจัดการ
ก
สถาาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา

-

-

2558-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
บมจ.เอ็ม บี เค

2551-2255

กรรมการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สาย
บริหารการขขาย
ผูช้ ว่ ยกรรมกการผูจ้ ดั การกลุม่ งาน
สินเชื่อSMEและกลุม่ งานสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการรฝา่ ยกิจการสาขา

2558-ปปจั จุบนั
2558-ปปจั จุบนั

กรรมการบริริหาร
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์

2558-22558

กรรมการผูจัจ้ ดั การ

2555-22557

ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นววยการ สายงาน
สินเชื่อชุมชนน
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึ
ญ กษาและ
เสนอแนะแนวทางการแกก้ไขกฏหมาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ข
ขนาดย่อมแห่งประเทศไททย
ธนาคารออมสิน

6.นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการบริหาร

55

- Phh.D. in Business, Markeeting
withh Distinction
- บริริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคคโนโลยี
ราชชมงคลล้านนา
-ปริญญาโท M.M. สถาบันบัณ
ั ฑิต
บริหารธุ
ห รกิจศศินทร์
-ปริญญาโท M.A. Victoria
Univversity of Wellington,
Neww Zealand
-หลัลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

2553-22556

-

-

2554-22557
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ธนาคารอิสลามแห่งประเเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเเทศไทย

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเเงินสภา

บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยั
น นทรวิโรฒ วิทยาเขต
ศรีนคริ
พิษณุโลก
7. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการ

54

-ปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร์
มหาาวิทยาลัยลอนดอน
-ปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร์
มหาาวิทยาลัยวอร์วคิ
-ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์
มหาาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประกาศนียบัตร เนติบณ
ต
ั ฑิตยสภา
-หลัลักสูตร Director Certificaation
Program (DCP) 137/2010
-อบบรม Seminar Anti Corruuption
(C-SSeminar) 1-2013

-

0.00008

2553-22555

กรรมการผูจัจ้ ดั การสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมื
น องในภูมภิ าค

2558-ปปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการแลละทนายความ
หุน้ ส่วน

2548-22558
2530-22548

ผูแ้ ทนราษฎร
ธนาคารออมสิน

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
บจ.สํานักงานกฏหมายกรุงเทพ โกลบอล
บจ.สํานักงานกฏหมายสสยามซิต้ี
บจ.ทีป่ รึกษากฏหมายสาากล

กรรมการแลละทนายความ
หุน้ ส่วน
ทนายความหหุน้ ส่วน

8.พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตตม์งาม
กรรมการ

60

-รัฐประศาสนศาสตร์
ป
บณ
ั ฑิต
โรงเเรียนนายร้อยตํารวจ
-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสสตร์
สถาาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศศาสตร์

-

-

2558-ปปจั จุบนั
อดีต

กรรมการ
ตํารวจ ทีป่ รึกษา (สบ10)

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
สํานักงานตํารวจแห่งชาติติ

9. นายณฐพร อิงคนินนั ท์
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

51

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริญญาตรีบญ
ั ชี
มหาาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

-

-

2558-ปปจั จุบนั

กรรมการอิสระ/
ส
กรรมการตรรวจสอบ
ผูจ้ ดั การทั ่วไไป
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบั
ย ญชี
ผูจ้ ดั การทั ่วไไป
ผูช้ ว่ ยกรรมกการผูจ้ ดั การฝา่ ย
สนับสนุนธุรกิจ

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป

2553-ปปจั จุบนั
2553-22553
2550-22552
2547-22550
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สํานักงานนิดหน่อยการบบัญชี
บจ. มาสเตอร์คาร์เรนทออล
บจ. อะเฮดออล
แ ลีส
บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์

บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
10.นางสาวพิมพวลัญช์ สุวัวตถิกุล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

51

-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาาบัณฑิต สาขาวิทยาการจจัดการ
มหาาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิธิราช
- ปริริญญาตรี คณะเทคโนโลยียีบณ
ั ฑิต
สาขขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิธิราช
-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ณ ต โปรแกรมวิชาบริหารรธุรกิจ
บัณฑิ
(การรบัญชี) มหาวิทยาลัยราชชภัฎ
จันทรเกษม
ท
-ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรร์
บัณฑิ
ณ ต โปรแกรมวิชาการจัดการ
ด
ทัวไ
่ ไป สถาบันราชภัฎจันทรเเกษม
-ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรร์
บัณฑิ
ณ ต โปรแกรมวิชาการจัดการ
ด
ทัวไ
่ ไป (เศรษฐศาสตร์สหกรณ
ณ์)
สถาาบันราชภัฎจันทรเกษม

-

-

ปจั จุบนั
2556-ปปจั จุบนั
2549-ปปจั จุบนั
2557-ปปจั จุบนั
2549-ปปจั จุบนั
2549-22554
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ส
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรรวจสอบ
กรรมการบริริหาร
กรรมการผูจัจ้ ดั การ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
กรรมการบริริหาร

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ
ก ๊ป
บจ. พีเพิล โซไซตี้
บจ. อินดีเพนเด็นท์ แอดไวเซอร์
บจ. เอเชีย โพรไวเดอร์
บจ. พี อินขัวร์รนั ส์ โบรกกเกอร์
บมจ. กมลประกันภัย

บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างทางการศึกษา

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
(ร้อยละ)

ประสบบการณ์การทํางานในระยยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ง

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงานน/บริษทั

กรรมการที่ลาออกช่
ล
วงระหว่างปี 25559
1. นายธวัชชัย ม่วงไหมแพ
พร
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจจสอบ

59

ลาออกเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพั
ภ นธ์ 2559

-ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บ์ ณ
ั ฑิต
(การรเงิน และเศรษฐศาสตร์)
มหาาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (จบ
พร้อมกั
อ บธรรมศาสตร์)
มหาาวิทยาลัยรามคําแหง
-หลัลักสูตร Director Certificaation
Program (DCP) 62/2005
-หลัลักสูตร Director Accredittation
Proogram (DAP) รุน่ ที่ 17/22004

-

-

2558-22559
ปจั จุบนั
2554
2547-ปปจั จุบนั
2547-22550
2542-22546

168

ส
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ณะกรรมการบริหาร
ทีป่ รึกษาคณ
ทีป่ รึกษาอิสระทางการเงิ
ร
นและการ
ลงทุน
ป่ กษาการบริหาร
กรรมการทีปรึ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ส
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
บจ.สยามธานี กรุป๊
กิจการทั ่วไป
4 บริษทั ในเครือบจ.สสยามธานี กรุ๊ป
บมจ. ฟาร์มาคอสเม็ท
บจ. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้
แ
นท์

บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ง

2.นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
ณ์
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )

45

ลาออกเมือ่ วันที่ 1 เมษายยน 2559
3.นางสุวรรณา พิมพะกร
ประธานกรรมการ

62

คุณวุฒทิ างทางการศึกษา

-ปริญญาโท MBA
มหาาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
มหาาวิทยาลัยรามคําแหง
-หลัลักสูตร Corporate Goverrnance
for Capital Market Intermeediaries
(CG
GI) 8/2015
-หลัลักสูตร Director Certificaation
Program Update (DCPU) 4/2015
4
-หลัลักสูตร Director Certificaation
Program (DCP) 136/20100
-หลัลักสูตร Director Accredittation
Proogram (DAP) รุน่ ที่ 80/22009
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณฑิ
ณ
ั ต
มหาาวิทยาลัยรามคําแหง

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
(ร้อยละ)

ประสบบการณ์การทํางานในระยยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ง

กรรมการที่ลาออกช่
ล
วงระหว่างปี 25559
2558-22559
2555-ปปจั จุบนั

-

-

ลาออกเมือ่ วันที่ 31 กรกฎฎาคม 2559
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ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน//บริษทั
บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
บล.คันทรีก่ รุ๊ป (มหาชน)

2555-22554
2544-22552

กรรมการ
กรรมการแลละประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริริหาร
รองผูอ้ าํ นวยยการ

2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2556-ปจั จุบนั
25566-2557
25555-2556
25522-2555

ประธานกรรรมการ
กรรมการตรรวจสอบ
กรรมการบริริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมกการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการรอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการร

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิง่
โรงเรียนสุภาคมศึกษา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บล.ฟิ นนั เซีย ไซรัส (มหหาชน)
บล.ซีมโิ ก้ (มหาชน)

บริษทั เอเเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากั
า ด (มหาชน)

รายงานประจํจําปี 2559

เอกสสารแนบ1: รายละเอีอียดเกี่ยวกับกรรมกาาร ผูบ้ ริ หาร ผู้มีอาํ นาาจควบคุม และเลขาานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ง

8.นางวัลภา สุนากร
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

59

คุณวุฒทิ างทางการศึกษา

-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขขาบัญชี
มหาาวิทยาลัยเกริก

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
-

(ร้อยละ)
-

ประสบบการณ์การทํางานในระยยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ง
2558-ปปจั จุบนั

2558-ปปจั จุบนั
2556-22558
2554-22556
2552-22554
2546-22552

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/
ส
กรรมการตรรวจสอบ
กรรมการบริริหาร
กรรมการผูจัจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านกํากับ
และตรวจสออบ
ผูช้ ว่ ยกรรมกการผูจ้ ดั การสายงาน
กํากับและตรรวจสอบ
ผูช้ ว่ ยกรรมกการผูจ้ ดั การสายงาน
กํากับและตรรวจสอบ

ชือ่ หน่วยงาน//บริษทั
บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป

บล. เออีซี จก.(มหาชน)
บล.แอพเพิลเวลธ์ จก.(มมหาชน)
บล.ฟิ นนั เซีย ไซรัส (มหหาชน)
บล.โกลเบล็ก จก.
บล.ฟาร์อสี ท์ จก.

ลาออกเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคคม 2559
นนายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพ
พร
เลลขานุการบริษทั

-ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาาวิทยาลัยรามคําแหง
-วิสามั
า ญสมาชิก เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ทนาายความใบอนุญาตเลขที่
122207/2529

-

-

ปจั จุบนั
2554-22559
2549-22552
2544-22546
2530-ปปจั จุบนั
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เลขานุการบริษทั
ผูจ้ ดั การอาวุวุโสฝา่ ยกฎหมาย
กรรมการผูจัจ้ ดั การ
ประธานกรรรมการบริหาร
รองเลขาธิการ
า
ผูจ้ ดั การฝา่ ยกฎหมาย
ย
ทนายความแและทีป่ รึกษา
กฎหมาย

บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
บจ. เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ
สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
ป
บมจ. อุตสาหกรรมปิ โตรรเคมีกลั ไทย
(TPI)
สํานักงาน ชิงชัย ต่อประะดิษฐ์
ทนายความ
ร ทนายความ
สํานักงานกฎหมาย ชูธรรม

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2559

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

ชือ่
นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
นายสมพล ตรีภพนารถ2/
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559
นายโชติพงษ์ ดิษเจริญ
(ลาออก: 24 พฤศจิกายน 2559)

A-C
B-C
B
B

A-C
B-C
B
B

A-C
B-C
B
B

A-C
B-C
B
B

บจ.บริหาร
สินทรัพย์ เอ
แคป
(เอเชีย)
A-C
B-C
B
B

B

B

B

B

B

บจ.
เอแคป
คอนซัลติง้

บจ.โกลบอล
เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์

บจ.
แคปปิตอล
โอเค

บจ.
โอเค
แคช1/

บจ.ออรั ่ม
แคปปิตอล
แอ๊ดไวเซอรี่
พีทอี ี
-

-

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ B = กรรมการ C = กรรมการบริหาร
1/
เดิมชือ่ บริษทั โปรเฟสชันแนล คอลเลคชัน่ จํากัด
2/
นายสมพล ตรีภพนารถ เข้าดํารงตําแหน่งแทน นายโชติพงศ์ ดิษเจริญ ทีล่ าออกเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
โดยเข้าดํารงตําแหน่ง วันที่ 22 ธันวาคม 2559

171

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชนน)

รายงาานประจําปี 25599

เอกสารแนนบ 3: รายละเอีอียดเกีย่ วกับหัวหน้
ห างานฝา่ ยตรรวจสอบภายใน และหัวหน้างานนฝา่ ยกํากับดูแล
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายฉฉัตรชัย บุญจันททร์

26

ประสบการณ์
ณ์ทาํ งานในระยะะ 5 ปี ย้อนหลัง

คุณวุฒิทาง
การศึกษา

ช่วงเววลา
คคณะบัญชี
2559 – ปจั จุจบนั
ม ทยาลัยธุรกิจ
มหาวิ
บับณฑิตย์
2558
2556 - 25557
2556

ตําแหน่
า ง
ผูจ้ ดั การ
ก

ชื่อหน่ วยงาน//บริ ษทั
บริษษัทั เอเชีย แคปปิตอล
ต กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)

ผูต้ รววจสอบ
ภายใใน
ผูต้ รววจสอบ
ภายใใน
ผูช้ ว่ ยผู
ย ต้ รวจ
สอบบบัญชี

บริษษัทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชั
ป น่
จํากัด (มหาชน)
บริษษัทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล
ออดิต จํากัด
บริษษัทั สํานักงานบัญชี พี เอส
จํากัด

ย
ยใน มีหน้าทีใ่ นกการตรวจสอบภาายในและประเมินผลในกิจกรรมม
หน้าทีค่ วามรับผิผดชอบในฐานะะหัวหน้างานฝา่ ยตรวจสอบภาย
ต่างๆของบริษั
ษทั ฯ สอบทานคุณภาพการรปฏิบตั ิงานต่างๆ
า ภายในบริษั
ษทฯ ว่าได้ป ฏิบบัติตามแผนงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์แลละเป้าหมายของงบริษทั ฯหรือไมม่ รวมถึงหน้าทีใในการควบคุ
่
มและตรวจสอบอื
แ
นนๆ
่ ตามทีไ่ ด้รบมอบหมายจาก
บั
ก
คณะกรรมการตตรวจสอบ
หมายเหตุ: ในไไตรมาสที่ 3 ปี 2559
2 บริษทั ฯ ได้สรรหานายฉัตรชั
ต ย บุญจันทร์ร์ มาปฏิบตั หิ น้าาทีใ่ นฝา่ ยตรวจสสอบภายในแทนน
ล
น.ส.ดนิตา กุนทีกาญจน์ ทีไ่ ด้ลาออกไป
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2559

เอกสารแนบ 5: อื่นๆ : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละขอบเขตหน้าทีต่ ามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2552 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตม์งาม
นายณฐพร อิงคนินนั ท์ และนางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวตั ถิกุล โดยมี นายฉัตรชัย บุญจันทร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามห้วงระยะเวลา ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ ตาม
ขอบเขตอํานาจและหน้าทีท่ ร่ี ะบุในกฎบัตรของคณะ กรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั สรุป
สาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั นี้
(1) การประชุมและเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 6
ครัง้ ในการนี้ได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ อย่างเป็ นอิสระจํานวน 4 ครัง้
(2) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน
ประจําปี2559 (ประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพือ่ สอบทานงบการเงินประจําปี 2559) ของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยร่วมกับฝา่ ยบริหาร และผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยได้รบั ฟงั และนํ าข้อสังเกต
เพิม่ เติมต่างๆ ของผูส้ อบบัญชีมาพิจารณาและปรึกษาร่วมกับฝา่ ยบริหารเพือ่ ปรับปรุงระบบการบัญชีและการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษทั ฯ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่างๆ เพิม่ เติมเพือ่ ให้งบการเงินและรายงาน
ทางการเงินของบริษทั ฯ มีขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ สามารถ
เปิ ดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงินได้ตามระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด สําหรับรอบปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษทั ฯ แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตร ฐานการรายงานทางการเงิน
(3) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน มีการสอบทานให้บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเห็นทีส่ อดคล้องกับฝา่ ยตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯมีความเหมาะสมเพียงพอ และไม่พบจุดอ่อนหรือปญั หาทีเ่ ป็ นสาระสําคัญซึ่งจะเป็ นปจั จัยเสีย่ งทําให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงได้ตดิ ตามการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง ระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบของฝา่ ยตรวจสอบภายในในประเด็นต่างๆ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าปญั หาหรือข้อบกพร่องในระบบงานได้รบั การปรับปรุงหรือแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดอย่างเหมาะสม
(4) การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) และในปี น้ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้มกี ารดําเนินการทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทํา
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ธุรกรรมทีเ่ ป็ นรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ ได้ดําเนินการตามเกณฑ์
และข้อกําหนดของหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ได้ดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคํานึงถึง
ประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารเป็ นไปตามนโยบายการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันซึ่งอนุ มตั โิ ดย
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานทีก่ ํากับดูแลอย่างครบถ้วน
(5) การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานงานของฝา่ ยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทัง้ ทบทวนงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้งานตรวจสอบมีการพัฒนาไปในเชิง
ป้องกันมากกว่าการแก้ไขปญั หา นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เพือ่ ให้เกิดการดํารงไว้ซง่ึ ความเป็ นอิสระ ผูต้ รวจสอบภายในสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยไม่จํากัดและอย่างเป็ น
อิสระ เกีย่ วกับหน้าทีง่ านทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้กรอบมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน
(6) การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง มีการติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ ได้
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลและทันเวลาจนความเสีย่ งลดลงอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงได้พจิ ารณานําแผนงาน
บริหารความเสีย่ งไปเป็ นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของฝา่ ยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
(7) การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือเสนองานสอบบัญชีปี 2560 จากบริษทั ไพร้ซ์
วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝา่ ยบริหารพิจารณาประวัติ ผลงานและค่าสอบบัญชีท่ี
เสนอ โดยจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี 2551 - 2559 รวมถึงค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอ ซึง่ ได้ผล
เป็ นทีพ่ อใจใกล้เคียงกับปี ก่อน รวมทัง้ ได้สอบทานคุณสมบัตแิ ละความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ว่าถูกต้องตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจึง
มีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 และ/
หรือ นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4906
แห่งบริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานตรวจสอบทีค่ ดิ ตามจริง ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าว
ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ
สํานักงานทําหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
(8) การพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรม การตรวจสอบให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ตนเองเพือ่ ให้สามารถรับทราบผลงาน รวมถึงปญั หาต่างๆ เพือ่ การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาว่าได้มกี ารปฏิบตั ใิ นแต่ละเรื่องหรือไม่และมีระดับประสิทธิผลใน
ระดับใด
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