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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “เอแคป”) เดิมชือ่ ใช้ชอ่ื ว่า บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
จํากัด (มหาชน) ซึง่ เปลีย่ นมาจากบริษทั เอเชีย่ น แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จํากัด ซึง่ ก่อตัง้ และเริม่ ดําเนินการในปี 2541 โดย
ดร.วิวฒ
ั น์ วิฑูรย์เธียร ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในธุรกิจทางการเงิน ต่อมา ในปี 2546 บริษทั ฯได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน
จํากัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชน จํ า นวน 23 ล้า นหุ้น ภายหลัง การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ให้ก ับ ประชาชน บริษัท ฯมีทุ น จดทะเบีย นชํา ระแล้ว ทัง้ สิ้น
100 ล้านบาท
บริษัท ฯ ต่ อมาในปี 2550 บริษัท ฯ ออกหุ้น สามัญ ใหม่ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุ คคลในวงจํา กัด (Private
Placement : PP) จํานวน 25 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท จึงทําให้มที ุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 125 ล้านบาท เป็ นหุน้
สามัญจํานวน 125 ล้านหุน้
บริษทั ฯ เริม่ ต้นประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (“NPL”) ธุรกิจการให้บริการทีป่ รึกษา
ทางการเงินและวาณิชธนกิจ และงานบริการด้านอืน่ ๆ เช่น งานให้บริการรับจ้างดําเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลูกค้าใน
ลักษณะบริการทีเ่ ป็ น Call Center ซึง่ คอยทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดร.วิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ได้ลาออกจากทุกตําแหน่ งของบริษทั ฯ โดยยังคงตําแหน่ งกรรมการบริษทั อยู่ ต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2558 มีมติอนุ มตั ิให้แต่ งตัง้ นายเยีย่ ม จันทรประสิท ธิ ์ รัก ษาการประธานคณะกรรมการของบริษัท
แต่งตัง้ นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี เป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และอนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อนุ มตั แิ ต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ อนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ไว้ก่อน อนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูม้ อี ํานาจลงลายมือ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร
ชือ่ ของบริษทั ชุดใหม่ รวมถึงอนุ มตั แิ ต่งตัง้ รักษาการเลขานุการบริษทั คนใหม่ ต่อมาในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ดร.วิวฒ
ได้ลาออกจากกรรมการของบริษทั ฯ
กลุ่มผูบ้ ริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นแนวทางการบริหารธุรกิจบางส่วน คือ หยุดการดําเนินธุรกิจ
การให้บริการที่ปรึก ษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ หันมาเน้ นธุรกิจการให้สนิ เชื่อกับภาคธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยผ่าน Vendor
Program โดยเน้นพิจารณาหลักประกันเป็นสําคัญเพือ่ ตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนของลูกค้า
1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ในการดําเนิ นงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
วิ สยั ทัศน์ : เป็นบริษทั ทีม่ ชี อ่ื เสียง ให้บริการสินเชือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและรวดเร็ว ภายใต้การบริหารงานของคนไทย
วัตถุประสงค์ : เพือ่ แก้ไขปญั หาทางการเงินให้แก่ลกู ค้าได้อย่างตรงจุด เบ็ดเสร็จ ด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ทางด้านการเงิน และนํามาซึง่ ความสําเร็จด้านธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
เป้ าหมาย : สร้างผลตอบแทน และมูลค่าเพิม่ จากการดําเนินธุรกิจให้แก่บริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ด้วยหลักการ
บริหารงานภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี 2541
 จัดตัง้ บริษทั ขึน้ ในชือ่ บริษทั เอเชีย่ น แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จํากัด เพือ่ ให้บริการธุรกิจทีป่ รึกษาทางการเงินและวาณิช
ธนกิจ รวมถึงการให้บริการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลกู ค้า
ปี 2544
 จัดตัง้ บริษทั เอเชียน อินเตอร์เนชันแนล
่
แพลนเนอร์ส จํากัด (“AIP”) ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
99.99 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั ทําแผนและผูบ้ ริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ
ปี 2546
 เดือนสิงหาคม แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด และเปลีย่ นชือ่ จาก บริษทั เอเชีย่ น แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จํากัด เป็ น
บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 100 ล้านบาท
ปี 2547
 จัดตัง้ บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1 ล้านบาท บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพือ่ ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ และระบบซอฟแวร์ และให้บริษทั ฯเช่าเพือ่ ใช้ในการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ปี 2548
 ในวันที่ 14 ธันวาคม บริษทั ฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชน จํานวน 23 ล้านหุน้ ภายหลังการเสนอขายบริษทั ฯมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ สิน้ 100 ล้านบาท
ปี 2549
 บริษทั เอแคป แอสเสท จํากัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นบริษทั
บริหารสินทรัพย์ตามพระราชกําหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พร้อมกันนัน้ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ น
25 ล้านบาท และเปลีย่ นชือ่ เป็ น บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป จํากัด (“บบส.เอแคป”)
 จัดตัง้ บริษทั เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัด (“ACON”) ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1 ล้านบาท บริษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เพือ่ ดําเนินงานและให้บริการทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
ปี 2550
 ตัง้ บริษทั ย่อยในประเทศมาเลเซีย และถือหุน้ ร้อยละ 99.99 โดยใช้ชอ่ื บริษทั เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
(“เอแคป มาเลเซีย”) ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 500,000 มาเลเซียนริงกิต (ประมาณ 5,500,000 บาท) เพือ่ ดําเนิน
กิจการเกีย่ วเนื่องกับการบริหารNPL ในประเทศมาเลเซีย
 บริษทั ฯ เข้าลงทุนในบริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด (“CAP OK”) โดยการซื้อหุน้ สามัญในจํานวน 38,249,997 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของหุน้ ทัง้ หมดใน CAP OK
 บริษทั ฯ ออกหุน้ สามัญใหม่ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement : PP) จํานวน 25
ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท จึงทําให้มที ุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้วจํานวน 125 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 125
ล้านหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เป็ นต้นไป
ปี 2551
 บริษทั เอเชียน อินเตอร์เนชั ่นแนล แพลนเนอร์ส จํากัด เปลีย่ นชือ่ เป็ นบริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด
(“ACS”)
 ACS ได้รบั อนุญาตให้เป็ นทีป่ รึกษาการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ปี 2552
 บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส เปลีย่ นชือ่ เป็ นบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”) เพือ่ ขยายการรับจ้าง
ดําเนินงาน (Outsourcing Business) ในส่วนของบริการติดตามหนี้ และงานบริการด้าน Call Center
 เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในหุน้ สามัญของ CAP OK จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 50.99 เป็ นถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โดยซื้อจากผูถ้ อื หุน้ เดิมทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ โอริกซ์ คอร์ปอเรชัน่ ในสัดส่วนร้อยละ 49.01
ปี 2553
 เดือนกุมภาพันธ์ ACS ได้รบั การแต่งตัง้ จากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็ นทีป่ รึกษาประเภท A
หมายเลข 3093 ใบอนุ ญาตนี้จะทําให้เอซีเอสสามารถเข้าประมูลหรือรับงานทีป่ รึกษาของหน่ วยงานราชการได้
 จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) มีบริษทั ย่อยเป็ นผูถ้ อื หุน้ และได้รบั อนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์ตามพระราชกําหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541
ปี 2554
 จัดตัง้ บริษทั ออรัม่ แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี ขึน้ ในประเทศสิงคโปร์ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 63.97 เพือ่ ให้บริการ
งานด้านวาณิชธนกิจ
ปี 2556
 ขายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษทั ย่อยบบส.เอแคป
 ปิดและชําระบัญชีบริษทั เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี ในประเทศมาเลเซีย ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
ปี 2557
 ดร.วิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สดุ ลดสัดส่วนการถือหุน้ ลงจาก
ร้อยละ 49.19 เหลือร้อยละ 8.87
่
คอลเลคชัน่ จํากัด (“PCOL”) จาก CAP OK ทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ
 บริษทั ฯ ซื้อหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั โปรเฟสชันแนล
99.99 ของบริษทั ฯ จํานวน 6,204,993 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ PCOL ภายหลังทําให้
บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน PCOL โดยตรงทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 99.99
ปี 2558
 บริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด (“ACS”) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
31,000,000 บาท เป็ น 35,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 400,000 หุ้น เพื่อเสริม
สภาพคล่องในการดําเนินกิจการของบริษทั
ั น์ วิฑรู ย์เธียร ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดร.วิวฒ
บริษทั ได้ลาออกจากทุกตําแหน่ งของบริษทั ฯ โดยยังคงตําแหน่ งกรรมการบริษทั อยู่ ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้ขาย
หุน้ ทัง้ หมดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใหม่และลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ
 บริษทั โปรเฟสชันแนล คอลเลคชัน่ จํากัด เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั โอเค แคช จํากัด (“OK Cash”) และเปลีย่ นตราประทับ
บริษทั เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2558
 บริษทั ฯเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) จากร้อยละ
2.39 เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บบส.เอแคป (เอเชีย) โดยซื้อหุ้นเพิม่ จากบริษทั แคปปิ ตอล โอเค
(“CAP OK”) จํานวนทัง้ สิน้ 2,440,001 หุน้
 บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
10,000,000 บาท เป็ น 60,000,000 บาท มูล ค่า หุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามัญ ใหม่จํานวน 5,000,000 หุ้น เพื่อให้
เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจทีก่ ําลังดําเนินอยู่
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 บริษทั ฯ ขายหุน้ ของบริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด (“ACS”) ทีถ่ อื ไว้ทงั ้ หมด คือ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ใหม่ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
ปี 2559
 17 กุมภาพันธ์ 2559 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 มีมติให้เปลีย่ นชือ่ บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)
เป็นบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
 26 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อจาก บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั เอเชีย
แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กับกระทรวงพาณิชย์
 1 เมษายน 2559 บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 จํานวน 157 ล้านบาท
 29 เมษายน 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 มีมติดงั นี้
I. เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั จาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้
II. ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั จํานวนไม่เกิน 62,500,000 หน่ วย แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
III. เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 31,250,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 62,500,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
 10 พฤษภาคม 2559 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 31,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 125,000,000 บาท เป็ น
156,250,000 บาท
 10 พฤษภาคม 2559 จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษทั จาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้ ทําให้
บริษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 125,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 250,000,000 หุน้
 29 มิถุนายน 2559 บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2559 จํานวน 547.10 ล้านบาท
 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ACAP W-1) จํานวนไม่เกิน 62,500,000 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) จํานวน 4 หุน้ ต่อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2559 จํานวน 1,237.30 ล้านบาท
 19 ธันวาคม 2559 เปลีย่ นแปลง ทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 152,344,675 บาท จากเดิม 125,000,000 บาท
 27 ธันวาคม 2559 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2559 มีมติให้ออกและเสนอขาย(ตราสารหนี้)หุน้ กูจ้ าํ นวนไม่เกิน 4,000
ล้านบาท
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1.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ สิ้ นปี 2559

บริษทั ฯและบริ ษทั ย่อยก่อนเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊

บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
(ACAP) 1/ 3/

(ACAP) 1/ 3/

บจ.เอแคป คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส (ACS) 99.99%

99.99%

บจ. เอแคป คอนซัลติ้ ง
(ACON)

บจ.เอแคป
คอนซัลติ้ ง (ACON) 1/ 99.99%

99.99%

บจ. โกลบอล เซอร์วิส
เซ็นเตอร์ (GSC) 2/

บจ.แคปปิ ตอล โอเค
(CAP OK) 3/ 99.99%

99.99%

บจ. แคปปิ ตอล โอเค
(CAP OK ) 3/

บจ.โกลบอล
เซอร์วิสเซส (GSC) 99.99%

99.99%

บจ. โอเค แคช
(OK Cash) 4/

4/
บจ.โปรเฟสชันแนล
่
คอลเลคชัน่ (P COL) 99.99%

หมายเหตุ :

99.99%

97.60%

บจ.บริ หารสิ นทรัพย์
เอแคป (เอเชีย) 3/

2.39%

บจ.ออรั ่ม แคปปิ ตอล
แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี

63.97%

63.97%
บจ. ออรัม่ แคปปิ ตอล
่
แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี (ออรัม)

บจ. บริ หารสิ นทรัพย์ เอแคป (เอเชีย)
(บบส.เอแคป (เอเชีย)) 3/

1/ บริษทั ฯ เปลีย่ นชือ่ จากบริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
บริษทั ฯ ขายหุน้ ของบริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด (“ACS”) ทีถ่ อื ไว้ทงั ้ หมด คือ ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ใหม่ เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
2/ บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 10,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน
5,000,000 หุน้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
3/ บริษทั ฯ เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) จาก
ร้อยละ 2.39 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บบส.เอแคป (เอเชีย) โดยซือ้ หุน้ เพิม่ จากบริษทั
แคปปิตอล โอเค (“CAP OK”) จํานวนทัง้ สิน้ 2,440,001 หุน้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
4/ บริษทั โปรเฟสชันแนล คอลเลคชัน่ จํากัด เปลีย่ นชือ่ เป็ น บริษทั โอเค แคช จํากัด และเปลีย่ นตราประทับบริษทั
เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2558
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ต่อไปจะเรียกว่า “บริษทั ฯ” มีบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 6 บริษทั เป็นบริษทั ทีเ่ ข้าไป
ลงทุนโดยตรงถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จํานวน 5 บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 63.97 จํานวน 1 บริษทั ซึง่ มีรายละเอียดของบริษทั ย่อย
แต่ละบริษทั ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
บริษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ้นร้อยละ 99.99
1) บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด (“ACON”)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุ นการดําเนินงานทัง้ ในด้าน cash monitoring
ของลูกหนี้ งานสนับสนุนด้านกฎหมายและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ และบริษทั ภายนอก
2) บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”) (เดิมชือ่ บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส จํากัด)
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 60,000,000 บาท ดําเนินธุรกิจการให้บริการรับจ้างดําเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลูกค้า
ในลักษณะบริการทีเ่ ป็ น Call Center ซึง่ คอยทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า
3) บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด (“CAP OK”)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 412,500,000 บาท ได้รบั ใบอนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดําเนินธุรกิจใน
การให้บริการสินเชือ่ ส่วนบุคคลเพือ่ การอุปโภคและบริโภค หรือสินเชือ่ แก่ลูกค้ารายย่อย อาทิ สินเชือ่ ส่วนบุคคล (Personal Loan)
สินเชือ่ เงินผ่อน (Sales Finance) สินเชือ่ บัตรเครดิต (Credit Card) สินเชือ่ ธุรกิจเช่าซื้อ (Hire Purchase) ภายใต้แบรนด์ “CAPITAL
OK” ตัง้ แต่ปลายปี 2552 เป็ นต้นมา ได้หยุดให้บริการการปล่อยสินเชือ่ บัตรเครดิต เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจทีซ่ บเซาในช่วง 4-5
ปีทผ่ี า่ นมา ประกอบกับการแข่งขันทีร่ นุ แรงในธุรกิจด้านนี้มากขึน้ ปจั จุบนั CAP OK เน้นการประกอบธุรกิจด้านปล่อยสินเชือ่ รายย่อย
ผ่าน Factoring Program โดยเน้นพิจารณาหลักประกันเป็ นสําคัญเพือ่ ตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุนของลูกค้า
4) บริษทั โอเค แคช จํากัด (“OK Cash”)
เดิมชื่อ บริษทั โปรเฟสชั ่นแนล คอลเลคชัน่ จํากัด (“P COL”) ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั กับสํานักงานทะเบียน
หุน้ ส่วนบริษทั กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 62,050,000 บาท ปจั จุบนั บริษทั
โอเค แคช จํากัด ดําเนินธุรกิจในการให้บริการสินเชือ่ กับภาคธุรกิจ
5) บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)
โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 25,000,000 บาท ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจบริษทั
บริหารสินทรัพย์ตามพระราชกําหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลพอร์ต
บริหารสินทรัพย์ในอนาคต
บริษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ้นร้อยละ 63.97
6) บริษทั ออรั ่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี จํากัด (“ออรัม”)
่
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 475,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านวาณิชธนกิจในสิงคโปร์รวมถึง
่ หยุดให้บริการงานตัง้ แต่กลางปี 2557 เนื่องจากออรั ่มมีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่าง
ประเทศอืน่ ๆในภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ นี้ ออรัมได้
ต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษทั ฯ มีมติจะดําเนินการขายหุ้นในบริษทั ออรั ่ม แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี
่ ทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยอยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ แต่เนื่องจากผูซ้ ้อื คือ Mr.Alfonsus Ridwan Wihardja ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิม แจ้งว่าไม่
(“ออรัม”)
สามารถจะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงขอยกเลิกการซื้อหุน้ ทัง้ หมดของออรัมดั
่ งกล่าว ทําให้บริษทั ฯยังคงถือหุน้ ในอยู่ในสัดส่วนร้อยละ
63.97
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ก่อนการเปลีย่ นแปลงในระหว่างปี 2558 การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ได้แก่ การให้บริการคําปรึกษาทางการเงิน
การบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และงานบริการอืน่ ๆ
ภายหลังการเปลีย่ นแปลง ณ สิ้นปี 2558 การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั แบ่งออกเป็ น ธุรกิจการให้สนิ เชื่อ ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และงานบริการด้านอืน่ ๆ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกิ จการให้สินเชือ่
ภายใต้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ดําเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อกับลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และ/หรือเพือ่ เสริมสภาพคล่อง โดยสามารถแบ่งประเภทสินเชือ่ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
-

สินเชือ่ ภาคธุรกิจ (Corporate Loan) เป็ นการให้สนิ เชือ่ เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือเพือ่ เสริมสภาพคล่องให้กบั
ลูกค้าภาคธุรกิจ โดยลักษณะของสินเชื่อทีใ่ ห้จะอยู่ในลักษณะสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาขายฝาก โดยเงือ่ นไขหลักของ
การอนุ มตั คิ อื จะต้องเป็ นสินเชือ่ แบบมีหลักประกันและลูกหนี้ผ่านการประเมินเรือ่ งความสามารถในการชําระหนี้
ระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 1 ปี หากพิจารณาจากวงเงินทีบ่ ริษทั ให้สนิ เชื่อกับภาคธุรกิจสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้
เป็ น 3 กลุ่มดังนี้
 กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ วงเงินสินเชือ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาทต่อราย
 กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง วงเงินสินเชือ่ อยูม่ ากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อราย
 กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก วงเงินสินเชือ่ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย

- สินเชือ่ รายย่อย (Retail Loan) เป็ นการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้ารายย่อยด้วยบริการแฟคตอริง่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
เพียงนําเอกสารการแจ้งหนี้ของลูกหนี้การค้าของผูป้ ระกอบการทีผ่ ่านขบวนการวางบิลเรียบร้อยแล้ว และรอเรียกเก็บ
เงินมาติดต่อขอใช้บริการแฟคตอริง่ เปลีย่ นเป็ นเงินสดกับทางบริษทั
2. ธุรกิ จบริหารสิ นทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ภายใต้ธุรกิจนี้มบี ริษทั ในกลุ่มเกี่ยวข้องโดยหลัก 2 บริษทั คือ บมจ. เอเชี ย แคปปิ ตอล กรุป๊ จะให้บริการรับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของพอร์ตสินเชื่อหรือพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ซึง่ โดยส่วนใหญ่ได้แก่ บริษทั
บริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินทั ่วไป บริษทั ฯ จะเป็ นผูต้ ดิ ตามและเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ของพอร์ตทีผ่ ดิ นัดชําระหนี้
รวมถึงการดําเนินคดี และบังคับยึดทรัพย์หลักประกัน เพือ่ นําทรัพย์สนิ มาบริหารจัดการ และขายทอดตลาด โดยจะได้
ค่าธรรมเนียมเป็ นเปอร์เซ็นต์การเรียกเก็บหนี้จากผูว้ า่ จ้าง
ส่วนอีกบริษทั หนึ่งคือ บบส.เอแคป (เอเชี ย) ซึ่งมีคุณสมบัตใิ นการประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ซึง่ ภายหลังหากสามารถประมูลพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพได้ จะได้ว่าจ้างให้บมจ. เอแคป แอ๊ดไว
เซอรี่ เป็ นผูร้ บั จ้างบริหารพอร์ตต่อไปหรือในบางกรณีอาจเป็ นผูบ้ ริหารพอร์ตหรือลูกหนี้บางรายเอง
3. งานบริ การด้านอืน่ ๆ
บริ ษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด ให้บริการรับจ้างดําเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลูกค้าในลักษณะ
บริการทีเ่ ป็ น Call Center ซึง่ คอยทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า เช่น
การให้บริการเป็ น Call Center ของธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจบริการมือถือ ธุรกิจของผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
ตลอดจนบริการในการเรียกเก็บเงิน ลูกหนี้ และบริการศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์

-7-

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

บริ ษทั เอแคป คอนซัลติ้ ง จํากัด ดําเนินธุรกิจให้การสนับสนุ นการดําเนินงานทัง้ ในส่วน Cash Monitoring ของลูกหนี้
ตลอดจนงานสนับสนุนด้านกฎหมายและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือและบริษทั ภายนอก
่
ธุรกิ จที่หยุดดําเนิ นการชัวคราว
บริษทั ฯ มีบริ ษัท แคปปิ ตอล โอเค จํากัด ที่ได้รบั อนุ ญาตให้ดําเนินธุรกิจสินเชื่อต่ างๆ ได้แก่
(Personal Loan) สินเชือ่ เงินผ่อน (Sales Finance) บัตรเครดิต (Credit Card) สินเชือ่ เช่าซือ้ (Hire Purchase)

สินเชื่อส่วนบุคคล

ธุรกิจสินเชือ่ บัตรเครดิต เป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งใช้เงินทุนหมุนเวียนทีเ่ ป็ นเงินสดค่อนข้างสูง มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่หลายรายอยู่
ในธุรกิจ ทําให้การแข่งขันในธุรกิจนี้มกี ารแข่งขันรุนแรง ส่งผลกระทบความเสีย่ งในธุรกิจด้านนี้มากขึน้ ไปด้วย ประกอบกับบริษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การปล่อยสินเชื่อในลักษณะทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ความเสีย่ งในการไม่ได้รบั ชําระคืนเงินมีสงู ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้
ดําเนินการส่งคืนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจลัตรเครดิตกลับคืนไปยังผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลให้การประกอบธุรกิจด้าน
บัตรเครดิตของ CAP OK เป็ นอันยุตลิ งเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ปจั จุบนั CAP OK ยังคงดําเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินผ่อนและสินเชื่อรายย่อยผ่าน Factoring
Program เพือ่ ผูป้ ระกอบการ
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2.1 โครงสร้างรายได้
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ประเภทของรายได้
รายได้จากการให้บ ริการ

มาจากบริ ษัท
บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป
บจ.เอแคป คอร์ป อเรท เซอร์วิสเซส
(ดําเนินการถึง 30 พ.ย.2558)
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้

2559
2556
2557
2558
งบการเงิ นรวม งบการเงิ นรวม งบการเงิ นรวม งบการเงิ นรวม
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
104.24 73.36 89.68 53.63 112.71 73.13 146.91 31.34

135.38 28.88
10.16 2.17

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

- กํ าไรจากการขายทรัพย์สนิ

- ดอกเบี้ยรับ

- รายได้จากการจัดหาเงินกู ้

- รายได้อ่นื ๆ

รวมรายได้

1.37

0.29

บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป

37.86 26.64 77.56 46.37
0.13 0.09
0

41.41 26.87 321.89 68.66
3.77 2.45

บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป

2.28

0.39

1.6 41.33 24.71

บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บจ.บริหารสินทรัพย์เอแคป(เอเชีย)
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บจ.บริหารสินทรัพย์เอแคป(เอเชีย)
บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บมจ. เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป
บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บจ.โอเคแคช
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บบส.เอแคป เอเชีย

0.25

1.39

0.30

0.02
0.02
0.03
0.00
0.01
0.17
0.01
0.30

0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.06

34.71 22.52 163.57 34.89
0.01 0.00
58.43 12.46
22.38 4.77
1.01
0.22
73.45 15.67
11.76 8.28 14.49 8.66
2.54 1.65
0.89
0.19
0.01
0.00
0.17
0.04
0.02
0.00
142.10 100.00 167.24 100.00 154.12 100.00 468.80 100.00
23.69 16.67 21.74
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หมายเหตุ ข้อมูลในตารางอ้างอิงตามงบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ ยังใช้ชอว่
ื ่ า บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่ ณ 31 ธันวาคม
2558 และ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป

โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯและบริษทั ย่อย มาจากการให้บริการในธุรกิจหลักๆ ดังนี้
1. รายได้จากการให้บริการ เป็ นรายได้ทเ่ี กิดจากงานบริการของบริษทั ย่อย ได้แก่ งานบริการเกีย่ วกับ Call Center และ
งานรับจ้างติดตามหนี้ของ GSC งานให้บริการสอบทานกระแสเงินสด และทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ของ ACON และค่าธรรมเนียมการ
จัดหาวงเงินสินเชือ่ ของ CAP OK
2.รายได้ดอกเบีย้ รับเป็ นรายได้ทม่ี าจากการทําธุรกิจด้านการให้สนิ เชือ่ ภายใต้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยจะหักดอกเบี้ย
จากลูกหนี้ไว้ล่วงหน้ า ณ วันเบิกเงินกู้ ส่วนของสินเชื่อรายย่อยจะเป็ นลักษณะทยอยรับดอกเบี้ยตามงวดการผ่อนชําระ โดยอัตรา
ดอกเบีย้ กําหนดตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด ณ วันทีท่ าํ สัญญากูย้ มื และต้นทุนทางการเงินและการบริหารของบริษทั
3. รายได้จากค่าธรรมเนียมทีม่ าจากค่าธรรมเนียมการจัดหาสินเชือ่ ของ CAP OK
4. รายได้อน่ื ประกอบด้วย กําไรจากการขายบริษทั ย่อย กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้ ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
เนื่องจากบริษทั ฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการให้สนิ เชือ่ แก่ภาคธุรกิจและรายย่อย โดยได้เริม่ ดําเนินการธุรกิจดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่มกี ารเปลีย่ นผู้ถอื หุน้ และผูบ้ ริหารใหม่ ดังนัน้ ในปี 2559 รายได้ของบริษทั ในรูปของดอกเบี้ยรับกลายเป็ นรายได้
หลักและคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนยั สําคัญ
2.2 การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
ธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย แบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจออกเป็ น 3 สายงาน ได้แก่ 1) ธุรกิจด้านการให้สนิ เชือ่ 2)
ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และ 3) งานบริการด้านอืน่ ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 ธุรกิ จด้านการให้สินเชือ่
เป็ นการดําเนินธุรกิจการให้สนิ เชื่อกับลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือเพื่อเสริม
สภาพคล่อง บริษทั ได้แบ่งประเภทสินเชือ่ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สิ นเชื่อภาคธุรกิ จ (Corporate loan) ภายใต้การทําธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย การให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้าจะมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพือ่ เสริมสภาพคล่องให้แก่กบั ลูกค้าภาคธุรกิจ โดยลักษณะของสินเชื่อทีใ่ ห้จะ
อยู่ในลักษณะสัญญาเงินกู้ซ่งึ จะจํานองหลักประกันอสังหาริมทรัพย์และจํานํ าหลักประกันสังหาริมทรัพย์ หรือการให้
สินเชือ่ ในลักษณะสัญญาขายฝาก ซึง่ หมายถึง จะเป็ นสินเชือ่ ทีจ่ ะต้องโอนกรรมสิทธิของหลั
กประกันมาให้บริษทั เลย ณ
์
วันทําสัญญาขายฝาก โดยระยะเวลาของเงินกูไ้ ม่เกิน 1 ปี สามารถต่อระยะเวลาได้อกี ตามความเห็นของคณะกรรมการ
 กลุ่มลูกค้า เป็ นบริษทั ห้าง ร้าน นิตบิ ุคคลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่ ้องการความรวดเร็วในการหาแหล่งเงินทุน
และมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์พร้อม
 ขัน้ ตอนการทํางาน
- บริษัท ฯจะมีเ จ้า หน้ า ที่ส ิน เชื่อ ไปพบลู ก ค้า เพื่อ พิจ ารณาความต้ อ งการเงิน ทุ น ศึก ษาข้อ มู ล บริษัท และ
หลักประกันเบือ้ งต้น
- ให้ลูกค้าดําเนินการประเมินราคาหลักประกัน โดยบริษทั ประเมินราคาทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ (อยู่ในรายชื่อของ
สํานักงาน กลต.)
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- วิเคราะห์ลกั ษณะธุรกิจ สภาวะการแข่งขัน อุตสาหกรรม ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการ
ชําระหนี้ และภาระหนี้ทม่ี อี ยู่
- เจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอาทิเช่น บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สมุดบัญชี
ธนาคาร ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ทะเบียนการค้า และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักประกัน เป็ น
ต้น จากนัน้ จะดําเนินเรื่องวิเคราะห์สนิ เชื่อ และประเมินหลักประกันเป็ นรายกรณี เช่น หลักประกันประเภท
บ้านและทีด่ นิ อ้างอิงจากราคาประเมินของกรมทีด่ นิ และรายงานของบริษทั ประเมิน
- กําหนดระยะเวลาของสัญญา อัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาชําระคืนเงินกู้
- นําเสนอคําขอสินเชือ่ เพือ่ ขออนุมตั ิ โดยอํานาจการอนุมตั มิ ดี งั นี้
วงเงิ นอนุมตั ิ
≤ 50 ล้านบาท
> 50 ล้านบาท– 300 ล้านบาท
> 300 ล้านบาท

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั

2. สิ นเชื่อรายย่อย (Retail Loan) เป็ นการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้ารายย่อยผ่านสินเชือ่ แฟคเตอริง่ โดยลูกค้านําใบวางบิลมาขอ
สินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจทีค่ ล่องตัวมากขึน้ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่ลูกค้า ผูข้ ายสินค้า/บริการ โดยการรับซื้อ หรือ รับโอน
สิทธิลกู หนี้การค้า ซึง่ ผูข้ ายสินค้าได้สง่ มอบสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างรอเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาการ
ให้เครดิตทางการค้า ซึง่ จะช่วยให้ผขู้ ายสินค้ามีสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจยิง่ ขึน้
 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ธุรกิจทีก่ ําลังขยายกิจการ และมีศกั ยภาพในการเติบโต
ธุรกิจทีข่ ายสินค้าหรือให้บริการ โดยการให้เครดิตเทอมมีลกู หนี้และเอกสารการค้าชัดเจน
ธุรกิจทีม่ เี งินทุนหมุนเวียนทีจ่ าํ กัด
 การพิจารณาสินเชือ่ Factoring จะวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ และการดําเนินงานของลูกค้า รวมทัง้ วิเคราะห์ลกู หนี้
เจ้าหนี้ ยอดขาย และงบการเงินย้อนหลัง 2 – 3 ปี หากอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ําหนดก็จะอนุมตั วิ งเงินแฟคเตอริง่ และ
วงเงินย่อยของลูกหนี้การค้าแต่ละราย โดยจะทําหนังสือแจ้งโอนสิทธิเรียกร้องและส่งให้ลกู หนี้การค้า ระยะเวลา
ของการพิจารณาจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร
ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ มีนโยบายการบัญชีและวิ ธีการตัง้ สํารอง ดังนี้
-

-

-

หนี้สญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี ตดั เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทเ่ี กิดขึน้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
บริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัวของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ เนื่องจากบริษทั ย่อยมีลูกค้าจํานวนมากรายที่ม ี
การกระจายด้วยเหตุผลเหล่านี้ทําให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่มคี วามเสีย่ งจากการให้สนิ เชื่อมากไปกว่าจํานวนที่
สํารองไว้เผือ่ การเรียกชําระหนี้ไม่ได้
บริษทั ย่อยตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างอัตราร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 100 และจะตัดบัญชีเมื่อมีการผิดนัดชําระ
หนี้เกินกว่า 180 วัน นโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทได้พจิ ารณาจากอัต ราหนี้ สูญในอดีตที่
เกิดขึน้ ตามแต่ละประเภทสินเชือ่
นโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามทีอ่ ธิบายข้างต้นไม่เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีทอ่ี อกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสภาวิชาชีพบัญชีเกีย่ วกับการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ของธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ ผูบ้ ริโภค แนวปฏิบตั กิ ําหนดให้ตงั ้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดหนี้คงเหลือของ
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ลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระเกิน 3 งวดขึน้ ไป อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีดงั กล่าวอนุ ญาตให้บริษทั ย่อยสามารถตัง้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิตใิ นอดีต
บริษัท มีน โยบายในการตัง้ สํา รองโดยเมื่อลูก ค้า ผิด นัด ชํา ระหนี้ บริษัท จะดํา เนิ น การบัง คับ จํ านํ า หุ้น บัง คับ
หลักประกันและพิจารณาว่าหลักประกันเมื่อบังคับแล้วมีมูลค่าตํ่ากว่าภาระหนี้ทม่ี อี ยู่หรือไม่ หากหลักประกันมี
มูลค่าตํ่ากว่าภาระหนี้บริษทั จะตัง้ สํารองในส่วนทีต่ ่ํากว่า แต่ทงั ้ นี้บริษทั ปล่อยสินเชื่อโดยมีนโยบายให้สนิ เชื่อไม่
เกิน 50% ของมูลค่าประเมิน และหลักประกันโดยเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็ นทีด่ นิ จะมีมูลค่าเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ดังนัน้
ความเสีย่ งในการทีบ่ ริษทั ต้องสํารองจึงมีคอ่ นข้างน้อย

2.2.2.ธุรกิ จบริ หารสิ นทรัพย์ด้อยคุณภาพ
การให้บริการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ หรือ หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan / NPL) เป็ นตลาดขนาด
ใหญ่อกี ตลาดหนึ่ง ซึง่ หนี้เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นหนี้ทม่ี าจากสถาบันการเงิน ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯได้ดําเนินธุรกิจด้านทีป่ รึกษาในการปรับ
โครงสร้างหนี้หลายรายและได้รบั การยอมรับทัง้ จากเจ้าหนี้และลูกหนี้ ด้วยความคล่องตัวและความเป็ นอิสระคือ ไม่ได้เป็ นบริษทั ใน
เครือของสถาบันการเงินใด ทําให้บริษทั ฯ ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมุ่งเสนอตัวเข้าเป็ นผู้
ให้บริการในการเจรจาและจัดเก็บหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายของสถาบันการเงินและองค์กรบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพต่างๆ ซึง่ รวมถึง
งานด้านการดําเนินคดีฟ้องร้องเพือ่ ติดตามการชําระหนี้ และการบริหารจัดการขายสินทรัพย์หลักประกันอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มาจากการโอน
ทรัพย์ของลูกหนี้เพือ่ การชําระหนี้หรือจากการยึดทรัพย์หลักประกัน ทัง้ นี้ ขอบเขตของงานด้านการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
โดยรวมพอสรุปได้ดงั นี้
 เป็ นตัวแทนเจ้าหนี้ ในการเจรจากับลูกหนี้ เพือ่ หาข้อสรุปและกําหนดแนวทางการชําระหนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์วธิ กี าร และ
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายและมาตรการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากเจ้าหนี้
 การติดตามและเรียกเก็บหนี้ ตามเงือ่ นไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 การติดตามทวงถามในกรณีทล่ี กู หนี้ผดิ นัดชําระหนี้
 การดําเนินคดี และบังคับยึดทรัพย์หลักประกัน รวมทัง้ การขายทอดตลาดทรัพย์
 การบริหารจัดการทรัพย์สนิ รอการขาย
 การจัดทําระบบฐานข้อมูลลูกหนี้รายตัว ข้อมูลหลักประกัน เงือ่ นไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตัดชําระหนี้
รวมทัง้ ฐานข้อมูลอืน่ ๆ ซึง่ จําเป็ นในการบริหารสินทรัพย์และการกํากับดูแล รวมทัง้ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปจั จุบนั
การดําเนินงานในสายงานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ แบ่งออกเป็ น
ก. การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
การบริหารงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือการบริหารพอร์ตลูกหนี้ บริษทั ฯใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบซอร์ฟแวร์
คอมพิวเตอร์ควบคุมการบริหารจัดการ ซึง่ เป็ นระบบทีใ่ ช้บริหารจัดการตัง้ แต่เริม่ ให้บริการธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในปี
2547 โดยมีการพัฒนาระบบและโปรแกรมต่างๆ เรือ่ ยมา เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมต่อการบริหารงานในปจั จุบนั ทีม่ จี ํานวนพอร์ตเพิม่
มากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมีประสิทธิภาพและการประเมินผลครอบคลุมทุกเนื้องานมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
บริษทั ฯได้ดําเนินการจดลิขสิทธิโปรแกรมย่
อยต่างๆ ไว้เป็ นของบริษทั ฯ และให้บริษทั ย่อย คือ บริ ษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
์
จํากัด (GSC) เป็ นผูล้ งทุนในทรัพย์สนิ และให้เช่าแก่บริษทั ฯ รวมทัง้ บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
การบริหารงานส่วนนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การจัดสรร
จํานวนคนทีป่ ฏิบตั งิ านดังกล่าว จะมีความแตกต่างจากงานทีป่ รึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละพอร์ต
นัน้ จะมีจํานวนลูกหนี้อยูห่ ลายราย ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสามารถดูแล ติดตามประสานงานกับลูกหนี้
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ในแต่ละพอร์ตได้อย่างทัวถึ
่ ง บริษทั ฯจึงต้องมีพนักงานทีด่ ูแลงานด้านนี้ให้เพียงพอต่อพอร์ตลูกหนี้ทบ่ี ริษทั ฯได้รบั บริหารอยู่ ซึ่ง
พนักงานในส่วนนี้ จะปรับเพิม่ ขึน้ หรือลดลงให้เหมาะสมกับปริมาณพอร์ตทีบ่ ริษทั ฯรับจ้างบริหาร
บริษทั ฯได้วางโครงสร้างการให้บริการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพออกเป็ นสองฝา่ ยงานหลัก คือ ฝา่ ยงานบริหารสินทรัพย์
และฝา่ ยปฏิบตั กิ าร โดยทัง้ สองฝา่ ยงานมีการจัดแบ่งแยกเป็ นหน่ วยงานย่อย ได้แก่ หน่ วยงานบริหารหนี้ หน่ วยงานบริหารทรัพย์สนิ
รอการขาย หน่ วยงานบริหารงานคดี หน่ วยงานประเมินราคา หน่ วยงานด้านบัญชีและการเงิน หน่ วยงานด้านนิตกิ รรมสัญญา
หน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่ วยบริหารงานบุคลากรและธุรการ และหน่วยงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน เป็ นต้น โดยมี
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้ าทีท่ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารและติดตามหนี้มาเป็ นทีมงานของบริษทั ฯ โครงสร้าง
ดังกล่าวจะทําให้บริษทั ฯสามารถดําเนินการเรียกเก็บหนี้ได้ตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาว่าจ้าง และเป็ นโครงสร้างทีท่ ําให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้บุคลากรในส่วนนี้จะปฏิบตั งิ านเฉพาะงานให้บริการ
บริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพเท่านัน้
ข. การเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
การประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจะดําเนินงานโดยบริษทั ย่อย ได้แก่ บบส.เอแคป (เอเชีย) ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษทั บริหารสินทรัพย์ตามพระราชกําหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์พ.ศ. 2541 ให้ม ี
คุณสมบัตสิ ามารถเข้าประมูลซื้อพอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆได้ ซึง่ หากประมูลพอร์ตมาได้แล้วนัน้
บริษทั ย่อยจะได้วา่ จ้างให้บริษทั ฯเป็ นผูบ้ ริหารพอร์ตต่อไป
การประมูลพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพในแต่ละครัง้ ก่อนการเข้าประมูล จะต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆ ของพอร์ต
ทีจ่ ะเข้าประมูลโดยจะต้องมีการพิจารณามูลค่าหลักประกัน พิจารณาข้อมูลทางการเงิน และประวัตขิ องลูกหนี้ เป็ นต้น เพือ่ นํ าข้อมูล
ดังกล่าวมาประมวลผล และกําหนดเป็ นราคาทีใ่ ช้สําหรับประมูลซื้อพอร์ตนัน้ ซึง่ การเข้าประมูลในแต่ละครัง้ นัน้ นอกจากจะต้อง
แข่งขันด้านราคากับผูป้ ระมูลรายอื่นๆแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการเรียกเก็บหนี้จากพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
นัน้ ๆ ด้วย ทัง้ นี้เพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์สงู สุด เมือ่ นําพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพนัน้ มาบริหาร ทัง้ นี้ในส่วนของเงินลงทุนทีใ่ ช้ในการ
เข้าประมูลซือ้ พอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพในแต่ละครัง้ บริษทั ย่อยจะได้รบั การสนับสนุ นวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็ น
ส่วนใหญ่
ค. งานคดี และนิตกิ รรมต่างๆ สนับสนุนงานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
การดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะต้องมีขนั ้ ตอนของกระบวนการในการดําเนินการฟ้องร้อง
การยึดทรัพย์ การทําสัญญาการชําระหนี้ต่างๆ และนิตกิ รรมทางกฎหมายอืน่ ๆ ดังนัน้ งานในส่วนนี้ บริษทั เอแคปคอนซัลติ้ง จํากัด
(“ACON”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะเป็ นผูใ้ ห้บริการแทนบริษทั ฯจากการบริหารงานสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ โดย ACON จะ
ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมจากการปฏิบตั งิ านในการทํานิตกิ รรมสัญญาต่างๆ นอกจากนี้ ACON ยังให้บริการงานอืน่ ๆ แก่
ธุรกิจภายนอกด้วย เช่น การให้บริการงาน Cash Monitoring การให้บริการงานด้านการจดทะเบียน คดีความงานกฎหมายทางภาษี
กฎหมายการประกอบธุรกิจ กฎหมายแรงงาน เป็ นต้น
2.2.3 งานบริ การด้านอืน่ ๆ
งานบริการด้านอืน่ ๆ เป็นงานบริการทีห่ ลากหลาย เช่น งานให้บริการรับจ้างดําเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลูกค้า
ในลักษณะบริการทีเ่ ป็ น Call Center ซึง่ คอยทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างลูกค้ากับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า เช่น
การให้บริการเป็ น Call Center ของธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วกับโทรศัพท์มอื ถือ ธุรกิจของผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ ฐาน ตลอดจนการบริการในการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ การบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การบริการขัน้ ตอนการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อต่าง ๆ
และการให้บริการงาน Cash Monitoring เป็ นต้น
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
จากการดําเนินธุรกิจหลักในส่วนการให้สนิ เชือ่ การบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของบริษทั ฯ และธุรกิจ Call Center ซึง่ ถือ
เป็ นธุรกิจหลักและเป็ นที่มาของรายได้หลักของบริษทั ฯ ปจั จุบนั ธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมีผูป้ ระกอบการรายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดการ
ให้บริการเพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวนมาก ซึ่งบางธุรกิจก็เป็ นของภาครัฐ และบางธุรกิจเป็ นของภาคเอกชนหรือบริษทั ย่อยของธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯต้องมีการปรับตัวต่อการแข่งขันทีร่ ุนแรงในแต่ละสายธุรกิจ เพือ่ สามารถให้บริการธุรกิจของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยต่อไปอย่างยังยื
่ นในอนาคต
2.4 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 ธุรกิจการให้สนิ เชือ่
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการให้สนิ เชื่อแก่ภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มคี ู่แข่งเป็ นสถาบันการเงิน ดังนัน้
บริษัท จึง ต้องสร้า งความแตกต่ างในการให้บริก าร ตัง้ แต่ ข นั ้ ตอนการคัด เลือกเจ้า หน้ า ที่ท่ีใ ห้บ ริก ารสิน เชื่อจะต้องมีความรู้แ ละ
ประสบการณ์ทจ่ี ะสามารถให้ความรูแ้ ละคําแนะนําทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้าได้ การพิจารณาสินเชื่อ การอนุ มตั วิ งเงินทุกชัน้ ตอนจะต้อง
มีรวดเร็วเป็ นไปตามกําหนดเวลากว่าสถาบันการเงิน ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีการปรับกลยุทธ์การแข่งขันที่หลากหลายอย่างสมํ่าเสมอ
อาทิเช่น กลยุท ธ์ด้านผลิต ภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา รวมถึงกลยุทธ์ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับประเภทลูกค้า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากทีส่ ดุ
 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ในการบริหารจัดการงานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ บริษทั ฯจะให้ความสําคัญกับการเจรจาประนอมหนี้กบั ลูกหนี้เป็ น
หลัก ด้วยการเสนอทางออกและการแก้ไขปญั หาของลูกหนี้ทม่ี คี วามหลากหลาย เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานะและความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละราย เช่น หากเป็ นลูกหนี้รายย่อย บริษทั ฯจะพยายามดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กบั ลูกหนี้ โดย
พิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้เป็ นหลัก ในขณะทีก่ รณีเป็ นลูกหนี้รายใหญ่ จะพิจารณาจากความสามารถใน
การดํารงอยูข่ องกิจการลูกหนี้ รวมไปถึงความสามารถในการชําระหนี้ของกิจการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กจิ การของลูกหนี้ สามารถ
ดําเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้เป็ นปกติภายหลังได้รบั การปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ซึง่ บริษทั ฯ ได้กําหนดทิศทางการแข่งขัน โดย
อาศัยจุดแข็งของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
- มีบริษทั ย่อยทีด่ ําเนินธุรกิจเป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์ ซึง่ สามารถเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจาก
สถาบันการเงินต่างๆ ได้
- มี Partners ทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินและพร้อมให้การสนับสนุ นด้านเงินทุน เพือ่ ใช้สาํ หรับการประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพเพิม่ เติม
- เป็ นผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นอิสระ ไม่เป็ นบริษทั ในเครือของสถาบันการเงินใด จึงไม่มปี ญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
ลูกค้าต่างๆ
- มีบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน
- มีระบบและโครงสร้างทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- บริษทั ฯมีระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และสามารถเชือ่ มโยงระบบคอมพิวเตอร์กบั ลูกค้าเพือ่ ให้
สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีต่างๆได้
 ธุรกิจบริการอืน่ ๆ
การให้บริการรับจ้างดําเนินงานในลักษณะการให้บริการ Call Center ทีบ่ ริษทั ย่อย GSC ได้เริม่ ดําเนินงานเมือ่ ปลายปี
2552 ทีผ่ ่านมา โดยอาศัยความได้เปรียบจากต้นทุนการดําเนินงานทีต่ ่ําของ GSC เนื่องจากมีพนักงานทีเ่ คยเป็ นพนักงานในส่วนของ
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ธุรกิจบริหารสินเชื่อรายย่อยของ CAP OK ได้ยา้ ยมาให้บริการในสายงานนี้ ซึง่ พนักงานเหล่านี้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามชํานาญ และอยู่
ในธุรกิจของการตามหนี้ การให้บริการรายละเอียดแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มาอย่างยาวนาน จึงทําให้ GSC สามารถปฏิบตั งิ านได้
ด้วยความชํานาญและมีประสบการณ์ในการแก้ไขปญั หาให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รบั ความไว้วางใจจากผูว้ ่าจ้างทีใ่ ช้
บริการ
2.5 นโยบายราคา
การกําหนดราคาในแต่ ละผลิตภัณ ฑ์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย บริษัทจะพิจารณาจากต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนการ
บริหารงาน ค่าโสหุย้ ต่างๆ ปริมาณงาน ความยากง่าย และจํานวนบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นหลัก ประกอบกับการพิจารณาราคาตลาดที่
ผูใ้ ห้บริการรายอืน่ เสนอ โดยจะคํานึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของลูกค้าด้วย รวมทัง้ พิจารณาขนาดมูลค่าโครงการด้วย
สําหรับการคิดอัตราผลตอบแทนจากการให้บริการรับเป็ นผูบ้ ริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ จะคิดรายได้จากการให้บริการ
และค่าธรรมเนียมพืน้ ฐานเป็ นไปตามเกณฑ์ทร่ี ว่ มตกลงกัน ซึง่ คํานวณจากประมาณการค่าใช้จ่าย
2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 อุตสาหกรรมธุรกิจสินเชือ่
สภาวะและแนวโน้มสินเชือ่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจ โดยรวมเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จากธุรกิจ SMEs เป็ นสําคัญ เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ขณะทีค่ วามต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ลดลง ส่วนหนึ่งจากการใช้เงินทุนภายในของ
บริษัทและการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ มากขึ้น และสถาบัน การเงินยังคงเข้มงวดมาตรฐานการให้สนิ เชื่อแก่ ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ตามความกังวลด้านคุณภาพสินเชือ่ สอดคล้องกับอัตราการอนุ มตั สิ นิ เชือ่ ให้กบั ธุรกิจ SMEs ทีป่ รับลดลง
สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเชื่อจากธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SMEs จะปรับ
เพิม่ ขึน้ สถาบันการเงินคาดว่าจะระมัดระวังการปล่อยสินเชือ่ แก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามความกังวลเกีย่ วกับความเสีย่ งของธุรกิจ
ในบางอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ ้ืนตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยรวมปรับเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการบริโภคทีป่ รับเพิม่ ขึน้ และสถาบันการเงินเพิม่
ความระมัดระวังการปล่อยสินเชือ่ ทุกประเภทมากขึน้ ตามความกังวลเกีย่ วกับความน่ าเชื่อถือด้านเครดิตของผูก้ ู้ ยกเว้นสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์
สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะปรับลดลง หลังจากทีเ่ พิม่ ขึน้ ไป
มากในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ความต้องการสินเชือ่ ภาคครัวเรือนประเภทอืน่ ๆ คาดว่าจะไม่เปลีย่ นแปลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2559
และสถาบันการเงินคาดว่าจะเพิม่ ความเข้มงวดการปล่อยสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยและสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคและบริโภคอืน่ มากขึน้ ตาม
ความกังวลเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ ้ื นตัวช้าและแนวโน้มตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในอนาคต ขณะทีส่ ถาบันการเงินบางแห่งคาดว่าจะเริม่
ผ่อนคลายมาตฐานการปล่อยสินเชือ่ บัตรเครดิต ตามคุณภาพสินเชือ่ ทีป่ รับดีขน้ึ บ้าง
หมายเหตุ : ทีม่ าจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ ฝา่ ยนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบาย
การเงิน วันที ่ 31 มกราคม 2560

 อุตสาหกรรมการปรับโครงสร้างหนี้และบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
อุตสาหกรรมนี้ถอื ได้วา่ เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึน้ มาจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย เมือ่ ปี 2540-2541 โดยนับจากนัน้
เป็ นต้นมา ได้ส่งผลกระทบทีส่ าํ คัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศอยู่ 2 ประการต่อเนื่องกัน คือ 1) ผูป้ ระกอบการ
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ธุรกิจส่วนใหญ่ ตลอดจนประชาชนทีต่ ้องตกงาน ประสบปญั หาสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชําระหนี้ได้ และจํานวนมากต้อง
เข้าสูก่ ระบวนการล้มละลายและ/หรือ ฟื้นฟูกจิ การ 2) เงินกูข้ องบุคคลเหล่านัน้ ทีก่ ู้ยมื มาจากสถาบันการเงินต่างๆ กลายเป็ นเงินกู้ทไ่ี ม่
่ า NPL ซึง่ ส่งผลให้
สามารถชําระได้ หรือค้างชําระ เป็ นสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงินต่างๆ หรือทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไปว่
สถาบันการเงินต่างๆประสบปญั หาการดําเนินงานและขาดความน่าเชือ่ ถือ
รัฐบาลได้พยายามออกมาตรการต่างๆ เพือ่ แก้ไขปญั หา โดยมีนโยบายทีจ่ ะแยกหนี้เสียออกจากระบบธนาคาร และ
สนับสนุ นให้ธนาคาร จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ของตน (Asset Management Company) เพือ่ โอนหนี้เสียมาบริหาร รวมทัง้ มีการ
แก้ไข พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย โดยเพิม่ กระบวนการฟื้นฟูกจิ การ เข้าไปในระบบ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้กจิ การสามารถแก้ไขหนี้ได้
รวดเร็วขึน้ โดยมีกฎหมายรองรับ และสามารถฟื้ นฟูกจิ การขึน้ ได้ กฎหมายสําคัญทีภ่ าครัฐออกมาในช่วงปี 2540-2544 เพือ่ แก้ไข
ปญั หาหนี้ NPL ดังกล่าว (ไม่นับรวมกฎหมายจัดตัง้ องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)) ทําให้เกิดองค์กรใหม่และ
กระบวนการแก้ปญั หาหนี้ขน้ึ ในระบบ ประกอบด้วย
- พระราชกําหนดบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์สถาบันการเงิ น พ.ศ. 2540 ซึง่ มีสาระสําคัญให้จดั ตัง้ บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์สถาบันการเงิน หรือเรียกชือ่ ย่อเป็ นทางการว่า บบส. หรือ AMC เพือ่ รับโอนสินทรัพย์จากบริษทั เงินทุนหรือ บริษทั เงินทุน
่
ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนัน้ หรือสินทรัพย์จากสถาบันการเงิน
หลักทรัพย์ทถ่ี ูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสังของรั
อืน่ ทีก่ องทุนเพือ่ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้าถือหุน้ และมีอาํ นาจจัดการ มาบริหารจัดการ
- พระราชกําหนดบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึง่ มีสาระสําคัญให้บริษทั สามารถจดทะเบียนเป็ น “บริษทั บริหาร
สินทรัพย์” เพือ่ ซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาเพือ่ บริหารหรือจําหน่ ายจ่ายโอนต่อไป โดย พ.ร.ก. นี้ จะ
ให้ความคุม้ ครองบริษทั บริหารสินทรัพย์ ในการรับโอนสิทธิเรียกร้องและหลักประกันจากสถาบันการเงิน
- พระราชบัญญัติล้มละลาย ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญคือ เพิม่ เติมกระบวนการฟื้นฟูกจิ การ โดยกําหนดให้
มีผทู้ าํ แผนฟื้นฟูกจิ การ และผูบ้ ริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ มาจัดการธุรกิจและทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ภายใต้กระบวนการตาม พ.ร.บ. นี้
- พระราชกําหนดบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 รัฐบาลออกพ.ร.ก. ฉบับนี้ เพือ่ เร่งให้ธนาคารและสถาบัน
การเงินดําเนินการโอนหนี้เสียออกจากระบบสถาบันการเงิน โดยมีสาระสําคัญคือให้จดั ตัง้ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยขึน้ มีชอ่ื ย่อเป็ น
ทางการว่า บสท. หรือ TAMC เพือ่ ทําหน้าทีบ่ ริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทีร่ บั โอนมา รวมทัง้ ปรับโครงสร้างหนี้ โครงสร้างการจัดการ
ของลูกหนี้ พ.ร.ก. นี้กําหนดให้สถาบันการเงินหรือบริษทั บริหารสินทรัพย์ทร่ี ฐั ถือหุน้ อยูเ่ กิน 50% โอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพตามที่
กําหนดมายัง บสท. ภายในสิน้ ปี 2543 และสถาบันการเงินหรือบริษทั บริหารสินทรัพย์อ่นื ก็สามารถโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้แก่
บสท. ได้ ซึง่ พ.ร.ก.นี้ ได้กําหนดราคาโอนไว้ชดั เจน รวมทัง้ กําหนดวิธกี ารในการแบ่งปนั ผลกําไรและรับผิดชอบในผลขาดทุน ทีจ่ ะ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ในอนาคต
ภาวะการณ์และกฎหมายดังกล่าว ได้ทาํ ให้เกิดธุรกิจประเภทใหม่ขน้ึ คือ การให้บริการทีป่ รึกษาแก่ลูกหนี้ในการปรับโครงสร้าง
หนี้ การจัดทําแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ และการเข้ารับเป็ นผูบ้ ริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
โครงสร้างของอุตสาหกรรม
ผลของกฎหมายดังกล่าว ทําเกิดองค์กรและผูป้ ระกอบการขึน้ ใหม่ ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมนี้ มีผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องอยู่ 3 ระดับ
ระดับทีห่ นึ่งคือ ลูกหนี้ ซึง่ กลายเป็ น NPL ของสถาบันการเงิน ลูกหนี้เหล่านี้มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเจรจากับเจ้าหนี้เพือ่ ทํา
การปรับโครงสร้างหนี้ บางรายสามารถทําเองได้ บางรายมีความยุ่งยากซับซ้อนจึงต้องการผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้คาํ ปรึกษา หลายรายเข้า
สู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การของศาลล้มละลายเพือ่ ให้สามารถดําเนินการได้โดยมีกฎหมายรองรับ ซึง่ ต้องมีการแต่งตัง้ ผูท้ ําแผนและ
ผูบ้ ริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ ดังนัน้ ในส่วนนี้ ทําให้เกิดผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการทีป่ รึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้เป็ นวิชาชีพ ซึง่ แต่ละ
รายอาจมีขอบเขตการให้บริการต่างกัน
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สําหรับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการในส่วนนี้โดยมีบริการครบวงจร ซึง่ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน
ระดับทีส่ อง คือ เจ้าหนี้ สถาบันการเงิ นผู้ให้ก้ ู ซึง่ ส่วนใหญ่คอื ธนาคารทัง้ ของเอกชนและของรัฐ ลูกหนี้ของธนาคารเหล่านี้ได้
กลายเป็ น NPL ธนาคารบางรายได้โอน NPL บางส่วนให้แก่บริษทั บริหารสินทรัพย์ทต่ี นจัดตัง้ ขึน้ หรือให้แก่ บบส. และบสท. บางราย
ยังไม่ได้โอน บางรายมีส่วนทีย่ งั ไม่ได้โอนเหลืออยูม่ าก บางรายมี NPL เกิดขึน้ ใหม่ หรือมี NPL ทีบ่ รรลุขอ้ ตกลงไปแล้วกลับมาเป็ น
NPL อีก (Re-entry NPL) เจ้าหนี้เหล่านี้ ส่วนมากมีการจัดตัง้ หน่วยงานพิเศษขึน้ ใหม่เพือ่ บริหารจัดการ NPL ทีไ่ ม่ได้โอนออก แต่การ
บริหารติดตาม NPL ทีเ่ ป็ นลูกหนี้รายย่อยให้มปี ระสิทธิภาพจะมีคา่ ใช้จ่ายสูง รวมทัง้ ต้องใช้บุคลากรจํานวนมาก การบริหารติดตามหนี้
รายย่อยเหล่านี้ จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกมากขึน้
ระดับทีส่ าม คือ บริ ษทั /องค์กรบริ หารสิ นทรัพย์ ทีร่ บั โอน NPL มาจากธนาคาร ในระดับนี้บางรายได้รบั โอน NPL มา
จํานวนมากและมีบุคลากรไม่เพียงพอ ประกอบกับ NPL ทีร่ บั มาส่วนมากจะเป็ นลูกหนี้รายย่อยซึง่ กระจายอยู่ท ั ่วประเทศ การบริหาร
ติดตาม ตลอดจนการฟ้องร้องบังคับคดี จึงมีค่าใช้จ่ายสูง บริษทั บริหารสินทรัพย์บางแห่ง จึงว่าจ้างบุคคลภายนอกบริหารดังนัน้ ใน
ระดับทีส่ องและทีส่ ามนี้ จึงมีผปู้ ระกอบการรับจ้างบริหาร NPL เกิดขึน้ และให้บริการเช่นเดียวกับบริษทั ฯ

แ

ผน
2.6.1 ขนาดของตลาด และการแข่งขัน
 ธุรกิจการให้สนิ เชือ่

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า แต่หนี้สนิ ครัวเรือนยังคงอยู่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ ตลาดสินเชื่อยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้ สถาบันการเงินทีเ่ ป็ นธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินทีม่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์
ทัง้ นี้นอกจากผูป้ ระกอบการเดิมแล้ว ยังมีผปู้ ระกอบการรายใหม่ๆเข้ามาร่วมแข่งขันในตลาดสินเชือ่ ค่อนข้างมาก อีกทัง้ ในปี 2558 มี
การเริม่ ดําเนินธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance-นาโน ไฟแนนซ์) คือ สินเชื่อรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพ สําหรับผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือผู้มรี ายได้ไม่แน่ นอน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเงินไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดกิจการ มีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน
100,000 บาท ซึง่ มีแนวโน้มจะรับการตอบรับเป็ นอย่างดี
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จากการแข่งขันของกลุ่มผู้ระกอบการทัง้ กลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่ท่เี พิม่ มากขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการต้องนํ าเสนอกลยุทธ์
หลากหลายทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กลยุทธ์ดา้ น ดอกเบีย้ เวลา หลักประกัน เป็ นต้น เพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชือ่ ทัง้ นี้เนื่องจากบริษทั ฯ
เพิง่ เริม่ ดําเนินธุรกิจสินเชื่อในปี 2558 จึงเล็งเห็นว่าควรดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ไม่หวือหวาตามตลาดมากเกินไป แต่จะ
พิจารณาปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆตามทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้าต่อไป
 ธุรกิจให้บริการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ขนาดของตลาดการแข่งขันให้บริการปรับโครงสร้างหนี้และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพนี้ จะมีความสัมพันธ์กบั
สภาวะทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ ภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยก็จะส่งผลทําให้งานด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และงานด้าน
บริหารสินทรัพย์มปี ริมาณมากขึน้ ตามไปด้วย โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบได้แก่ ภาคธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการใช้จ่ายของภาคประชาชนที่
ลดลงอันเนื่องมาจากการได้รบั ผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน และนําไปสู่การเติบโตของ NPL ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระบบเศรษฐกิจ ในขณะ
เดียวกัน หากเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตทีด่ ตี ่อเนื่อง และภาครัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ออกมากระตุน้ เศรษฐกิจอย่างได้ผล ก็จะทําให้
ปริมาณ NPL ในระบบจะมีแนวโน้มทีล่ ดลงได้ ดังเช่น ในระยะเวลา 1-2 ปีทผ่ี า่ นมา ทัง้ ในส่วนของภาครัฐและสถาบันการเงินต่างๆ ได้
มีความเข้มงวดและมาตรการต่างๆ ออกมาเพือ่ ควบคุมปริมาณหนี้เสียจากการปล่อยสินเชือ่ ทําให้ NPLในระบบมีแนวโน้มลดลงจากปี
ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่ นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก และการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งั มีการขยายตัวน้อย
อยูใ่ นปีทผ่ี า่ นมา ก็เป็ นปจั จจัยหนึ่งทีอ่ าจทําให้ NPL ในภาคธุรกิจกลับมาสูงขึน้ ได้อกี ในอนาคต
ข้อมูล Gross NPLs and Net NPLs จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ธ.ค. 2558
จํานวนเงิน

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

1. ธนาคารพาณิ ชย์จดทะเบียน
ในประเทศ
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
2. สาขาธนาคารต่างประเทศ
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
3. ธนาคารพาณิ ชย์ (1+2)
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
4. บริ ษทั เงิ นทุน 3/
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)

พ.ย. 2558
% ต่ อสิ นเชื่อ จํานวนเงิ น
รวม

% ต่อสิ นเชื่อ
รวม

ต.ค. 2558
จํานวนเงิ น

% ต่อสิ นเชื่อ
รวม

332,889
156,245
398,824
5,361
0

2.69
1.28
3.22
0.04
0.00

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

n.a.
n.a.
3.11
0.05
0.00

n.a.
n.a.
392,162
6,231
0

n.a.
n.a.
3.15
0.05
0.00

4,641
889
12,100
0
0

0.56
0.11
1.45
0.00
0.00

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

n.a.
n.a.
1.46
0.00
0.00

n.a.
n.a.
11,739
0
0

n.a.
n.a.
1.49
0.00
0.00

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

2.55
1.21
3.11
0.04
0.00

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

n.a.
n.a.
3.01
0.05
0.00

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

n.a.
n.a.
3.05
0.05
0.00

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

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 สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
5. ธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั
เงิ นทุน (3+4)
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
6. กิ จการวิ เทศธนกิ จ 4/
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
7. บริ ษทั เครดิ ตฟองซิ เอร์ 3/
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ
8.
สถาบันการเงิ น ทัง้ สิ้ น
(5+6+7)
Gross NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
Net NPLs (ณ สิน้ ไตรมาส)
สินเชือ่ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
สินเชือ่ แก่ AMC ทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าปรับ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.56
1.21
3.11
0.04
0.00

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

n.a.
n.a.
3.01
0.05
0.00

n.a.
n.a.
403,902
6,231
0

n.a.
n.a.
3.05
0.05
0.00

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูล NPLs เป็ นข้อมูลรายไตรมาส คือ มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. ดังนัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในเดือนอืน่ ๆ ยกเว้น กรณีมกี ารปรับ เพราะสถาบันการเงิน
รายงานผิดพลาด นับจาก ส.ค. 2550 เป็ นต้นไป NPLs จะรายงานเฉพาะเดือนสิน้ ไตรมาส และเดือนอืน่ ๆ จะใส่เป็ น n.a.
2/ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เผยแพร่เฉพาะข้อมูลธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินทัง้ สิน้
3/ ตัง้ แต่เดือน มกราคม 2553 ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลบริษทั เงินทุนและบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ เนื่องจากจํานวนบริษทั น้อยกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด
4/ ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2549 กิจการวิเทศธนกิจ ปิดดําเนินการ

- 19 -

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

สําหรับในปจั จุบนั บริษทั ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จ้าง รับโอน หรือประมูลซื้อสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมาบริหารนัน้ มีอยู่หลายแห่ง มีทงั ้
ธนาคาร ทีส่ ่วนใหญ่จะจัดตัง้ บริษทั ย่อยของตนเองขึน้ มาบริหาร NPLs โดยเฉพาะ รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ และบริษทั บริหารสิน
สินทรัพย์ของรัฐ ทีจ่ ะใช้วธิ วี า่ จ้างองค์กรภายนอกเป็ นผูบ้ ริหารให้กบั ตนเอง ซึงในตลาดปจั จุบนั มีบริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามรายชื่อ
ล่าสุดดังนี้
บบส. กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บบส. โกลบอลวัน จํากัด
บบส. เจ จํากัด
บบส. ซีเอฟ เอเชีย จํากัด
บบส. ที เอส จํากัด
บบส. ไทย (เอ) จํากัด
บบส. ธนภัทร จํากัด
บบส. ไนท คลับ แคปปิตอล จํากัด
บบส. พญาไท จํากัด
บบส. เพทาย จํากัด
บบส. ไมด้า จํากัด
บบส. รัชโยธิน จํากัด
บบส. ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด
บบส. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
บบส. สุขมุ วิท จํากัด
บบส. อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอนั ซ์ จํากัด
บบส. เอเซีย จํากัด
บบส. เอส ดับบลิว พี จํากัด
บบส. เอเอเอ็มซี จํากัด
บบส. แอล.ที.จี. แอ็สเซ็ท โปร จํากัด

บบส. กรุงศรีอยุธยา จํากัด
บบส. แคปปิตอล ลิง้ ค์ จํากัด
บบส. ชโย จํากัด
บบส. ทวี จํากัด
บบส. ไทคูณ
บบส. ไทยบังคับและติดตามสินทรัพย์ จํากัด
บบส. ธนาธิป จํากัด
บบส. บี.เอ.765 จํากัด
บบส. พัฒนานคร จํากัด
บบส. แม๊กซ์ จํากัด
บบส. รักษณาสยาม จํากัด
บบส. รีจนิ อล จํากัด
บบส. วิภาวดี
บบส. สาทร จํากัด
บบส. อัลฟาแคปปิตอล จํากัด
บบส. เอกธัญกิจ จํากัด
บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากัด
บบส. เออีซี จํากัด
บบส. แอคครีทพี (ประเทศไทย) จํากัด
บบส. ไอคอน แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในด้านการแข่งขัน ปจั จุบนั มีการแข่งขันเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากจะมีผใู้ ห้บริการรายใหม่เข้ามาสูต่ ลาดเพิม่ มากขึน้ ในการ
เสนอตัวเพือ่ รับคัดเลือกเป็ นผูบ้ ริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ดังนัน้ บริษทั ฯต้องแข่งขันกับผูเ้ สนอบริการอีกหลายราย ซึง่ บางรายก็เป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ อีกทัง้ ในปจั จุบนั พ.ร.ก. บริษทั บริหารสินทรัพย์ ได้กําหนดให้บริษทั บริหารสินทรัพย์สามารถรับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ได้ด้วย จากเดิมซึง่ มีขอ้ จํากัดให้ต้องรับโอนหรือซื้อสินทรัพย์ไปเท่านัน้ ทําให้บริษทั บริหารสินทรัพย์ในปจั จุบนั มีความ
ได้เปรียบกว่าบริษทั ทีร่ บั จ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทัวไป
่ เนื่องจากมีทางเลือกในการทีจ่ ะเป็ นผูบ้ ริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ในพอร์ตของตนด้วยตัวเอง หรือจะจ้างนิตบิ ุคคลภายนอกเป็ นผูบ้ ริหารเองก็ได้ ซึง่ ก็จะทําให้โอกาสทีผ่ รู้ บั จ้างบริหารจะไปรับจ้าง
บริหารจากบริษทั บริหารสินทรัพย์มโี อกาสน้อยลง อย่างไรก็ดี บริษทั ฯมีบริษทั ย่อยทีเ่ ป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์อยูแ่ ล้วคือ บบส.เอ
แคป เอเชีย ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีศกั ยภาพในการแข่งขันทีไ่ ม่น้อยกว่าบริษทั บริหารสินทรัพย์รายอื่นๆ ทีเ่ ข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้
เนื่องจากบริษทั ฯสามารถรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากบริษทั ย่อยได้
สําหรับป จั จัยสําคัญที่จ ะทําให้บริษัทฯประสบความสําเร็จในการแข่งขันในธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนัน้
ประกอบด้วย
1. บริษทั ฯมีบุคลากร ทีม่ ปี ระสบการณ์ และความเข้าใจในการแก้ปญั หาหนี้สนิ ด้อยคุณภาพ โดยจะต้องสามารถพิจารณา
และตัดสินใจถึงการรักษาสมดุลระหว่างการแก้ไขปญั หาให้ลูกหนี้อย่างยังยื
่ น ความรวดเร็วในการแก้ปญั หา และการลดความสูญเสีย
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ให้แก่สถาบันการเงิน บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ของบริษทั ฯสามารถอบรมและสร้างทีมงานใหม่ทม่ี คี ุณภาพเพือ่ รองรับงานใหม่ได้
ตลอดจนสามารถทํางานทดแทนกันและจัดสรรบุคลากรให้เป็ นหัวหน้าของทีมงานใหม่ หากมีงานเพิม่ เติมในอนาคตได้
2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารและจัดการข้อมูลให้ทนั ต่อเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน
เดียวกันกับสถาบันการเงินโดยทัวไป
่
3. ความมุง่ มั ่นในการเป็ นผูบ้ ริหารสินทรัพย์มอื อาชีพทีส่ ามารถให้ความมั ่นใจแก่ผวู้ า่ จ้าง ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ความมั ่นคงในอนาคตระยะยาวของธุรกิจของบริษทั ฯ
4. บริษทั ฯเสนออัตราค่าบริการทีเ่ ป็ นธรรม และสามารถลดต้นทุนในการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของผูว้ า่ จ้างได้
5. บริษทั ฯมีทางเลือกในการรับงานด้านบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมากขึน้ เพราะสามารถดําเนินงานได้ทงั ้ ในด้านการ
รับจ้างบริหาร ภายใต้การดําเนินงานของบริษทั ฯ หรือเป็ นผูป้ ระมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารภายใต้บบส.เอแคป
(เอเชีย) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
การดําเนินงานภายใต้การบริหาร NPLs จากหน่วยงานของรัฐ
ปจั จุบนั บริษทั บริหารสินทรัพย์ของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ดําเนินการติดตามและแก้ไขปญั หาหนี้ NPL โดยเฉพาะ เช่น บริษทั
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จํากัด (บสก. หรือ BAM) บริษทั บริหารสินทรัพย์เพชรบุรจี าํ กัด (PAMC) บริษทั บริหารสินทรัพย์
รัตนสินจํากัด (RAM) บริษทั บริหารสินทรัพย์สุขมุ วิทจํากัด (บสส. หรือ SAM) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท. หรือ TAMC) และ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส. หรือ AMC) โดยบริษทั บริหารสินทรัพย์เหล่านี้จะรับซื้อหรือรับโอนหนี้เสียมาจาก
ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆเพือ่ มาบริหารจัดการโดยเฉพาะ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าทีธ่ นาคารหรือสถาบันการเงินจะ
เป็ นผูด้ ําเนินงานเอง เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินเหล่านัน้ มีธุรกรรมด้านอื่นๆ ทีต่ ้องคอยดูแลอยู่ ทําให้การติดตามและ
บริหารหนี้อาจไม่มปี ระสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ โดยทีบ่ ริษทั บริหารสินทรัพย์เหล่านี้สามารถทีจ่ ะดําเนินงานด้วยตัวเอง หรือว่าจ้างให้
ผูบ้ ริหารเอกชนภายนอกมารับจ้างบริหารก็ได้ ปจั จุบนั ปริมาณ NPL ทีอ่ ยูใ่ นระบบนัน้ คาดว่ายังมีอยู่ประมาณ 3-4% ของยอดสินเชือ่
ทัง้ ระบบของสถาบันการเงิน ทัง้ นี้เกิดจากสาเหตุหลักๆ 3 ประการทีก่ ดดันให้ NPL ยังไม่มแี นวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญ คือ ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมทีช่ ะลอตัว เกณฑ์การจัดชัน้ ของธปท.ทีเ่ ข้มงวดขึน้ และความผันผวนในตลาดการเงินโลก นอกจากนี้บริษทั ฯยังเชือ่
ว่า NPL เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องมีเกิดขึน้ ในระบบ โดยเฉพาะกับประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง หรือกลุ่ม Emerging
countries เช่นประเทศในภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ อินเดีย จีน เกาหลี เป็ นต้น ปริมาณของ NPL ในประเทศไทยมีจํานวนมากพอและ
อาจจะมี NPL เพิม่ ขึน้ จากปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และนําไปสู่ผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นปญั หาทาง
การเมือง ปญั หาจากภัยธรรมชาติ ปญั หาค่าเงินบาท เป็ นต้น ซึง่ NPL ทีย่ งั เหลืออยูใ่ นระบบเศรษฐกิจแต่ละปี ยงั มีปริมาณเพียงพอ
ทีจ่ ะนํ ารายได้และการเติบโตมาสู่บริษทั ฯ รวมทัง้ มีธุรกรรมอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารหนี้ซ่งึ จะเป็ นโอกาสทางธุรกิจแก่บริษทั ฯ
เช่นกัน
2.7 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
งานธุรกิจการให้สนิ เชื่อ บริษทั จําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้พอเพียงเพือ่ การเติบโตของธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนมาจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษทั ในปี ท่ผี ่านๆ มา เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยมื ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบริษทั จะ
พิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทของการให้สนิ เชือ่ และสภาวะตลาด
งานธุรกิจการให้บริการงานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ เป็ นงานทีต่ อ้ งอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ธุรกิจ และการประเมินมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารและการ
ให้บริการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรับรูข้ า่ วสารด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมตลอดเวลา เหล่านี้เป็ นปจั จัยทีจ่ ะทําให้งานธุรกิจ
การให้บริการงานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพประสบความสําเร็จได้
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ในขณะเดียวกันประสบการณ์ดา้ นการติดตามหนี้สนิ จากการบริหารสินทรัพย์ ทําให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ สามารถบริหาร
งานในธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคและบริโภค รวมถึงงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องและใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญคล้ายๆ กัน
เช่น การให้บริการในลักษณะ Outsourcing Business ทัง้ การบริการเกีย่ วกับการติดตามหนี้สนิ หรือการรับจ้างดําเนินงานบริการ
แบบ Call Center เป็ นต้น
2.8 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
เนื่องจากลักษณะของงาน ทัง้ งานด้านการให้สนิ เชือ่ การบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และงานบริการด้าน Call Center จะ
เป็ นงานต่อเนื่องทีจ่ ะต้องติดตามประสานงานไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ซึง่ งานในปจั จุบนั ในส่วนธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
สัญญาการรับจ้างบริหารเดิมได้ครบอายุแล้วทุกสัญญา โดยบริษทั ฯไม่มสี ญ
ั ญาการรับจ้างบริหารฉบับใหม่แต่อย่างใดในปี ทผ่ี า่ นมา
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั ชําระคืนหนี้ หรือค่าบริ การล่าช้า
ธุรกิจการให้สนิ เชือ่ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย จะมีความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ฯไม่
สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ หรือชําระหนี้คนื ทัง้ นี้เนื่องจากลูกค้าบางรายทีอ่ ยู่ในธุรกิจมีปญั หาด้านสภาพคล่องทางการเงินอยูแ่ ล้ว หรือจะ
มาจากธุรกิจทีก่ ําลังจะเข้าสูก่ ารปรับโครงสร้างหนี้ หรือกําลังประสบปญั หาด้านการเงินหรือแหล่งเงินทุนมาก่อน
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ ได้ป้องกันและลดความเสีย่ งด้วยการ
- บริษทั ปล่อยสินเชือ่ ให้มวี งเงินอนุมตั ไิ ม่เกิน 100% ของหลักประกันทีม่ าขอสินเชือ่
- เน้นการปล่อยสินเชือ่ ระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี
- การหักดอกเบีย้ ไว้ล่วงหน้า
- การติดตามการเคลือ่ นไหวบัญชีของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ
- นิตกิ รรมทีใ่ ช้ในการให้สนิ เชื่อภาคธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นสัญญาขายฝาก นั ่นคือหลักประกันทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์จะโอน
เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ ไม่ได้ใช้วธิ กี ารจดจํานอง ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ประเมินแล้วว่า ลูกค้ารายใดไม่มคี วามสามารถ
์
ชําระหนี้ได้ตามทีก่ ําหนดเมื่อถึงกําหนดชําระ บริษทั ฯ ก็สามารถนํ าหลักประกันดังกล่าวออกจําหน่ ายได้ เลยในฐานะ
เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์
- บริษทั จะดําเนินการบังคับจํานําหุน้ บังคับหลักประกันโดยทันทีเพือ่ ให้บริษทั ได้รบั การชําระหนี้โดยเร็ว และบริษทั มีการ
วางแผนการเงินอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้สามารถชําระหนี้ทย่ี มื มาได้อย่างราบรืน่ โดยพิจารณาจากระยะเวลาทีถ่ งึ กําหนด
และมีการสํารองเงินสด
ของหนี้ทย่ี มื มาและการได้รบั การชําระหนี้จากลูกหนี้ของสินเชือ่ ทีป่ ล่อยให้มคี วามสัมพันธ์กนั
ส่วนหนึ่งเป็นสภาพคล่องไว้รองรับให้เพียงพอในระดับหนึ่ง
ในส่วนของการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพในแต่ละครัง้ จะต้องมีการศึกษาข้อมูลในพอร์ตต่างๆอย่างละเอียดก่อน
เสมอ เช่น การศึกษาหลักประกัน และคุณภาพของลูกหนี้ เป็ นต้น เพือ่ ดูความเป็ นไปได้ของการได้รบั ชําระคืนหนี้ภายหลังการเข้า
บริหารพอร์ตลูกหนี้นนั ้ ๆ นอกจากนี้แล้วราคาในการยืน่ ประมูลพอร์ตแต่ละครัง้ จะถูกกําหนดให้มมี ูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหลักประกันของ
พอร์ตนัน้ ๆ เพือ่ เป็ นการป้องกันความเสีย่ งในกรณีทไ่ี ม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ก็ยงั สามารถนําหลักประกันออกบังคับขายได้ไม่ต่ํา
กว่าราคาทีซ่ ้อื มา ซึง่ หมายความว่าความเสีย่ งจากการขาดทุนจากการลงทุนในการซือ้ พอร์ตมาบริหารมีน้อยมาก
ในขณะทีก่ ารลดความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั ชําระค่าธรรมเนียมจากการให้บริการอืน่ ๆ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยป้องกันความ
เสีย่ งด้วยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นรายเดือน เป็ นค่าธรรมเนียมทีค่ ลอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น และอาจมีค่าธรรมเนียมจาก
ผลสําเร็จของงานอีกส่วนหนึ่ง ดังนัน้ หากไม่ได้รบั ชําระค่าธรรมเนียมการให้บริการจากลูกค้า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยก็จะหยุด
ให้บริการ โดยทีย่ งั มีรายได้ทเ่ี พียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายของการให้บริการรายการนัน้ ๆ อยู่
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เงินให้กยู้ มื ในส่วนของธุรกิ จการให้สนิ เชือ่ สามารถจําแนกได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 31ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท
พันบาท

ตั ๋วแลกเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืน่

2,000.88
2,108.95

653,485
385,594

1,745.36
1,735.80

394,455
-

รวม

4,109.83

1,039,079

3,481.16

394,455

เงินให้กยู้ มื ในรูปของตั ๋วแลกเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีเงินให้กูย้ มื ระยะสัน้ ประเภทตั ๋วแลกเงินทัง้ สิน้ 2,000.88 ล้านบาท มีกําหนดชําระ
คืนภายใน1 ถึง 6 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.0-12.0 ต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืน่
ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บุคคลภายนอกและบริษทั เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น
2,108.95 ล้านบาท มีกําหนดชําระคืนในปี พ.ศ. 2560 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 12.0-15.0 ต่อปี และได้รบั ชําระดอกเบี้ย
ทัง้ สิ้น ณ วัน เบิก จ่า ยเงิน กู้ เงิน ให้กู้ย ืม ระยะสัน้ ดัง กล่ าวเป็ น เงิน ให้กู้ ยมื ที่ม ีก ารจํ า นองเป็ น ที่ดิน และหุ้น ของบริษัท เป็ น
หลักทรัพย์ค้าํ ประกันและการคํ้าประกันโดยบุคคลซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ จํานวนหนึ่ง
2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินกู้เป็ นต้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึง่ ความผันผวนของสภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะมีผลต่อการกําหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า ซึง่ จะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้ โดยเฉพาะสําหรับลูกหนี้ภาคธุรกิจซึง่ เป็ นลูกหนี้ทม่ี วี งเงินต่อ
รายสูง
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
บริษทั ป้องกันความเสีย่ งของความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโดยการระดมเงินทุนให้มอี ายุสอดคล้องกับระยะเวลา
การให้สนิ เชื่อในภาคธุรกิจนัน้ ๆ และหลีกเลีย่ ง Mismatching ของเงินให้กู้ยมื และเงินกู้ยมื นอกจากนี้บริษทั ฯ จะหักดอกเบี้ยไว้
ล่วงหน้ า เพื่อลดความเสี่ยงในการรับชําระดอกเบี้ยล่าช้า อาทิเช่น เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั กรีนทาวน์ เรียลเอสเตท จํากัด
จํานวน 350 ล้านบาท ได้มกี ารให้กู้ยมื ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 มีกําหนดชําระคืนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็
ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ทัง้ สองได้ทาํ ข้อตกลงเปลีย่ นแปลงกําหนดชําระเงินคืนเป็ นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
และในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ได้ทําข้อตกลงเปลีย่ นแปลงกําหนดชําระเงินคืนภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ปจั จุบนั ขยายเวลา
ถึง 24 มีนาคม 2560 และเงินต้นคงเหลือ 320 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี และได้รบั ชําระดอกเบีย้ ทัง้ สิน้ ณ วัน
เบิกจ่ายเงินกู้ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ นี้เป็นเงินให้กูย้ มื ทีใ่ ช้หลักประกันโดยมีการจํานองเป็ นทีด่ นิ 2 แปลง จํานวนประมาณ 176 ไร่ ตัง้ อยู่
ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี หุ้นทัง้ หมดของบริษทั กรีนทาวน์ เรียลเอสเตท จํากัด และคํ้าประกันโดยผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั กรีนทาวน์
เรียลเอสเตท จํากัดและสมาชิกในครอบครัวของผูถ้ อื หุน้
เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บริษทั ปาริชาต พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ รีสอร์ท จํากัด จํานวน 65 ล้านบาท ได้มกี ารให้กู้ยมื ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 และมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 และในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ได้ทําข้อตกลง
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เปลีย่ นแปลงกําหนดชําระเงินคืนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ปจั จุบนั ขยายเวลาถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อย
ละ 12 ต่อปี และได้รบั ชําระดอกเบีย้ ทัง้ สิน้ ณ วันเบิกจ่ายเงินกู้ เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ นี้เป็ นเงินให้กูย้ มื ทีใ่ ช้หลักประกันโดยมีการจํานอง
เป็ นที่ดนิ 16 แปลง ที่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี จํานวนประมาณ 243 ไร่ และหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ปาริชาต พร๊อพเพอร์ต้ี
แอนด์ รีสอร์ท จํากัด
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วยหนี้สนิ หมุนเวียน)
2.80 เท่า ซึง่ บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 3,527.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน 1,588.52 ล้านบาทคิดเป็ น 45.03% ของหนี้สนิ
รวมทัง้ หมด ซึง่ หนี้สนิ หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นตั ๋วแลกเงิน จํานวน 1,093.04 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน 1,938.99
ล้านบาท คิดเป็ น 54.97% ของหนี้สนิ รวมทัง้ หมด ซึง่ หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ มื ระยะยาวจากการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน
1,928.58 ล้านบาท เมือ่ พิจารณาในแง่ของแหล่งในการชําระคืนหนี้สนิ โดยเฉพาะหนี้สนิ ระยะสัน้ พบว่าบริษทั ฯ มีเงินสดในมือ 72.21
ล้านบาท เงินลงทุนระยะสัน้ 181.89 ล้านบาท และตั ๋วแลกเงิน 2,000.88 ล้านบาท ซึง่ สินทรัพย์สภาพคล่องสูงเหล่านี้ สามารถ
เปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ในระยะอันสัน้ และยืดหยุน่ สูง ในขณะทีห่ นี้สนิ ไม่หมุนเวียนของบริษทั ฯ 1,938.99 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ น 54.97%
ของหนี้สนิ รวมทัง้ หมด ส่วนใหญ่มาจากการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 1,928.58 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ใช้หนี้ระยะยาวเหล่านี้ในการรองรับลูกหนี้
สินเชือ่ ระยะสัน้ เช่นกัน (ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารปล่อยสินเชือ่ ระยะยาวเกินกว่า 1 ปี) ความเสีย่ งจากการดํารงสภาพคล่องของบริษทั ฯ จึง
ยังมีอยูบ่ า้ ง แต่ยงั คงถูกควบคุมไว้ดว้ ยหนี้สนิ (หุน้ กู)้ ซึง่ เป็ นแหล่งเงินทุนหลักของบริษทั ฯ ทีม่ อี ายุยาวกว่าสินเชือ่ ทีป่ ล่อยไปอยูเ่ สมอ
เนื่องจากบริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้สนิ ระยะสัน้ ต่อระยะยาวทีค่ ่อนข้างสูง จึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ไม่
สามารถชําระคืนหนี้ต ั ๋วแลกเงินระยะสัน้ ทีจ่ ะครบกําหนดไถ่ถอนได้ อย่างไรก็ดี เมือ่ พิจารณาด้านสินทรัพย์จะพบว่า สัดส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่ามาก แสดงให้เห็นถึงการถือครองสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องสูงของบริษทั ฯ ได้
ชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งของการมีหนี้สนิ ระยะสัน้ ทีค่ อ่ นข้างสูงดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้มแี นวทางในการบริหาร
สัดส่วนหนี้สนิ ดังกล่าวโดยเฝ้าระวังและดูแลภาระหนี้อยูเ่ สมอ และสํารองเงินเพือ่ จ่ายหนี้ล่วงหน้า เพือ่ ให้ทนั กําหนดทีต่ อ้ งชําระ แจ้ง
กับลูกหนี้ทบ่ี ริษทั ได้ไปลงทุนในตั ๋วแลกเงินให้ทราบล่วงหน้าว่าจะเรียกคืนก่อนตั ๋วครบกําหนด เพือ่ ให้ลกู หนี้มเี วลาเตรียมชําระหนี้
ตลอดจนอาจเจรจาเพือ่ ขอชําระคืนหนี้ต ั ๋วแลกเงินระยะสัน้ บางส่วนก่อน
ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตามงบการเงินรวมมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ากับ
3.53 เท่า และ 0.74 เท่าตามลําดับ
4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรของธุรกิ จ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะซบเซา ไม่เกิดการขยายตัว ก็จะส่งผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจหรือรายได้ของบริษทั ฯได้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว จะทําให้เกิดการลดลงของกิจกรรมและการลงทุนทัง้ ภาคเอกชนและ
รัฐบาล และส่งผลต่อรายได้และความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนทีล่ ดลง ทัง้ นี้ จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทธ่ี ุรกิจของบริษทั ฯในส่วน
ของการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ อาจได้รบั ผลกระทบในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งของวงจรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจอยู่ในภาวะขาลงอย่างไร
ก็ตามการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย อันเนื่องมาจากการให้บริการทีป่ รึกษาการเงินทีห่ ลากหลาย ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การทดแทนกันของรายได้ในแต่ละช่วงเวลาทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น ในกรณีทเ่ี ศรษฐกิจอยู่ในช่วงซบเซา การลงทุน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีล่ ดลง ได้ทาํ ให้ประชาชนประสบปญั หาทางค่าครองชีพ ธุรกิจด้านการบริหารสินทรัพย์ของบริษทั ฯทีจ่ ะต้องเก็บ
เงินจากลูกหนี้ อาจประสบปญั หาในการเรียกเก็บเงินได้ อันเนื่องจากการชะลอการลงทุนต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในภาวะเศรษฐกิจ
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ดังกล่าวอาจทําให้ในอนาคตจํานวนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ซึง่ หมายความว่าบริษทั ฯก็จะมีปริมาณ
งานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทีจ่ ะรองรับเพิม่ ขึน้ ในอนาคตเช่นกัน
นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่ซบเซาจะทําให้ลูกค้าทีม่ ปี ญั หาด้านหนี้สนิ ด้านเงินทุนหมุนเวียน เข้ามาใช้บริการจากบริษทั ฯใน
ธุรกิจการให้สนิ เชือ่ มากขึน้
ในทางกลับกัน ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึน้ ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ก็มโี อกาสที่
จะสร้างรายได้จากการเรียกเก็บหนี้ได้ดี
5 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีคแู่ ข่งทัง้ ทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชนรายอืน่ ดังนัน้ บริษทั จะมีความ
เสีย่ งเรือ่ งการแข่งขันเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ สําหรับธุรกิจการให้บริการอื่นๆ ทีจ่ ะมีการแย่งลูกค้าด้วยสงครามราคาและบริการเข้ามา
เช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีร่ ายได้ของบริษทั ฯ อาจจะลดลงจากการแข่งขันด้านราคาของคูแ่ ข่งรายใหม่ทม่ี เี พิม่ ขึน้
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
บริษทั ป้องกันความเสีย่ งในส่วนนี้ ด้วยการพัฒนาระบบงานและทีมงานสินเชื่อ ทีมงานบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และ
ทีมงานให้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษทั เน้นการสร้างบุคลากรและความสัมพันธ์ในทีมให้เหนียวแน่ น ด้วยการให้ความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ทํากิจกรรมทีเ่ ป็ นการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ การทํากิจกรรมเพือ่ สังคม การประเมินผลงานทีร่ วดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ เมื่อบุคลากรมีขวัญกําลังใจทีด่ ี มีความรูค้ วามสามารถ การให้บริการในธุรกิจต่างๆของบริษทั ก็จะเป็ นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่ง
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสําคัญในการสร้างองค์กรทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ระบบการพิจาณางาน ระบบการอนุ มตั ทิ ช่ี ดั เจนและมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความรวดเร็วในการทํางานของเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละธุรกิจ
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั ฯในรอบหลายปี ทผ่ี ่านมา เมือ่ พิจารณาทีม่ าจากสัดส่วนของรายได้ ได้แก่ ผูว้ ่าจ้างทีเ่ ป็ นบริษทั
บริหารสินทรัพย์หรือสถาบันการเงินทีเ่ ป็ นเจ้าของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนัน่ เอง ซึ่งจะว่าจ้างให้บริษทั ฯเป็ นผูบ้ ริหารพอร์ต
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของตนเอง ซึง่ ผูว้ า่ จ้างเหล่านัน้ ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษทั บริหารสินทรัพย์ รวมไปถึงบริษทั ย่อยของบริษทั ที่
เป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์ดว้ ยเช่นกัน โดยหากบริษทั ย่อยมีพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพทีส่ ามารถประมูลมาได้ ก็จะว่าจ้างให้บริษทั
ฯเป็ นผูบ้ ริหารให้ได้ ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ จะมีลกู ค้ารายใหญ่ทส่ี ร้างรายได้อย่างมีนยั สําคัญให้กบั บริษทั
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
บริษทั ฯได้ป้องกันความเสีย่ งในสัญญาการรับจ้างงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ด้วยการเน้นการรับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากบริษทั ย่อยของตนเอง โดยให้บริษทั ย่อยเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพให้ได้ เพือ่ เป็ นการ
ลดความเสีย่ งของการถูกเอาเปรียบในสัญญา หรือความเสีย่ งในการถูกยกเลิกสัญญาการว่าจ้าง ทีจ่ ะมีมากกว่ากรณีบริษทั ฯ ไปรับจ้าง
จากสถาบันการเงิน หรือบริษทั บริหารสินทรัพย์แห่งอืน่ ซึง่ การรับจ้างบริหารงานจากบริษทั ย่อยตนเองจะทําให้บริษทั ฯมีขอ้ ได้เปรียบที่
ดีกว่า อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯก็มคี วามพร้อมต่อการให้บริการแก่สถาบันการเงินอื่นๆ เช่นกัน แต่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลและเงือ่ นไข
ต่างๆของสัญญาว่าจ้าง ให้สร้างผลตอบแทนแก่บริษทั ฯอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ
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นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 255 บริษทั ฯ ได้ขยายกลุม่ เป้าหมายในการปล่อยสินเชือ่ ออกไปสูภ่ าคธุรกิจมากขึน้
สําหรับในส่วนของลูกค้ารายย่อยทีม่ คี วามต้องการใช้สนิ เชื่อก็จะทําผ่าน Factoring Program จึงถือเป็ นการป้องก้นความเสีย่ งอีกด้าน
หนึ่ง
7. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งพึง่ พาความสามารถและความชํานาญของผูบ้ ริหารและ
บุคลากรเป็ นหลัก ทัง้ ในด้านสายสัมพันธ์กบั ธุรกิจต่างๆในการหาลูกค้าและในด้านการบริหารงาน ดังนัน้ การสูญเสียบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถ อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของธุรกิจบริษทั ฯในอนาคต
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
เนื่องจากบริษทั ฯมีการวางนโยบายการบริหารงานไว้ทุกปี ดังนัน้ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็ นไปด้วยดี
ตลอดมา บริษทั ฯ สามารถดําเนินการปรับเพิม่ หรือลดจํานวนพนักงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานได้ดว้ ยดี
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรของบริษทั บริษทั ให้คา่ ตอบแทน สวัสดิการ และการส่งเสริมด้าน
ความรูโ้ ดยการส่งเข้าร่วมอบรม สัมมนา ซึง่ ต่อไปในอนาคต บริษทั ฯมีปริมาณงานเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ ก็สามารถทีจ่ ะคัดสรรบุคคลทีม่ ี
คุณภาพและมีความรูค้ วามสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษทั ฯ ต่อไปได้
8. ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั ย่อยทําสัญญาขอรับการสนับสนุนวงเงิ นสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
การดําเนินงานของบริษทั ย่อยทีเ่ ป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จะต้องใช้เงินทุนจํานวนมากในการประมูลซื้อ
พอร์ตแต่ละครัง้ บริษทั ย่อยจําเป็ นต้องขอรับการสนับสนุ นเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินต่างๆทีเ่ ป็ นพันธมิตรของบริษทั ฯ ดังนัน้ อาจเกิด
ความเสีย่ งได้ ทัง้ จากการไม่ได้รบั เงินกูย้ มื ซึง่ จะส่งผลต่อโอกาสในการเข้าประมูลซื้อพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ หรือความเสีย่ งที่
เกิดจากการทีไ่ ม่สามารถชําระคืนเงินกูย้ มื ได้ในอนาคต หากไม่ประสบความสําเร็จในการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพดังกล่าว
การป้องกันและการลดความเสีย่ ง
ในการขอรับการสนับสนุ นเงินกู้ยมื เพือ่ ใช้ในการประมูลพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ สถาบันการเงินทีใ่ ห้วงเงินกู้ยมื ส่วน
ใหญ่มาจากสถาบันการเงินทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ดังนัน้ การพิจารณาให้เงินกูย้ มื นอกจากจะเป็ น
การประกอบธุรกิจโดยทัวไปของสถาบั
่
นการเงินทีไ่ ด้รบั ดอกเบี้ยเป็ นผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แล้ว ยังถือเป็ นการสนับสนุ นการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯในทางหนึ่ง โดยทีส่ ถาบันการเงินนัน้ ๆ เป็ นผูถ้ อื หุน้ อยู่ดว้ ย ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ก็ได้มมี าตรการป้องกัน
ความเสีย่ งด้วยการพิจารณาการทําสัญญาเงินกูต้ ่างๆ ให้มคี วามรัดกุมและมีความเหมาะสม และก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทงั ้ สองฝา่ ย
มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ การชําระเงินกูย้ มื ในแต่ละสัญญาทีเ่ หลือดังกล่าว จะขึน้ อยู่กบั จํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บได้จากพอร์ตบริหารสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพในแต่ละพอร์ตทีร่ บั ซื้อมา โดยพอร์ตทีร่ บั ซื้อมานัน้ ก่อนการเข้าประมูล บริษทั ฯจะได้มกี ารศึกษาหลักประกันทัง้ หมดของมูล
หนี้ในแต่ละพอร์ตดังกล่าวอย่างละเอียด โดยจะให้ความสําคัญกับพอร์ตที่มมี ูลค่าของหลักประกันสูงกว่าเมื่อเทียบกับวงเงินทีเ่ ข้า
ประมูลซื้อและขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดังกล่าว ดังนัน้ การชําระคืนเงินกูย้ มื ให้กบั สถาบันการเงินของบริษทั ย่อยทัง้ สอง
ั ญาการรับจ้างบริหาร
จึงมันใจว่
่ าจะสามารถชําระคืนวงเงิน กู้ยมื ดังกล่าวได้แน่ นอน ซึ่งในปจั จุบนั บริษทั และบริษัทย่อยไม่มสี ญ
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และไม่มพี อร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพคงเหลือแต่อย่างใด
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1 ทรัพย์สินประเภทคอมพิ วเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สาํ นักงาน และยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้
รายการ

มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)

ลักษณะของกรรมสิ ทธิ์

ภาระคํา้ ประกัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

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

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

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

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

6
3
12
11
32

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

1,532
1
264
204
2,001

ACAP
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม
GSC
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม
ACON
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม
CAP OK
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม
PCOL

- 28 -

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

1
349
131
481

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ACAP ไม่มีภาระผูกพันในทรัพย์สินกับเจ้าหนี้ รายใด
สัญญาเช่าพืน้ ที ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษทั
ACAP

สถานที่

พืน้ ที่เช่า
(ต.ร.ม.)

อาคารเอสเจ อินฟิ 526
นิท วัน บิซเิ นส
คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่
2401-2405
สาขาที่ 00003
450
โกดัง จํานวน 1
สาขา

อัตรา
(บาทต่อเดือน)
315,600

57,894.73

อายุสญ
ั ญาเช่า (ปี )

เงื่อนไขในการเช่า

3ปี โดยเริม่ ตัง้ แต่
ชําระค่าเช่าและค่าบริการ
16 ตุลาคม 2558
เป็นรายเดือนโดยชําระ
ถึง15 ตุลาคม 2561 เป็นค่าเช่าและค่าบริการ
ล่วงหน้าภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
ั ญาการเช่า
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ การต่ออายุสญ
1กรกฎาคม 2559- แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 มิถุนายน 2560 60วัน

สาขาใน
ต่างจังหวัด
จํานวน 1 สาขา

อาคารพาณิชย์
2 คูหา

30,000

3 ปี
1 มิถุนายน 255831
พฤษภาคม 2561

การต่ออายุสญ
ั ญาการ
เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 90 วัน

สํานักงานใหญ่
จํานวน 1 สาขา

อาคาร
สํานักงาน

152,000

3 ปี
16 ธันวาคม 255715
ธันวาคม 2560

การต่ออายุสญ
ั ญาการ
เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน

GSC
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5. ข้อพิ พาททางกฏหมาย
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายร่วมกับจําเลย 11 คน ในฐานความผิดละเมิดให้ชดใช้
ค่าเสียหายร่วมกัน หรือแทนกันวันละ 1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555
จนกว่าจําเลยจะชําระเสร็จแก่โจทก์ และให้ร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินจํานวน 2.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ
แต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจําเลยจะชําระเสร็จแก่โจทก์ โดยศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์
คําพิพากษายืน่ ตามศาลชัน้ ต้นให้ยกฟ้อง โจทก์ได้ทาํ การยืน่ ฎีกาคําพิพากษาศาลอุทธรณ์และคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกาในขณะนี้ ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาจากข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเชื่อว่าคดีดงั กล่าวไม่มมี ลู และจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ แก่
บริษทั
ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทั ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูร้ บั การว่าจ้างรายหนึ่งในฐานความผิดจากสัญญาจ้าง
บริการ โดยให้ชดใช้คา่ เสียหายเป็นจํานวน 1.3 ล้านบาท โดยศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพากษายกฟ้องและโจทก์กําลังยืน่ อุทธรณ์คาํ
พิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ในขณะนี้ ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาจากข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเชือ่ ว่าคดีดงั กล่าวไม่มมี ลู และจะไม่
ก่อให้เกิดหนี้สนิ แก่บริษทั
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่นๆ
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ บริษทั
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษทั
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“เอแคป หรือ บริษทั ฯ”)
ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (“ACAP or The Company”)
บริษทั ให้บริการทางการเงิน ให้สนิ เชือ่ และบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
40854600033
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
156,250,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 152,344,675 บาท
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนฯ หุน้ สามัญ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด 312,500,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
0.50 บาท
โทรศัพท์
02-793-3888
โทรสาร
02-793-3844
Home Page
www.acap.co.th
รายละเอียดนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 10
ชือ่ บริษทั (1)
บริษทั เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัด (“เอคอน”)
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
ACAP CONSULTING COMPANY LIMITED (“ACON”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษทั ฯ 99.99%
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย บริการด้าน CASH MONITORING
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
1,000,000 บาท
จํานวนหุน้
100,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
10 บาท
ชนิดของหุน้
หุน้ สามัญ
โทรศัพท์
02-793-3888
โทรสาร
02-793-3944
ชือ่ บริษทั (2)
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“จีเอสซี”)
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
GLOBAL SERVICES CENTER COMPANY LIMITED (“GSC”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษทั ฯ 99.99%
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการรับจ้างติดตามหนี้ และบริการ Call Center
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
จํานวนหุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
ชนิดของหุน้
โทรศัพท์
โทรสาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสทุ ธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร (มีผลเดือนมีนาคม 2558)
60,000,000 บาท
6,000,000 หุน้
10 บาท
หุน้ สามัญ
02-793-3888
02-793-3844

บริษทั แคปปิตอล โอเค จํากัด (“แคป โอเค”)
ชือ่ บริษทั (3)
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
CAPITAL OK COMPANY LIMITED (“CAP OK”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษทั ฯ 99.99%
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการสินเชือ่ ส่วนบุคคลรายย่อย เพือ่ การอุปโภคและบริโภค ธุรกิจรับจ้างดําเนินงาน
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
412,500,000 บาท
จํานวนหุน้
82,500,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
5 บาท
หุน้ สามัญ
ชนิดของหุน้
โทรศัพท์
02-793-3999
โทรสาร
02-793-3844
ชือ่ บริษทั (4)
บริษทั โอเค แคช จํากัด (“โอเค แคช”)
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
OK CASH COMPANY LIMITED (“OK CASH”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษทั ฯ 99.99%
ประเภทธุรกิจ
การให้สนิ เชือ่
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
62,050,000 บาท
จํานวนหุน้
6,205,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
10 บาท
ชนิดของหุน้
หุน้ สามัญ
โทรศัพท์
02-793-3888
โทรสาร
02-793-3844
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ชือ่ บริษทั (5)
ชือ่ ภาษาอังกฤษ

บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)
ACAP (ASIA) ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
(“ACAP (ASIA) AMC”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษทั ฯ 99.99%
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
25,000,000 บาท
จํานวนหุน้
2,500,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
10 บาท
ชนิดของหุน้
หุน้ สามัญ
โทรศัพท์
02-793-3888
โทรสาร
02-793-3844
ชือ่ บริษทั (6)
บริษทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี จํากัด (“ออรั ่ม”)
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
AURUM CAPITAL ADVISORY PTE LIMITED (“AURUM”)
สัดส่วนการถือหุน้ โดยบริษทั ฯ 63.97%
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านวาณิชธนกิจในประเทศสิงคโปร์
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
168 Robinson Road # 09-06 Capital Tower Singapore 068912
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
475,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
จํานวนหุน้
475,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ชนิดของหุน้
หุน้ สามัญ
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

6.2 ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
นายทะเบียนของบริษทั ฯ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009-9000
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ปี 2556-2559

นายไพบูล ตันกูล
หรือ

นางสาวสกุณา แย้มสกุล

หรือ

นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4298
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4906
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3442
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ี ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-344-1000 โทรสาร 02-286-5050
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