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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 วิฑรู ย์เธียร ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในธุรกิจทางการเงิน ต่อมา ในปี 2546 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ 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 ฯ มีทุ น จดทะเบีย นชํ า 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 วิฑูรย์เธียร ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การได้ลาออกจากทุกตําแหน่ งของบริษทั ฯ โดยยังคงตําแหน่ งกรรมการบริษทั อยู่ ต่อมาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2558 มีมติอนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ “นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ”์ รักษาการประธานกรรมการบริษทั ฯ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี” เป็ นประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และอนุ มตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อนุ มตั ิ
แต่งตัง้ “นางสาวสุกญ
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ อนุ มตั ใิ ห้รอการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ฯไว้ก่อน อนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ ผูม้ อี าํ นาจลง
ลายมือชื่อของบริษทั ฯ ชุดใหม่ รวมถึง อนุ มตั แิ ต่งตัง้ รักษาการเลขานุ การบริษทั ฯ คนใหม่ ต่อมาในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ดร.
วิวฒ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร 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 นงานของบริ ษทั 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 ในชื่อ “บริษทั เอเชีย่ น แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จํากัด” เพือ่ ให้บริการธุรกิจทีป่ รึกษาทางการเงินและ
วาณิชธนกิจ รวมถึงการให้บริการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลกู ค้า
ปี 2544
 จัดตัง้ บริษทั เอเชียน อินเตอร์เนชั ่นแนล 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 นชื่อจาก “บริษทั เอเชีย่ น แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จํากัด”
เป็น “บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)” พร้อมทัง้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 100 ล้านบาท
ปี 2547
 จัดตัง้ บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1 ล้านบาท บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพือ่ ลงทุน
ในทรัพย์สนิ และระบบซอฟแวร์ และให้บริษทั ฯ เช่าเพือ่ ใช้ในการบริหารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ปี 2548
 ในวันที่ 14 ธันวาคม บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ
ประชาชน จํานวน 23 ล้านหุน้ ภายหลังการเสนอขายบริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ สิน้ 100 ล้านบาท
ปี 2549
 บริษทั เอแคป แอสเสท จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั 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 ล้าน
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท จึงทําให้มที ุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วจํานวน 125 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 125 ล้านหุน้
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป
ปี 2551
 บริษทั เอเชียน อินเตอร์เนชั ่นแนล แพลนเนอร์ส จํากัด เปลีย่ นชือ่ เป็ น “บริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จํากัด
(“ACS”)”
 ACS ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นทีป่ รึกษาการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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ปี 2552
 บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส เปลีย่ นชือ่ เป็ น “บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”)” เพือ่ ขยายการรับจ้าง
ดําเนินงาน (Outsourcing Business) ในส่วนของบริการติดตามหนี้ และงานบริการด้าน Call Center
 เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในหุน้ สามัญของ CAP OK จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ 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 ญาตนี้จะทําให้ ACS สามารถเข้าประมูลหรือรับงานทีป่ รึกษาของหน่วยงานราชการได้
 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 ฯ
ั น์ วิฑรู ย์เธียร ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ดร.วิวฒ
ได้ลาออกจากทุกตําแหน่งของบริษทั ฯ โดยยังคงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ อยู่ ต่อมา เมือ่ วันที่ 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 ฯ เพิม่ 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
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 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
 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)” เป็ น “บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)”
 26 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อจาก “บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริษทั 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 ฯ จาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้
II. ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 62,500,000 หน่ วย แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
III. เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 31,250,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จํานวน 62,500,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
 10 พฤษภาคม 2559 เพิม่ ทุนจดทะเบียน จํานวน 31,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 125,000,000 บาท เป็ น
156,250,000 บาท
 10 พฤษภาคม 2559 จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของบริษทั ฯ จาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้ ทํา
ให้บริษทั ฯ 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
 1 สิงหาคม 2559 ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (ACAP W-1) จํานวนไม่เกิน
62,500,000 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จํานวน 4 หุน้ ต่อ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 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 กู้ จํานวนไม่เกิน
4,000 ล้านบาท
ปี 2560
 10 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2560 จํานวน 454.20 ล้านบาท
 27 มีนาคม 2560 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 มีมติดงั นี้
- ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จํานวนไม่เกิน 76,172,338 หน่ วย แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จํานวน 39,086,169 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 76,172,338 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
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 10 เมษายน 2560 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 39,086,169 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 156,250,000 บาท เป็ น
195,336,169 บาท
 29 พฤษภาคม 2560 ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (ACAP-W2) จํานวนไม่เกิน 76,172,338 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) จํานวน 4 หุน้ ต่อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
 20 มิถุนายน 2560 เปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จากเดิม 152,344,675 บาท เป็น 156,183,077 บาท
 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2560 จํานวน 240.50 ล้านบาท
 6 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2560 จํานวน 768.60 ล้านบาท
 29 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (บริษทั ย่อย) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน จากเดิม 60,000,000
บาท เป็ น 80,000,000 บาท โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ จากเดิม จํานวน 5,999,993 หุน้ เป็น 7,999,993 หุน้
 บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (บริษทั ย่อย) ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ซึง่ นายทะเบียนได้รบั จดทะเบียนไว้
แล้ว เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
 21 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้ว จากเดิม 156,183,077.00 บาท เป็ น 157,903,339.50 บาท
คิดเป็นจํานวนหุน้ 315,806,679 หุน้
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1.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

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 คอน
ซัลติ้ ง

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

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

1/ บริษทั ฯ เปลีย่ นชือ่ จาก “บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)” เป็น “บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)” กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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
2/ บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (“GSC”) เพิม่ ทุนจดทะเบียน จํานวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 10,000,000 บาท เป็ น 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จํานวน 5,000,000 หุน้
(ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558) และได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน จากเดิม 60,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท โดย
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ จากเดิม จํานวน 5,999,993 หุน้ เป็น 7,999,993 หุน้ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
3/ บริษทั ฯ เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) จากร้อย
ละ 2.39 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บบส.เอแคป (เอเชีย) โดยซือ้ หุน้ เพิม่ จาก บริษทั แคปปิตอล
โอเค (“CAP OK”) จํานวนทัง้ สิน้ 2,440,001 หุน้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และ บบส.เอแคป (เอเชีย) ได้
จดทะเบียนเลิกบริษทั ซึง่ นายทะเบียนได้รบั จดทะเบียนไว้แล้ว เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และอยูร่ ะหว่างการ
ชําระบัญชี
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 แคปปิ ตอล 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 2560)
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”)
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว จํานวน 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 เนื่องจาก สภาวะทางเศรษฐกิจทีซ่ 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 เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2558 ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว จํานวน 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
บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลพอร์ต
บริหารสินทรัพย์ในอนาคต ทัง้ นี้ บบส.เอแคป (เอเชีย) ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ซึง่ นายทะเบียนได้รบั จดทะเบียนไว้แล้ว เมือ่ วันที่ 29
พฤศจิกายน 2560 และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
บริษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ้นร้อยละ 63.97
6) บริษทั ออรั ่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี จํากัด (“ออรัม”)
่
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว จํานวน 475,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านวาณิชธนกิจในสิงคโปร์ รวมถึง
ประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ นี้ ออรัมได้
่ หยุดให้บริการงานตัง้ แต่กลางปี 2557 เนื่องจาก ออรั ่มมีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษทั ฯ มีมติจะดําเนินการขายหุ้นในบริษทั ออรั ่ม แคปปิ ตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทอี ี
(“ออรัม”)
่ ทีเ่ ป็ นบริษทั ย่อยอยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ แต่เนื่องจาก ผูซ้ ้อื คือ Mr.Alfonsus Ridwan Wihardja ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิม แจ้งว่าไม่
สามารถจะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงขอยกเลิกการซื้อหุน้ ทัง้ หมดของออรั ่มดังกล่าว ทําให้บริษทั ฯ ยังคงถือหุน้ 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 ( ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้หยุดดําเนินธุรกิจนี้) และงานบริการด้านอืน่ ๆ ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิ จการให้สินเชือ่
ภายใต้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ดําเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อกับลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย เพือ่ เป็ 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 ิ คือ จะต้องเป็ นสินเชือ่ แบบมีหลักประกันและลูกหนี้ผา่ นการประเมินเรือ่ งความสามารถในการชําระหนี้
ระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 1 ปี หากพิจารณาจากวงเงินทีบ่ ริษทั ให้สนิ เชื่อกับภาคธุรกิจ สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้
เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ วงเงินสินเชือ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาทต่อราย
 กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง วงเงินสินเชือ่ อยูม่ ากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อราย
 กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก วงเงินสินเชือ่ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย
- สินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) เป็ นการให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ด้วยบริการแฟคตอริง่ เพื่อผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ เพียงนําเอกสารการแจ้งหนี้ของลูกหนี้การค้าของผูป้ ระกอบการทีผ่ า่ นขบวนการวางบิลเรียบร้อยแล้ว และ
รอเรียกเก็บเงินมาติดต่อขอใช้บริการแฟคตอริง่ เปลีย่ นเป็ นเงินสดกับทางบริษทั

2. 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
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 สินเชื่อส่วนบุคคล
(Personal Loan) สินเชือ่ เงินผ่อน (Sales Finance) บัตรเครดิต (Credit Card) และสินเชือ่ เช่าซื้อ (Hire Purchase)
ธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ได้ยกเลิกกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เนื่องจากเป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งใช้เงินทุนหมุนเวียนทีเ่ ป็ น
เงินสดค่อนข้างสูง มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่หลายรายอยู่ในธุรกิจ ทําให้การแข่งขันในธุรกิจนี้มกี ารแข่งขันรุนแรง ส่งผลกระทบความ
เสีย่ งในธุรกิจด้านนี้มากขึน้ ไปด้วย ประกอบกับบริษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่า การปล่อยสินเชือ่ ในลักษณะทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ความเสีย่ ง
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ในการไม่ได้รบั ชําระคืนเงินมีสงู ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ดําเนินการส่งคืนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกลับคืนไปยังผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลให้การประกอบธุรกิจด้านบัตรเครดิตของ CAP OK เป็ นอันยุตลิ งเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ปจั จุบนั CAP OK ยังคงดําเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินผ่อนและสินเชื่อรายย่อยผ่าน Factoring
Program เพือ่ ผูป้ ระกอบการ
หยุดดําเนิ นธุรกิ จบริ หารสิ นทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ในอดีตทีผ่ า่ นมา ซึง่ ภายใต้ธุรกิจนี้ มีบริษทั ในกลุ่มเกีย่ วข้องโดยหลัก 2 บริษทั คือ บริ ษทั เอเชี ย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด
(มหาชน)(“ACAP”) จะให้บริการรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ท่เี ป็ นเจ้าของพอร์ตสินเชื่อ หรือพอร์ตสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ ซึง่ โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษทั บริหารสินทรัพย์และสถาบันการเงินทัวไป
่
บริษทั ฯ จะเป็ นผูต้ ดิ ตามและเรียกเก็บหนี้จาก
ลูกหนี้ของพอร์ตทีผ่ ดิ นัดชําระหนี้ รวมถึง การดําเนินคดีและบังคับยึดทรัพย์หลักประกัน เพือ่ นํ าทรัพย์สนิ มาบริหารจัดการและขาย
ทอดตลาด โดยจะได้คา่ ธรรมเนียมเป็ นเปอร์เซ็นต์การเรียกเก็บหนี้จากผูว้ ่าจ้าง ในขณะนี้ บริษทั ไม่ดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพดังกล่าวแล้ว
ส่วนอีกบริษทั หนึ่ง คือ บริ ษทั บริหารสิ นทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
ประมูลพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึง่ ภายหลังหากสามารถประมูลพอร์ตสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพได้ จะได้
ว่าจ้างให้ ACAP เป็ นผูร้ บั จ้างบริหารพอร์ตต่อไป หรือในบางกรณีอาจเป็ นผูบ้ ริหารพอร์ตหรือลูกหนี้บางรายเอง ทัง้ นี้ บบส.เอแคป
(เอเชีย) ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั กับนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

2.1 โครงสร้างรายได้
บริ ษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางอ้างอิงตามงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560
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โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ และบริษทั 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 ฯ
3. รายได้จากค่าธรรมเนียมทีม่ าจากค่าธรรมเนียมการจัดหาสินเชือ่ ของ CAP OK
4. รายได้อน่ื ประกอบด้วย กําไรจากการขายบริษทั ย่อย กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้ ดอกเบีย้ รับ เป็ นต้น
เนื่องจากบริษทั ฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการให้สนิ เชือ่ แก่ภาคธุรกิจและรายย่อย โดยได้เริม่ ดําเนินการธุรกิจดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่มกี ารเปลีย่ นผู้ถอื หุ้นและผู้บริหารใหม่ ดังนัน้ ในปี 2560 รายได้ของบริษทั ฯ ในรูปของดอกเบี้ยรับกลายเป็ น
รายได้หลักและคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนยั สําคัญ
2.2 การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
ธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย แบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 สายงาน ได้แก่ 1) ธุรกิจด้านการให้สนิ เชือ่
2) 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 ฯ และบริษทั ย่อย การให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้าจะมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพือ่ เสริมสภาพคล่องให้กบั ลูกค้าภาคธุรกิจ โดยลักษณะของสินเชือ่ ทีใ่ ห้จะอยู่
ในลักษณะสัญญาเงินกู้ซง่ึ จะจํานองหลักประกันอสังหาริมทรัพย์และจํานําหลักประกันสังหาริมทรัพย์ หรือการให้สนิ เชื่อ
ในลักษณะสัญญาขายฝาก ซึ่งหมายถึง จะเป็ นสินเชื่อทีจ่ ะต้องโอนกรรมสิทธิของหลั
กประกันมาให้บริษทั เลย ณ วันทํา
์
สัญญาขายฝาก โดยระยะเวลาของเงินกูไ้ ม่เกิน 1 ปี สามารถต่อได้อกี หนึ่งปี ตามความเห็นของคณะกรรมการ
 กลุ่มลูกค้า เป็ นบริษทั ห้าง ร้าน นิตบิ ุคคลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่ ้องการความรวดเร็วในการหาแหล่งเงินทุน
และมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์
 ขัน้ ตอนการทํางาน
- บริษัท ฯ จะมีเ จ้า หน้ า ที่ส ิน เชื่อ ไปพบลูก ค้า เพื่อ พิจ ารณาความต้ อ งการเงิน ทุ น ศึก ษาข้อ มูลบริษัท และ
หลักประกันเบือ้ งต้น
- ให้ลูกค้าดําเนินการประเมินราคาหลักประกัน โดยบริษทั ประเมินราคาทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ (อยู่ในรายชื่อของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- วิเคราะห์ลกั ษณะธุรกิจ สภาวะการแข่งขัน อุตสาหกรรม ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการ
ชําระหนี้ และภาระหนี้ทม่ี อี ยู่
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- เจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อตรวจสอบข้อมูลบริษทั และกรรมการในส่วนของเครดิตบรูโร (บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ:
National Credit Bureau) การถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ และการล้มละลาย รวมทัง้ ความถูกต้องของเอกสาร อาทิเช่น
บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีธนาคาร ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียน
การค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน เป็ นต้น จากนัน้ จะดําเนินเรื่องวิเคราะห์สนิ เชื่อ และประเมิน
หลักประกันเป็ นรายกรณี เช่น หลักประกันประเภทบ้านและทีด่ นิ อ้างอิงจากราคาประเมินของกรมทีด่ นิ และ
รายงานของบริษทั 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 เชื่อแก่ลกู ค้ารายย่อยผ่านสินเชื่อแฟคเตอริง่ โดยลูกค้านําใบวางบิลมา
ขอสินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจทีค่ ล่องตัวมากขึน้ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนแก่ลกู ค้า ผูข้ ายสินค้า/บริการ โดยการรับซื้อ หรือ รับโอน
สิทธิลกู หนี้การค้า ซึง่ ผูข้ ายสินค้าได้สง่ มอบสินค้า/บริการเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างรอเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาการให้
เครดิตทางการค้า ซึง่ จะช่วยให้ผขู้ ายสินค้ามีสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจยิง่ ขึน้
 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ ธุรกิจทีก่ ําลังขยายกิจการ และมีศกั ยภาพในการเติบโต
ธุรกิจทีข่ ายสินค้าหรือให้บริการ โดยการให้เครดิตเทอมมีลกู หนี้และเอกสารการค้าชัดเจน
ธุรกิจทีม่ เี งินทุนหมุนเวียนทีจ่ าํ กัด
 การพิจารณาสินเชื่อ Factoring
จะวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลบริษทั และกรรมการในส่วนของ
เครดิตบรูโร (บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ: National Credit Bureau) การถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ และการล้มละลาย
และการดําเนินงานของลูกค้า รวมทัง้ วิเคราะห์ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดขาย และงบการเงินย้อนหลัง 2 – 3 ปี หากอยู่
ในเกณฑ์ทก่ี ําหนดก็จะอนุ มตั วิ งเงินแฟคเตอริง่ และวงเงินย่อยของลูกหนี้การค้าแต่ละราย โดยจะทําหนังสือแจ้ง
โอนสิทธิเรียกร้องและส่งให้ลูกหนี้การค้า ระยะเวลาของการพิจารณาจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความ
ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร
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
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ของธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ ผูบ้ ริโภค แนวปฏิบตั กิ ําหนดให้ตงั ้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดหนี้คงเหลือของ
ลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระเกิน 3 งวดขึน้ ไป อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีดงั กล่าวอนุ ญาตให้บริษทั ย่อยสามารถตัง้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิตใิ นอดีต
 บริษทั ฯ มีนโยบายในการตัง้ สํารองโดยเมื่อลูกค้าผิดนัดชําระหนี้ บริษทั ฯ จะดําเนินการบังคับจํานํ าหุ้น บังคับ
หลักประกันและพิจารณาว่าหลักประกันเมื่อบังคับแล้วมีมูลค่าตํ่ากว่าภาระหนี้ทม่ี อี ยู่หรือไม่ หากหลักประกันมี
มูลค่าตํ่ากว่าภาระหนี้บริษทั จะตัง้ สํารองในส่วนทีต่ ่ํากว่า แต่ทงั ้ นี้ บริษทั ฯ ปล่อยสินเชื่อโดยมีนโยบายให้สนิ เชื่อ
ไม่เกิน 50% ของหลักประกันโดยเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็ นทีด่ นิ จะมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี และในส่วนของตั ๋วแลกเงิน
(B/E) บริษทั ฯ มีนโยบายให้สนิ เชือ่ ไม่เกิน 100% ของหลักประกัน หากหลักประกันไม่สามารถบังคับขายทีร่ าคา
ตลาดได้ หรือมูลค่าหลักประกันปรับตัวลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษทั ฯ มีส่วนชดเชยความเสีย่ งคือ ในกลุ่มที่
บริษทั ให้สนิ เชื่อเกินกว่า 50% ของหลักประกันนี้ บริษทั ฯ ต้องทราบประวัตกิ ารติดต่อและความสมํ่าเสมอในการ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาเงินกูเ้ ป็ นอย่างดี ประกอบกับหลักประกันนัน้ จะต้องเป็ นหลักประกันทีม่ สี ภาพคล่องสูง
เช่น หุ้นของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับบริษทั ฯ ยังมีหลักประกันทีเ่ ป็ นการคํ้าประกัน
จากกรรมการอีกส่วนหนึ่ง จึงช่วยบรรเทาความเสียหายได้อกี ขัน้ ดังนัน้ ความเสีย่ งในการทีบ่ ริษทั ฯ ต้องสํารอง
จึงมีคอ่ นข้างน้อย
2.2.2 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
2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
จากการดําเนินธุรกิจหลักในส่วนการให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ และธุรกิจ Call Center ซึง่ ถือเป็ นธุรกิจหลักและเป็ นทีม่ าของ
รายได้หลักของบริษทั ฯ ปจั จุบนั ธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมีผปู้ ระกอบการรายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดการให้บริการเพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวนมาก ซึง่
บางธุรกิจก็เป็ นของภาครัฐ และบางธุรกิจเป็ นของภาคเอกชนหรือบริษทั ย่อยของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ ต้องมีการปรับตัว
ต่อการแข่งขันทีร่ นุ แรงในแต่ละสายธุรกิจ เพือ่ สามารถให้บริการธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต่อไปอย่างยั ่งยืนในอนาคต
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
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 ธุรกิจบริการอืน่ ๆ
การให้บริการรับจ้างดําเนินงานในลักษณะการให้บริการ Call Center ทีบ่ ริษทั ย่อย GSC ได้เริม่ ดําเนินงานเมือ่ ปลายปี
2552 ทีผ่ ่านมา โดยอาศัยความได้เปรียบจากต้นทุนการดําเนินงานทีต่ ่ําของ GSC เนื่องจากมีพนักงานทีเ่ คยเป็ นพนักงานในส่วนของ
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
การกําหนดราคาในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย บริษทั จะพิจารณาจากต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนการ
บริหารงาน ค่าโสหุย้ ต่างๆ ปริมาณงาน ความยากง่าย และจํานวนบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นหลัก ประกอบกับการพิจารณาราคาตลาด
ทีผ่ ใู้ ห้บริการรายอื่นเสนอ โดยจะคํานึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของลูกค้าด้วย รวมทัง้ พิจารณาขนาดมูลค่าโครงการ
ด้วย
2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 อุตสาหกรรมธุรกิจสินเชือ่
สภาวะและแนวโน้มสินเชือ่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560
- สินเชื่อภาคธุรกิจ: ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจปรับเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนในทุกขนาดธุรกิจ ขณะทีส่ ถาบัน
การเงินยังคงระดับความระมัดระวังการปล่อย สินเชือ่ ธุรกิจใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อน จากความต้องการของกลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่เพือ่ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
และนํ าไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเป็ นสําคัญ ขณะทีค่ วามต้องการสินเชื่อของธุรกิจ SMEs โดยรวมยังคงปรับเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินบางแห่งเห็นว่าความ ต้องการสินเชือ่ ของธุรกิจ SMEs ในภาคการเกษตรเริม่ ชะลอลงสําหรับไตร
มาส 1 ปี 2561 สถาบันการเงินคาดว่า ความต้องการสินเชื่อธุรกิจมีแนวโน้มปรับเพิม่ ขึน้ ทัง้ จากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และ
ธุรกิจ SMEs มาตรฐานการให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 โดยรวมสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการปล่อย
สินเชือ่ ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมุมมองต่อความเสีย่ งทางเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมยังคงเป็ นปจั จัยหลักทีม่ ี
ผลต่อมาตรฐานการให้สนิ เชื่อภาคธุรกิจ ทัง้ นี้ สถาบันการเงินบางแห่งกําหนดอัตราดอกเบีย้ สูงขึน้ และปรับเงือ่ นไขการให้
กู้ยมื เข้มให้งวดขึ้นในกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ท่มี คี วามเสีย่ งสูงสําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 สถาบันการเงินยังคาดว่าจะคง
มาตรฐานการให้สนิ เชื่อภาคธุรกิจในภาพรวมไว้ใกล้เคียงเดิมซึ่งสอดคล้องกับความกังวลเกีย่ วกับคุณภาพสินเชื่อทีไ่ ม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั
- สินเชื่อภาคครัวเรือน: ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนปรับเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อ
ยานพาหนะและบัตรเครดิตเป็ นสําคัญ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องในทุกวัตถุประสงค์ ขณะทีส่ ถาบันการเงินยังรักษา
มาตรฐานการให้สนิ เชื่อไว้ใกล้เคียงเดิม ยกเว้นสินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะทีม่ แี นวโน้มเข้มงวดขึน้ ต่อเนื่อง ความต้องการ
สินเชื่อภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เพิม่ ขึน้ ในทุกวัตถุประสงค์ตามความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีป่ รับดีขน้ึ โดย
สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยในกลุ่มทีอ่ ยู่อาศัยแนวราบ ขณะทีส่ นิ เชื่อเช่าซื้อยานพาหนะได้รบั ปจั จัยบวก
เสริมจากแนวโน้มตลาดซื้อขายรถยนต์ทด่ี ขี น้ึ สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สถาบันการเงินคาดว่าความต้องการสินเชื่อภาค
ครัวเรือนจะเพิม่ ขึน้ ในทุกวัตถุประสงค์ แต่สนิ เชื่อเช่าซื้อยานพาหนะมีแนวโน้มชะลอลงบ้าง มาตรฐานการให้สนิ เชือ่ ภาค
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ครัวเรือนในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ในภาพรวมค่อนข้างระมัดระวังการปล่อยสินเชือ่ โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อยานพาหนะและ
สินเชือ่ บัตรเครดิตตามมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและความน่ าเชื่อถือด้านเครดิตของผูก้ ู้ทย่ี งั เป็ นปจั จัยหลัก ขณะที่
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สถาบันการเงินยังคงมาตรฐานการให้สนิ เชือ่ ทุกประเภทในระดับทีใ่ กล้เคียงเดิม ยกเว้นสินเชือ่ เช่า
ซื้อยานพาหนะทีส่ ถาบันการเงินบางแห่งเพิม่ ความระมัดระวังมากขึน้ อย่างมีนัยหลังเริม่ เห็นสัญญาณว่าคุณภาพสินเชื่อ
หมวดดังกล่าวเริม่ ด้อยลง
หมายเหตุ : ทีม่ าจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ฝา่ ยนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน
วันที ่ 31 มกราคม 2561

2.6.1 ขนาดของตลาดและการแข่งขัน
 ธุรกิจการให้สนิ เชือ่
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า แต่หนี้สนิ ครัวเรือนยังคงอยู่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ ตลาดสินเชื่อยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้ สถาบันการเงินทีเ่ ป็ นธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินทีม่ ใิ ช่ธนาคารพาณิชย์
ทัง้ นี้ นอกจากผู้ประกอบการเดิมแล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาร่วมแข่งขันในตลาดสินเชื่อค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ เห็นว่ายังมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
จากการแข่งขันของกลุ่มผู้ระกอบการทัง้ กลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่ท่เี พิม่ มากขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการต้องนํ าเสนอกลยุทธ์
หลากหลายทีเ่ กี่ยวข้อง อาทิ กลยุทธ์ด้าน ดอกเบี้ย เวลา หลักประกัน เป็ นต้น เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
ดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ไม่หวือหวาตามตลาดมากเกินไป แต่จะพิจารณาปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆ ตามทีเ่ หมาะสมแก่ลูกค้า
ต่อไป
2.7 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
งานธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้พอเพียงเพือ่ การเติบโตของธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนมาจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในปี ทผ่ี ่านๆมา เงินทุนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ เงินกู้ยมื ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบริษทั ฯ จะ
พิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทของการให้สนิ เชือ่ และสภาวะตลาด
ในขณะเดียวกันประสบการณ์ดา้ นการติดตามหนี้สนิ จากการบริหารสินทรัพย์ ทําให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ สามารถบริหาร
งานในธุรกิจสินเชื่อเพือ่ การอุปโภคและบริโภค รวมถึงงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องและใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญคล้ายๆ
กัน เช่น การให้บริการในลักษณะ Outsourcing Business ทัง้ การบริการเกีย่ วกับการติดตามหนี้สนิ หรือการรับจ้างดําเนินงานบริการ
แบบ Call Center เป็ นต้น
2.8 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
เนื่องจากลักษณะของงาน ทัง้ งานด้านการให้สนิ เชื่อ และงานบริการด้าน Call Center จะเป็ นงานต่อเนื่องทีจ่ ะต้องติดตาม
ประสานงานไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงด้านการดํารงอัตราส่วนทางการเงิ นของบริ ษทั
ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ต้องดํารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุน้ กู้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
อัตราส่วน “หนี้ สิน” ต่อ

อัตราส่วน

“ส่วนของผูถ้ ือหุ้น”
ตามข้อกําหนดสิ ทธิ

ความสามารถในการชําระดอกเบีย้
(EBITDA to Interest)

หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2559 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561

ไม่เกิน 6.0 เท่า ณ วันสิน้ งวดบัญชีใน
แต่ละไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้าย

ไม่น้อยกว่า 2:1 ณ วันสิน้ งวดบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไตรมาสสุดท้าย

หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561

ไม่เกิน 6.0 เท่า ณ วันสิน้ งวดบัญชีใน
แต่ละไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้าย

ไม่น้อยกว่า 2:1 ณ วันสิน้ งวดบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไตรมาสสุดท้าย

หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561

ไม่เกิน 6.0 เท่า ณ วันสิน้ งวดบัญชีใน
แต่ละไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้าย

ไม่น้อยกว่า 2:1 ณ วันสิน้ งวดบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไตรมาสสุดท้าย

หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562

ไม่เกิน 6.0 เท่า ณ วันสิน้ งวดบัญชีใน
แต่ละไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้าย

ไม่น้อยกว่า 2:1 ณ วันสิน้ งวดบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไตรมาสสุดท้าย

หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562

ไม่เกิน 6.0 เท่า ณ วันสิน้ งวดบัญชีใน
แต่ละไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้าย

ไม่น้อยกว่า 2:1 ณ วันสิน้ งวดบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไตรมาสสุดท้าย

หุน้ กูบ้ ริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2560 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562

ไม่เกิน 6.0 เท่า ณ วันสิน้ งวดบัญชีใน
แต่ละไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้าย

ไม่น้อยกว่า 2:1 ณ วันสิน้ งวดบัญชีในแต่ละ
ไตรมาส หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
กรณีไตรมาสสุดท้าย

หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ อยู่ท่ี 2.85 เท่า โดยบริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม
เท่ากับ 3,560.64 ล้านบาท และมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1,247.50 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
อยูท่ ่ี 2.30 เท่า
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มมี าตรการรองรับเพือ่ รักษาสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงโครงสร้าง
เงินทุนให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมในระยะเวลาอันใกล้โดย
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

1. บริษทั ฯ มีการจัดทําประมาณการทางการเงินเพือ่ เฝ้าระวังสภาพคล่องและดูแลอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่
เสมอ โดยมีการตรวจสอบอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยรายไตรมาส
2. บริษทั ฯ มีมาตรการระมัดระวังการเพิม่ หนี้สนิ เท่าทีจ่ าํ เป็ น
3.

บริษทั ฯ มีแผนการเพิม่ ส่วนของผู้ถือหุ้น โดยการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั ฯ

(Warrant)
3.2 ความเสี่ยงด้านความสามารถชําระดอกเบีย้ และเงินต้น
บริษทั ฯ ได้ทาํ การคํานวณและเปิดเผยอัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้
3.2.1 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
(EBITDA) หารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยอัตราส่วนอยูท่ ่ี 2.30, 2.26 และ (14.89) เท่า ในสิน้ ปี 2560 และ 2559 และสิน้ ปี 2559
และ 2558 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสําหรับสิน้ ปี 2560 เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2559 เนื่องจาก บริษทั ฯ มีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการ
เงินเพิม่ ขึน้
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ระดมทุนผ่านทางตราสารหนี้ ระยะสัน้ (ตั ๋วแลกเงิน) และระยะยาว (หุน้ กู)้ เพือ่ ใช้ในการดําเนินธุรกิจด้าน
การให้สนิ เชือ่ เป็ นหลัก และไม่มวี งเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน บริษทั ฯ ได้เฝ้าระวังและดูแลสภาพคล่องของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้การชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดตรงตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฯ มียอดตั ๋วแลกเงินคงค้างทีม่ กี ําหนดชําระในเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน 2561 จํานวน 45.00 ล้าน
บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
รายละเอียดตั ๋วแลกเงินทีจ่ ะครบกําหนดชําระเดือนมกราคม 2561
วันที่ตั ๋วครบกําหนด
มูลค่า (บาท)

หมายเหตุ

31 ม.ค. 2561

10,000,000

จํานวน 1 ฉบับ

รวม

10,000,000

จํานวน 1 ฉบับ

รายละเอียดตั ๋วแลกเงินทีจ่ ะครบกําหนดชําระเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันที่ตั ๋วครบกําหนด
มูลค่า (บาท)

หมายเหตุ

6 ก.พ. 2561

20,000,000

จํานวน 1 ฉบับ

23 ก.พ. 2561

5,000,000

จํานวน 1 ฉบับ

รวม

25,000,000

จํานวน 2 ฉบับ

รายละเอียดตั ๋วแลกเงินทีจ่ ะครบกําหนดชําระเดือนเมษายน 2561
วันที่ตั ๋วครบกําหนด
มูลค่า (บาท)

หมายเหตุ

20 เม.ย. 2561

10,000,000

จํานวน 1 ฉบับ

รวม

10,000,000

จํานวน 1 ฉบับ
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนจะต่ออายุต ั ๋วแลกเงินดังกล่าว
โดยได้วางแผนล่วงหน้าเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน เพือ่ ประเมิน
กระแสเงินสดทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงในเดือนถัดไป หากผู้ลงทุนไม่ต่ออายุต ั ๋วแลกเงินต่อหรือไม่สามารถออกตั ๋วแลกเงินใหม่ได้ บริษทั ฯ
สามารถเรียกหนี้คนื จากตั ๋วแลกเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้ไปลงทุนได้ในเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีการแจ้งลูกหนี้ต ั ๋วแลกเงินล่วงหน้าเป็ นเวลา
ประมาณ 1 เดือนเช่นกัน เพือ่ ให้มโี อกาสในการได้รบั เงินคืนตามจํานวนทีต่ ้องการ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีมาตรการสํารองในการระดม
ทุนจากส่วนทุนทัง้ จากในและต่างประเทศไว้อกี ส่วนหนึ่ง
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถเรียกคืนหนี้จากตั ๋วแลกเงินทีไ่ ปลงทุนได้ทนั เวลาการชําระคืนตั ๋วแลกเงิน หรือไม่สามารถระดมทุน
เพือ่ มาสํารองไว้ได้ บริษทั ฯ มีแผนการดําเนินงานดังนี้
1. เจรจากับเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ เพือ่ ขอจ่ายชําระบางส่วนก่อน โดยส่วนทีเ่ หลือขอออกเป็ นตั ๋วแลกเงินฉบับใหม่เพือ่ ขยาย
ระยะเวลาการชําระคืนออกไประยะหนึ่ง
2. สําหรับตั ๋วแลกเงินทีไ่ ด้ไปลงทุนไว้ และถึงกําหนดเวลาชําระคืนแล้ว แต่ลูกหนี้ยงั ไม่สามารถหาคืนเงินได้ บริษทั ฯ จะ
บังคับหลักประกันของตั ๋วแลกเงินทันที
3. เจรจากับลูกหนี้ต ั ๋วแลกเงินทีไ่ ด้ไปลงทุนไว้ในรายทีต่ ั ๋วยังไม่ครบกําหนด เพือ่ ขอเรียกคืนตั ๋วแลกเงินก่อนกําหนด
ในส่วนของหุน้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2559, 2/2559 และ 3/2559 จะครบกําหนดในวันที่ 1 เมษายน, 29 มิถุนายน และ 14 ตุลาคม ใน
ปี 2561 ตามลําดับ โดยบริษทั ฯ มีแผนจะชําระคืนหุน้ กูโ้ ดยเงินทีจ่ ะชําระมาจากเงินภายในบริษทั ฯ การชําระคืนของลูกหนี้ การแปลง
สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrants) การขายทรัพย์สนิ ทีบ่ งั คับหลักประกันแล้วของลูกหนี้ ตลอดจนการเสนอขายหุน้ กูใ้ หม่
เพือ่ นําเงินมาชําระคืนหุน้ กูท้ จ่ี ะครบกําหนดไถ่ถอนดังกล่าว
3.3 ความเสี่ยงในการดํารงสภาพคล่องของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วยหนี้สนิ หมุนเวียน) 2.06 เท่า ซึง่
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 3,560.64 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน 2,095.52 ล้านบาท คิดเป็ น 58.85% ของหนี้สนิ รวมทัง้ หมด
ซึง่ หนี้สนิ หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั อื่น 622.57 ล้านบาท และส่วนของหุน้ กู้ทถ่ี งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี
1,936.37 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน 1,465.12 ล้านบาท คิดเป็ น 41.15% ของหนี้สนิ รวมทัง้ หมด ซึ่งหนี้สนิ ไม่
หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวจากการออกหุน้ กู้ จํานวน 1,455.41 ล้านบาท เมือ่ พิจารณาในแง่ของแหล่งในการชําระคืน
หนี้สนิ โดยเฉพาะหนี้สนิ ระยะสัน้ พบว่าบริษทั ฯ มีเงินสดในมือ 107.44 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสัน้ 42.58 ล้านบาท และตั ๋วแลกเงิน
516.89 ล้านบาท ซึง่ สินทรัพย์สภาพคล่องสูงเหล่านี้ สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ในระยะอันสัน้ และยืดหยุ่นสูง ในขณะทีห่ นี้สนิ ไม่
หมุนเวียนของบริษทั ฯ 1,465.12 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ น 41.15% ของหนี้สนิ รวมทัง้ หมด ซึง่ บริษทั ใช้หนี้ระยะยาวคือเงินจากการออก
หุน้ กูร้ วมจํานวน 1,455.11 ล้านบาท เป็ นหลักในการรองรับลูกหนี้สนิ เชือ่ ระยะสัน้ (ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารปล่อยสินเชื่อระยะยาวเกินกว่า
1 ปี) ความเสีย่ งจากการดํารงสภาพคล่องของบริษทั ฯ จึงยังมีอยู่บา้ ง แต่ยงั คงถูกควบคุมไว้ดว้ ยหนี้สนิ (หุน้ กู)้ ซึง่ เป็ นแหล่งเงินทุน
หลักของบริษทั ฯ ที่มอี ายุยาวกว่าสินเชื่อที่ปล่อยไปอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาด้านสินทรัพย์จะพบว่า สัดส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ในระดับทีส่ งู กว่ามาก แสดงให้เห็นถึงการถือครองสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องสูงของบริษทั ฯ ได้
ชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งของการมีหนี้สนิ ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้างสูงดังกล่าว บริษทั ฯ จึงได้มแี นวทางในการบริหาร
สัดส่วนหนี้สนิ ดังกล่าว โดยเฝ้าระวังและดูแลภาระหนี้อยู่เสมอ และสํารองเงินเพือ่ จ่ายหนี้ล่วงหน้า เพือ่ ให้ทนั กําหนดทีต่ อ้ งชําระ แจ้ง
กับลูกหนี้ทบ่ี ริษทั ฯ ได้ไปลงทุนในตั ๋วแลกเงินให้ทราบล่วงหน้าว่าจะเรียกคืนก่อนตั ๋วครบกําหนด เพือ่ ให้ลูกหนี้มเี วลาเตรียมชําระหนี้
ตลอดจนอาจเจรจาเพือ่ ขอชําระคืนหนี้ต ั ๋วแลกเงินระยะสัน้ บางส่วนก่อน
3.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิ จและการดําเนิ นงานของกลุ่มบริษทั
3.4.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั ชําระคืนหนี้ ล่าช้า
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การป้องกันและลดความเสีย่ ง
ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ ได้ป้องกันและลดความเสีย่ งด้วย ดังต่อไปนี้
- บริษทั ฯ มีนโยบายให้สนิ เชือ่ ไม่เกิน 50% ของหลักประกันทีม่ าขอสินเชื่อ และเพือ่ รองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่
เพิม่ ขึน้ และเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการปล่อยสินเชื่อ บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นเกณฑ์การให้สนิ เชือ่ เฉพาะตั ๋วแลกเงิน (B/E)
ให้มนี โยบายการให้สนิ เชือ่ ไม่เกิน 100% ของหลักประกัน
- หากหลักประกันไม่สามารถบังคับขายทีร่ าคาตลาดได้ หรือมูลค่าหลักประกันปรับตัวลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษทั ฯ
มีส่วนชดเชยความเสีย่ งคือ ในกลุ่มทีบ่ ริษทั ให้สนิ เชื่อเกินกว่า 50% ของหลักประกันนี้ บริษทั ฯ ต้องทราบประวัตกิ าร
ติดต่อและความสมํ่าเสมอในการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้เป็ นอย่างดี ประกอบกับหลักประกันนัน้ จะต้องเป็ น
หลักประกัน ที่มสี ภาพคล่องสูง เช่น หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมี
หลักประกันทีเ่ ป็ นการคํ้าประกันจากกรรมการอีกส่วนหนึ่ง จึงช่วยบรรเทาความเสียหายได้อกี ขัน้
- เน้นการปล่อยสินเชือ่ ระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี
- การหักดอกเบีย้ ไว้ล่วงหน้า
- การติดตามการเคลือ่ นไหวบัญชีของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ
- นิตกิ รรมทีใ่ ช้ในการให้สนิ เชื่อภาคธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นสัญญาขายฝาก นั ่นคือ หลักประกันทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์จะโอน
ษทั ฯ ไม่ได้ใช้วธิ กี ารจดจํานอง ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ประเมินแล้วว่า ลูกค้ารายใดไม่มคี วามสามารถ
เป็ นกรรมสิทธิของบริ
์
ชําระหนี้ได้ตามทีก่ ําหนดเมือ่ ถึงกําหนดชําระ บริษทั ฯ ก็สามารถนําหลักประกันดังกล่าวออกจําหน่ายได้เลยในฐานะเป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิ ์
- บริษทั ฯ จะดําเนินการบังคับจํานําหุน้ บังคับหลักประกันโดยทันทีเพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้รบั การชําระหนี้โดยเร็ว และบริษทั ฯ
มีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้สามารถชําระหนี้ทย่ี มื มาได้อย่างราบรืน่ โดยพิจารณาจากระยะเวลาทีถ่ งึ
กําหนดของหนี้ทย่ี มื มาและการได้รบั การชําระหนี้จากลูกหนี้ของสินเชือ่ ทีป่ ล่อยให้มคี วามสัมพันธ์กนั และมีการสํารอง
เงินสดส่วนหนึ่งเป็ นสภาพคล่องไว้รองรับให้เพียงพอในระดับหนึ่ง
ในขณะทีก่ ารลดความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั ชําระค่าธรรมเนียมจากการให้บริการอืน่ ๆ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยป้องกันความ
เสีย่ งด้วยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นรายเดือน เป็ นค่าธรรมเนียมทีค่ ลอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น และอาจมีค่าธรรมเนียมจาก
ผลสําเร็จของงานอีกส่วนหนึ่ง ดังนัน้ หากไม่ได้รบั ชําระค่าธรรมเนียมการให้บริการจากลูกค้า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยก็จะหยุด
ให้บริการ โดยทีย่ งั มีรายได้ทเ่ี พียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายของการให้บริการรายการนัน้ ๆ อยู่
เงินให้กยู้ มื ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ สามารถจําแนกได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
31ธันวาคม 31ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ล้านบาท
ล้านบาท

ตั ๋วแลกเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืน่

516.89
3,314.12

2,006.85
2,109.95

516.89
3,065.68

1,751.33
1,736.80

รวม

3,831.01

4,116.80

3,582.57

3,488.13
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เงินให้กยู้ มื ในรูปของตั ๋วแลกเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทั และบริษทั ฯ มีเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ ประเภทตั ๋วแลกเงินทัง้ สิน้ 516.89 ล้านบาท
มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ถึง 6 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.0-15.0 ต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั อืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่บุคคลภายนอกและบริษทั เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น
3,314.12 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้รบั ชําระดอกเบี้ย ณ วันเบิกจ่ายเงินกู้จากเงินกูส้ ่วนหนึ่ง และจะได้รบั ชําระดอกเบีย้ ณ
วันชําระคืนเงินกู้อกี ส่วนหนึ่ง เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ ดังกล่าวเป็ นเงินให้กู้ยมื ที่มกี ารจํานองเป็ นทีด่ นิ และหุ้นของบริษทั ผูก้ ู้และ
บริษทั อืน่ เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันและการคํ้าประกันโดยบุคคลซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของผูก้ จู้ าํ นวนหนึ่ง
3.4.2 ความเสี่ ยงจากการปล่อยสิ นเชื่อให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ผู้ถือหุ้นและลูกค้าที่ อาจมีความสัมพันธ์กบั กรรมการ
บริ ษทั ฯ
เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกิจการของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
(Conflict Of Interest) ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ผูถ้ อื หุน้ (TLUXE) ดังนัน้ ในประเด็นนี้ บริษทั ฯ จึงไม่มนี โยบายทีจ่ ะปล่อยสินเชื่อ
แก่ลูกค้ารายย่อยของ TLUXE โดยบริษทั ฯ จะดําเนินการตรวจสอบลูกค้าทีจ่ ะมาขอสินเชื่อทุกราย ซึ่งหากพบว่าเป็ นลูกค้ารายย่อย
ของ TLUXE บริษทั ฯ จะปฎิเสธการให้สนิ เชื่อ ซึง่ ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ไม่มปี ระวัตใิ นการปล่อยสินเชือ่ ให้ลูกค้ารายย่อยของ TLUXE แต่
อย่างใด
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายการปล่อยสินเชือ่ ตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์รายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน คือ ไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ (ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10) รวมไปถึงผูก้ ู้และกรรมการของ
บริษทั ผู้กู้ ต้องไม่ดํารงตําแหน่ งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือมีความสัมพันธ์กบั กรรมการบริษทั ฯ โดย
เกณฑ์การพิจารณาการให้สนิ เชื่อของบริษทั ฯ จะใช้กบั ผูก้ ู้ทุกรายเหมือนกัน คือ เป็ นสินเชื่อทีม่ หี ลักประกันและวงเงินสินเชื่อทีไ่ ด้รบั
อนุ มตั ิจะไม่เกินกว่า 50% ของมูลค่าหลักประกัน และบริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นเกณฑ์การให้สนิ เชื่อเฉพาะตั ๋วแลกเงิน (B/E) ให้มี
นโยบายการให้สนิ เชื่อไม่เกิน 100% ของหลักประกัน เพือ่ รองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพิม่ ความยืดหยุ่นในการ
ปล่อยสินเชือ่
- สําหรับ สิน เชื่อระยะสัน้ เช่น ตั ๋วแลกเงิน ระยะสัน้ มีห ลัก ประกันที่กํ าหนดไว้ คือ หุ้นของบริษัท จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหุน้ ทีม่ รี าคาอ้างอิงการซื้อขายหรือรอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมการคํ้า
ประกันของกรรมการ
- สําหรับสินเชือ่ ระยะยาว เช่น สัญญาเงินกู้ อายุ 1 ปี มีหลักประกันทีก่ ําหนดไว้ คือ ทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ การจํานํ า
หุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ผูก้ ู้ และการคํ้าประกันโดยกรรมการกับผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ผูก้ ู้
3.4.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ดอกเบี้ยเงินกู้เป็ นต้นทุนหลักของบริษทั ฯ ซึง่ ความผันผวนของสภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะมีผลต่อการกําหนดอัตรา
ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกค้า ซึง่ จะส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้ โดยเฉพาะสําหรับลูกหนี้ภาคธุรกิจซึง่ เป็ นลูกหนี้ทม่ี วี งเงินต่อ
รายสูง
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การป้องกันและลดความเสีย่ ง
บริษัท ฯ ป้ องกันความเสี่ยงของความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ยในตลาดโดยการระดมเงิน ทุ น ให้มีอายุสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการให้สนิ เชื่อในภาคธุรกิจนัน้ ๆ และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ และหลีกเลี่ยง Mismatching ของเงินให้กู้ยมื และเงินกู้ยมื
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะหักดอกเบีย้ ไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ลดความเสีย่ งในการรับชําระดอกเบีย้ ล่าช้า
3.4.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรของธุรกิ จ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะซบเซา ไม่เกิดการขยายตัว ก็จะส่งผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจหรือรายได้ของบริษทั ฯ ได้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว จะทําให้เกิดการลดลงของกิจกรรมและการลงทุนทัง้ ภาคเอกชนและ
รัฐบาล และส่งผลต่อรายได้และความสามารถในการใช้จา่ ยของประชาชนทีล่ ดลง
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งของวงจรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจอยู่ในภาวะขาลงอย่างไร
ก็ตามการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อันเนื่องมาจากการให้บริการทีป่ รึกษาการเงินทีห่ ลากหลาย ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การทดแทนกันของรายได้ในแต่ละช่วงเวลาทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น ในกรณีทเ่ี ศรษฐกิจอยู่ในช่วงซบเซา การลงทุน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีล่ ดลง ได้ทําให้ประชาชนประสบปญั หาทางค่าครองชีพ นอกจากนี้ เศรษฐกิจทีซ่ บเซาจะทําให้ลูกค้าทีม่ ปี ญั หา
ด้านหนี้สนิ ด้านเงินทุนหมุนเวียน เข้ามาใช้บริการจากบริษทั ฯในธุรกิจการให้สนิ เชือ่ มากขึน้
3.4.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ เป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีค่แู ข่งทัง้ ทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชนรายอื่น ดังนัน้ บริษทั ฯ จะมี
ความเสีย่ งเรือ่ งการแข่งขันเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ สําหรับธุรกิจการให้บริการอื่นๆ ทีจ่ ะมีการแย่งลูกค้าด้วยสงครามราคาและบริการ
เข้ามาเช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งทีร่ ายได้ของบริษทั ฯ อาจจะลดลงจากการแข่งขันด้านราคาของคู่แข่งรายใหม่ทม่ี ี
เพิม่ ขึน้
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ป้องกันความเสีย่ งในส่วนนี้ ด้วยการพัฒนาระบบงานและทีมงานสินเชื่อ และทีมงานให้บริก ารอย่างต่ อเนื่อง
บริษทั ฯ เน้นการสร้างบุคลากรและความสัมพันธ์ในทีมให้เหนียวแน่ น ด้วยการให้ความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ทํากิจกรรมที่
เป็ นการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพ การทํากิจกรรมเพื่อสังคม การประเมินผลงานทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ เมื่อ
บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี มีความรู้ความสามารถ การให้บริการในธุรกิจต่างๆ ของบริษทั ฯ ก็จะเป็ นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่ง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในการสร้างองค์กรทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ระบบการพิจารณางาน ระบบการอนุมตั ทิ ช่ี ดั เจนและ
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความรวดเร็วในการทํางานของเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละธุรกิจ
3.4.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่
ในส่วนของธุรกิจการให้สนิ เชือ่ บริษทั ฯ จะมีลกู ค้ารายใหญ่ทส่ี ร้างรายได้อย่างมีนยั สําคัญให้กบั บริษทั
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การป้องกันและลดความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อออกไปสูภ่ าคธุรกิจจํานวนมากขึน้ สําหรับในส่วนของลูกค้ารายย่อยทีม่ ี
ความต้องการใช้สนิ เชือ่ ก็จะทําผ่าน Vendors Program จึงถือเป็ นการป้องก้นความเสีย่ งอีกด้านหนึ่ง
3.4.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งมากเกิ นไป
บริษทั ฯ มีการปล่อยสินเชื่อให้ลกู ค้าทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็ นหลัก ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ มีความรู้
ความเชีย่ วชาญ เข้าใจในธุรกิจเป็ นอย่างดี นโยบายทีบ่ ริษทั ฯ มุง่ เน้น คือ การปล่อยสินเชือ่ ระยะสัน้ โดยธุรกิจของผูก้ ูจ้ ะต้องได้รบั การ
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ท่ีชดั เจนตามกระบวนการของบริษัท ฯ หลัง จากนัน้ จะต้องพิจารณามูลค่าและคุณ ภาพ
หลักประกันให้เป็ นไปตามเกณฑ์ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ จะได้รบั เงินต้นคืนเมื่อครบกําหนดสัญญาเงินกู้ หรือสามารถบังคับขาย
หลักประกันเพือ่ ชําระหนี้ได้โดยไม่เกิดความสูญเสีย
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจพิจารณาขยายการให้สนิ เชื่อไปยังธุรกิจอื่น แต่ยงั ใกล้เคียงกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่
เป็ นการต่อยอดและอาศัยความเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่เดิม ซึ่งการมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้งจะช่วย
ควบคุมความเสีย่ งในการทําธุรกิจได้คอ่ นข้างดี
สินเชือ่ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังตารางด้านล่างนี้
ลําดับ
1
2
3
4

กลุ่มอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รับเหมาก่อสร้าง
Factoring
สินเชือ่ ส่วนบุคคล
รวม

สัดส่วนการปล่อยสินเชือ่
74
0
13
13
100%

การป้องกันและลดความเสีย่ ง
บริษัท ฯ มีน โยบายในการปล่ อ ยสิน เชื่อ ที่ต้ อ งเป็ น สิน เชื่อ ระยะสัน้ มีห ลัก ประกัน ที่ม ีมู ล ค่ า สู ง กว่ า สิน เชื่อ ที่ป ล่ อ ย
มีความสามารถในการชําระหนี้ทช่ี ดั เจน ตลอดจนหลักประกันทีส่ ามารถบังคับขายเพือ่ ชําระหนี้ได้ และไม่ด้อยค่า ทัง้ นี้กลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ โครงการใกล้เสร็จเป็ นกลุ่มลูกค้าจํานวนมากทีส่ ุด มีหลักเกณฑ์ตรงตามนโยบายการปล่อยสินเชื่อของบริษทั ฯ ที่
เน้นระยะสัน้ และหลักประกันทีค่ มุ้ กับสินเชือ่ ทีป่ ล่อย ตลอดจนสามารถบังคับหลักประกันเพือ่ นํามาชําระหนี้ได้เพียงพอ
3.4.8 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ นธุรกิจทีต่ ้องพึง่ พาความสามารถและความชํานาญของผูบ้ ริหาร
และบุคลากรเป็นหลัก ทัง้ ในด้านสายสัมพันธ์กบั ธุรกิจต่างๆ ในการหาลูกค้าและในด้านการบริหารงาน ดังนัน้ การสูญเสียบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถ อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของธุรกิจบริษทั ฯ ในอนาคต
การป้องกันและลดความเสีย่ ง
เนื่องจาก บริษทั ฯ มีการวางนโยบายการบริหารงานไว้ทุกปี ดังนัน้ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลจึงเป็ นไปด้วยดี
ตลอดมา บริษทั ฯ สามารถดําเนินการปรับเพิม่ หรือลดจํานวนพนักงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานได้ดว้ ยดี
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นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ให้คา่ ตอบแทน สวัสดิการ และการส่งเสริม
ด้านความรูโ้ ดยการส่งเข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึง่ ต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ มีปริมาณงานเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ ก็สามารถทีจ่ ะคัดสรรบุคคลที่
มีคณ
ุ ภาพและมีความรูค้ วามสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษทั ฯ ต่อไปได้
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1 ทรัพย์สินประเภทคอมพิ วเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สาํ นักงาน และยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้

รายการ

ลักษณะของกรรมสิ ทธิ์

ภาระคํา้ ประกัน

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

-

819
81
3,019
144
6,183
723
10,969

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

-

2,950
2,647
165
841
2,734
1,217
10,554

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

ACAP
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)

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
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1

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

รายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ลักษณะของกรรมสิ ทธิ์

ภาระคํา้ ประกัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

3
1
4

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

1
301
98
400

CAP OK
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)

รวม
OK CASH
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่งสํานักงาน
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ACAP ไม่มีภาระผูกพันในทรัพย์สินกับเจ้าหนี้ รายใด
4.2 สัญญาเช่าพืน้ ที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั

สถานที่

พืน้ ที่เช่า
(ต.ร.ม.)

อัตรา
(บาทต่อเดือน)

ACAP

อาคารเอสเจ อินฟินิท
วัน บิซเิ นส คอมเพล็กซ์
ชัน้ 24 ห้องเลขที่
2401-2405
สาขาที่ 00003
โกดัง จํานวน 1 สาขา

526

315,600

450

57,894.73
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อายุสญ
ั ญาเช่า (ปี )
3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
16 ตุลาคม 2558 ถึง
15 ตุลาคม 2561
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2560 ถึง
30 มิถุนายน 2561

เงื่อนไขในการเช่า
ชําระค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นรายเดือนโดยชําระ
เป็นค่าเช่าและค่าบริการ
ล่วงหน้าภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน
การต่ออายุสญ
ั ญาการเช่า
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
60 วัน

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั
GSC

สถานที่

พืน้ ที่เช่า
(ต.ร.ม.)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

อัตรา
(บาทต่อเดือน)

อายุสญ
ั ญาเช่า (ปี )

เงื่อนไขในการเช่า

สาขาในต่างจังหวัด
จํานวน 1 สาขา

อาคาร
พาณิชย์
2 คูหา

30,000

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
1 มิถุนายน 2558 ถึง
31 พฤษภาคม 2561

การต่ออายุสญ
ั ญาการ
เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 90 วัน

สํานักงานใหญ่
จํานวน 1 สาขา

อาคาร
สํานักงาน

170,240

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
16 ธันวาคม 2560 ถึง
15 ธันวาคม 2563

การต่ออายุสญ
ั ญาการ
เช่าแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาเพิกถอนนิตกิ รรมการซือ้ ขายทีด่ นิ และการ
จดทะเบียนจํานองทีด่ นิ จากบุคคลภายนอกทีไ่ ด้ทาํ สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ก่อนทีท่ ด่ี นิ จะถูกขายและนํามาจํานองกับบริษทั ฯ
โจทก์เรียกค่าเสียหาย จํานวนทุนทรัพย์ 322 ล้านบาท โดยศาลได้กําหนดนัดสืบพยานในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่
ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาจากข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเชือ่ ว่าคดีดงั กล่าวไม่มมี ลู และจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ แก่บริษทั ฯ อย่างไรก็
ตาม ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โจทก์ยน่ื คําร้องขอถอนฟ้องคดีความต่อศาลชัน้ ต้นและศาลได้มคี าํ สังอนุ
่ ญาตให้ถอน
้ฟองแล้ว
ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูร้ บั การว่าจ้างรายหนึ่งในฐานความผิดจากสัญญาจ้าง
บริการ โดยให้ชดใช้คา่ เสียหายเป็ นจํานวน 1.3 ล้านบาท โดยศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพากษายกฟ้องและโจทก์กําลังยืน่ อุทธรณ์คาํ
พิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ ในขณะนี้ ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาจากข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเชื่อว่า คดีดงั กล่าวไม่มมี ลู และจะไม่
ก่อให้เกิดหนี้สนิ แก่บริษทั ฯ
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่นๆ
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ บริษทั
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษทั
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“เอแคป หรือ บริษทั ฯ”)
ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (“ACAP or The Company”)
บริษทั ให้บริการทางการเงิน และให้สนิ เชือ่
0107546000326
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
195,336,169 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 157,903,339.50 บาท
ชนิดของหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนฯ หุน้ สามัญ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด 315,806,679 หุน้
0.50 บาท
ราคาพาร์ต่อหุน้
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
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
1,000,000 บาท
จํานวนหุน้
100,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
10 บาท
ชนิดของหุน้
หุน้ สามัญ
02-793-3888
โทรศัพท์
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 2560 (แบบ 56-1)

เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสทุ ธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 (มีผลเดือนมีนาคม 2558)
80,000,000 บาท
8,000,000 หุน้
10 บาท
หุน้ สามัญ
02-793-3888
02-793-3844

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (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
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ห้องเลขที่ 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
25,000,000 บาท
จํานวนหุน้
2,500,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
10 บาท
หุน้ สามัญ
ชนิดของหุน้
โทรศัพท์
02-793-3888
โทรสาร
02-793-3844
 หมายเหตุ: * บบส.เอแคป (เอเชีย) ได้จดทะเบียนเลิกบริษทั ซึง่ นายทะเบียนได้รบั จดทะเบียนไว้แล้ว เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

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
168 Robinson Road # 09-06 Capital Tower Singapore 068912
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
475,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
จํานวนหุน้
475,000 หุน้
ราคาพาร์ต่อหุน้
1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ชนิดของหุน้
หุน้ สามัญ
6.2 ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
นายทะเบียนของบริษทั ฯ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 009-9000
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บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ปี 2560

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
หรือ

นางสาวสกุณา แย้มสกุล

หรือ

นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5339
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
สถาบันการเงิ นทีต่ ิ ดต่อ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่ 3000 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-299-1283 โทรสาร 02-2737332
สํานักงานกฏหมาย
-ไม่ม-ี
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