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ปี 2559 บรษิทั
ยุทธ์การให้บริ
นกังานทีม่ปีระ

นอกเหนือจา
ธรรมาภิบาล โ
หาผลติภณัฑท์
ตอบแทนสงูสดุใ

ในนามของปร
คุณ ผูถ้อืหุน้ คู
การทํางานด้ว
กา้วขา้มอุปสรร
ทีผ่า่นมาไดอ้ยา่

ขอใหท้กุทา่นเ
ทธภิาพ โปร่งใ
ยนืตลอดไป

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ประธาน

ท เอเชยี แคปปิ
ริการอย่างมี
ะสบการณ์และค

กความทุ่มเท
โดยยดึหลกัธร
ทางการเงนิต่าง
ใหก้บัองคก์รแ

ระธานเจา้หน้า
คู่คา้ ลกูคา้และ
วยความวริยิะอ
รคและความทา้
างเตม็ที ่

เชื่อมัน่วา่ดฉินัแ
ส ยดึมัน่ในหลั

จาํกดั (มหาชน)   

นเจ้าหน้าท
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ปิตอล กรุ๊ป จาํ
คุณภาพ ภา
ความเชีย่วชาญ

ที่จะพฒันาธุร
รรมาภิบาลแล
งๆ ทีจ่ะนําพาบ
ละผูถ้อืหุน้ 

าที่บรหิารของ
พนัธมติรทางธ
อุตสาหะของค
าทายต่างๆ ทีผ่

และคณะผูบ้รหิ
กัการกาํกบัดแู
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ท่ีบริหาร

นางสาวสกุญัญา

   ประธานเจ้า

ากดั (มหาชน)
ยใต้การบริห
ญ 

รกิจให้ดีอย่าง
ละความโปร่งใ
บรษิทัฯ ไปสู่กา

 บรษิทั เอเชยี
ธุรกจิทีใ่หก้ารส
คณะผู้บรหิารแ
ผา่นเขา้มา นอก

หารรวมถงึพนกั
แลกจิการทีด่ ีเพ

                     

ร 

า  สขุเจรญิไกรศ

าหน้าท่ีบริหาร

 ไดเ้ดนิหน้าพั
ารงานของค

งต่อเนื่องและย
ใส ให้เป็นส่วน
ารเจรญิเตบิโต

ย แคปปิตอล ก
สนับสนุนการดํ
และพนักงานท
กจากน้ียงัสามา

กงานบรษิทั จะ
พือ่พฒันาศกัย

                     

ศร ี

ฒันาองคก์รให้
คณะผู้บริหาร

ยัง่ยืนแล้ว บริ
นหนึ่งในกลยุท
อย่างต่อเนื่องแ

กรุ๊ป จํากดั (ม
ดําเนินงานของ
ทุกระดบั คอืพ
ารถสรา้งประโ

ะทุม่เทดาํเนินธุ
ภาพของบรษิทั

                รายง

หเ้จรญิกา้วหน้า
ที่มีความรู้ ค

ริษัทฯ ยังคงใ
ทธ์ของการขบั
และยัง่ยนื เพือ่

มหาชน) ดฉิันข
งบรษิทัฯ อย่าง
พลงัสําคญัยิ่งที
โยชน์จากโอกา

ธุรกจิ ดว้ยการบ
ทฯ ใหเ้ตบิโตแ
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งต่อเนื่องตลอด
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1. นโยบา

จํากดั (มห
ดร.ววิฒัน์ 
จํากดั 
ประชาชน
100 ลา้นบ

Placemen
สามญัจาํน

ทางการเงิ
ลกัษณะบริ

บรษิทัไดล้
คณะกรรม
แต่งตัง้นา
คณะกรรม
ชือ่ของบริ
ไดล้าออกจ

การให้บริ
Program โ
 
1.1 วิสยัทั

 

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ยและภาพรวม

บรษิทั เอเชยี 
หาชน) ซึง่เปลี่
วฑิูรยเ์ธยีร ซึ่

และเขา้จดทะเบ
น จํานวน 23 ล
บาท  

บริษัทฯ ต่อมา
nt : PP) จาํนวน
นวน 125 ลา้นหุ้

บรษิทัฯ เริม่ต้
นิและวาณิชธน
รกิารทีเ่ป็น Cal

ในวนัที ่11 พฤ
ลาออกจากทุกตํ
มการบรษิทัครัง้
งสาวสกุญัญา ส
มการตรวจสอบช
ษทัชุดใหม ่รวม
จากกรรมการขอ

กลุ่มผูบ้รหิารชดุ
การที่ปรกึษาท
โดยเน้นพจิารณ

ทศัน์ วตัถปุระส

วิสยัทศัน์ : เป็น
 
วตัถปุระสงค ์:
ประสบการณ์ทา

เป้าหมาย : สร้
บรหิารงานภาย
 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

มการประกอบธ

แคปปิตอล กรุ๊ป
ยนมาจากบรษิทั
ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวาม
บยีนในตลาดห
ล้านหุ้น ภายห

าในปี 2550 บริ
น 25 ลา้นหุน้ มลู
น้ 

ต้นประกอบธุรกจิ
นกจิ และงานบริ
l Center ซึง่คอ

ษภาคม 2558 
าแหน่งของบรษิ
ัง้ที่ 5/2558 มมี
สุขเจรญิไกรศร ี
ชุดใหม่ อนุมตัใิ
มถงึอนุมตัแิต่งตั ้
องบรษิทัฯ 

ดใหม่เขา้มาบรหิ
างการเงนิและ

ณาหลกัประกนัเป

สงค ์เป้าหมาย 

นบรษิทัทีม่ชี ือ่เสี

: เพือ่แกไ้ขปญัห
างดา้นการเงนิ 

รา้งผลตอบแทน
ยใตก้ารกํากบัดแู

จาํกดั (มหาชน)   

ก

ธรุกิจ               

ป จาํกดั (มหาช
ทั เอเชีย่น แคป
มเชีย่วชาญในธุ
ลกัทรพัย์ เอม็ 
ลังการเสนอขา

ริษัทฯ ออกหุ้นส
ลคา่ทีต่ราไวหุ้น้

จหลกั คอื ธุรกจิ
รกิารดา้นอืน่ๆ เ
ยทาํหน้าทีเ่ป็นศ

ดร.ววิฒัน์ วฑิรู
ษทัฯ โดยยงัคงต
ติอนุมตัิให้แต่ง
เป็นประธานเจ้
หร้อการแต่งตัง้
ัง้รกัษาการเลขา

หารบรษิทัฯ ไดม้
วาณิชธนกจิ หั
ป็นสาํคญัเพือ่ตอ

ในการดาํเนินง

สยีง ใหบ้รกิารสิ

หาทางการเงนิให
และนํามาซึง่คว

น และมลูคา่เพิม่จ
แลกจิการทีด่ ี
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การประกอบ

                       

ชน) (“บรษิทัฯ” 
ปปิตอล แอ๊ดไว
ธุรกจิทางการเงนิ
เอ ไอ เมื่อวนัที
ายหุ้นเพิ่มทุนใ

สามญัใหม่ เสน
นละ 1 บาท จงึทํ

จการบรหิารสนิ
เช่น งานใหบ้รกิ
ศนูยป์ระสานงาน

รยเ์ธยีร ประธาน
ตําแหน่งกรรมก
งตัง้นายเยีย่ม จ
า้หน้าทีบ่รหิาร 
งคณะกรรมการส
านุการบรษิทัคน

มกีารปรบัเปลีย่
นัมาเน้นธุรกจิก
อบสนองความต้

งานของบริษทั

สนิเชือ่ทีม่คีณุภา

หแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย
วามสาํเรจ็ดา้นธรุ

จากการดําเนินธ

                     

ธรุกิจ 

                       

หรอื “เอแคป”)
วเซอรส์ จํากดั
น ต่อมา ในปี 2
ที่ 14 ธนัวาคม 
ให้กับประชาช

นอขายแบบเฉพ
าใหม้ทุีนจดทะเ

นทรพัยด์อ้ยคุณภ
การรบัจา้งดําเนิ
นระหว่างลกูคา้

นกรรมการบรษิทั
การบรษิทัอยู่ ต่อ
จนัทรประสทิธิ ์
และอนุมตัแิต่ง
สรรหาของบรษิั
นใหม่ ต่อมาในวั

นแนวทางการบ
การให้สนิเชื่อกั
ตอ้งการแหล่งเงนิ

ทฯและบริษทัย่อ

าพและรวดเรว็ ภ

ยา่งตรงจดุ เบด็เ
รกจิของบรษิทัฯ

ธุรกจิใหแ้ก่บรษิั

                     

                       

) เดมิชือ่ใชช้ือ่ว
ซึง่ก่อตัง้และเ

2546 บรษิทัฯไ
2548 ด้วยการ
น บริษัทฯมีทุน

พาะเจาะจงให้
เบยีนทีช่าํระแลว้

ภาพ (“NPL”)
นินงาน (Outsou
กบัผูใ้ชผ้ลติภณั

ทั ประธานเจา้ที
อมาในวนัที ่22 
์ รกัษาการประ
ตัง้คณะกรรมกา

ษทัไวก่้อน อนุมตัิ
วนัที ่22 มถุินาย

บรหิารธุรกจิบาง
กบัภาคธุรกิจแล
นทุนของลกูคา้

อย 

ภายใตก้ารบรหิา

เสรจ็ ดว้ยบุคลา
ฯและบรษิทัย่อย

ษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อ

                รายง

                       

ว่า บรษิทั เอแค
ริม่ดําเนินการใน
ไดแ้ปรสภาพเป็
เสนอขายหุ้นสา
นจดทะเบียนชํ

้แก่บุคคลในวง
วจาํนวน 125 ล้

 ธุรกจิการใหบ้
urcing Busines
ณฑห์รอืบรกิารข

ทีบ่รหิาร และกร
พฤษภาคม 25
ธานคณะกรรม
ารบรหิารชุดให
ตัใิหแ้ต่งตัง้ผูม้อีํ
ยน 2558 ดร.ววิ ั

งสว่น คอื หยุดก
ละสนิเชื่อรายย่อ

ารงานของคนไท

ากรทีม่คีวามรู ้ค
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เน่ืองในทุกๆปี 
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คป แอ๊ดไวเซอรี
นปี 2541 โดย
นบรษิทัมหาชน
ามญัเพิม่ทุนต่อ
ชําระแล้วทัง้สิ้น

จํากัด (Private
า้นบาท เป็นหุน้

บรกิารทีป่รกึษา
ss) แก่ลูกคา้ใน
องลกูคา้ 

รรมการผูจ้ดัการ
558 มตทิีป่ระชุม
มการของบรษิทั
ม่ อนุมตัแิต่งตัง้
อํานาจลงลายมอื
วฒัน์ วฑิรูยเ์ธยีร

การดําเนินธุรกจิ
อยผ่าน Vendo

ทย 

ความสามารถ 

ดว้ยหลกัการ 
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ปล่ียนแปลงแล

จดัตัง้บรษิทัขึน้
ธนกจิ รวมถงึก

จดัตัง้ บรษิทั เ
99.99 มวีตัถุปร

เดอืนสงิหาคม 
บรษิทั เอแคป 

จดัตัง้บรษิทั เอ
ทรพัยส์นิและระ

ในวนัที ่ 14 ธั
ประชาชน จาํน

บรษิทั เอแคป 
บรหิารสนิทรพัย
25 ลา้นบาท แล
จดัตัง้บรษิทั เอ
เพือ่ดําเนินงาน

ตัง้บรษิทัยอ่ยใน
(“เอแคป มาเล
กจิการเกีย่วเนื่อ
บรษิทัฯ เขา้ลงท
ตราไวหุ้น้ละ 10
บรษิทัฯ ออกหุ้
ลา้นหุน้ มลูค่าท
ลา้นหุน้ ตัง้แต่วั

บรษิทั เอเชยีน 
(“ACS”) 
ACS ไดร้บัอนุญ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ละพฒันาการท่ี

นในชือ่ บรษิทั เอ
ารใหบ้รกิารปรบั

อเชยีน อนิเตอร
ระสงค ์เพือ่ประก

แปรสภาพเป็นบ
แอ๊ดไวเซอรี ่จาํ

แคป เซอรว์สิเซ
ะบบซอฟแวร ์แ

ธนัวาคม บรษิทั
วน 23 ลา้นหุน้ 

แอสเสท จาํกดั 
ยต์ามพระราชกํ
ละเปลีย่นชือ่เป็น
อแคป คอนซลัติ้
และใหบ้รกิารที่

นประเทศมาเลเซ
เซยี”) ดว้ยทุนจ
องกบัการบรหิาร
ทุนในบรษิทั แค
00 บาท หรอืคดิ
หุน้สามญัใหม่ เส
ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
วนัที ่29 พฤศจกิ

อนิเตอรเ์นชัน่แ

ญาตใหเ้ป็นทีป่รึ

จาํกดั (มหาชน)   

สาํคญั 

อเชีย่น แคปปิตอ
บัโครงสรา้งหนี้แ

รเ์นชัน่แนล แพ
กอบธุรกจิเป็นผู้

บรษิทัมหาชนจาํ
กดั (มหาชน) พ

ซส จาํกดั ดว้ยทุ
ละใหบ้รษิทัฯเช่

ทฯเขา้จดทะเบยี
ภายหลงัการเส

ซึง่เป็นบรษิทัย่
าหนดบรษิทับริ
น บรษิทั บรหิาร
ติ้ง จํากดั (“ACO
ปรกึษาทางกฎห

ซยี และถอืหุน้ร้
จดทะเบยีนชาํร
รNPL ในประเท
คปปิตอล โอเค
ดเป็นสดัสว่นรอ้ย
สนอขายแบบเฉ
1 บาท จงึทําใ
กายน 2550 เป็น

แนล แพลนเนอร

รกึษาการเงนิทีไ่

                      

7 

อล แอ๊ดไวเซอร์
แก่ลกูคา้ 

พลนเนอรส์ จํากั
ผูจ้ดัทําแผนและ

ากดั และเปลีย่น
พรอ้มทัง้เพิม่ทุน

ทนุจดทะเบยีนชาํ
ชาเพือ่ใชใ้นการบ

ยนในตลาดหลกั
สนอขายบรษิทัฯ

อย ไดร้บัอนุญา
รหิารสนิทรพัย ์พ
รสนิทรพัย ์เอแค
ON”) ดว้ยทุนจ
หมาย 

รอ้ยละ 99.99 โด
ระแลว้ 500,000
ทศมาเลเซยี 
จํากดั (“CAP O
ยละ 50.99 ของ
ฉพาะเจาะจงใหแ้
หม้ทีุนจดทะเบี
นตน้ไป 

รส์ จาํกดั เปลีย่น

ไดร้บัความเหน็ช

                     

รส์ จาํกดั เพือ่ให้

ดั (“AIP”) ทุนจ
ผูบ้รหิารแผนฟ้ืน

นชือ่จาก บรษิทั
นจดทะเบยีนเป็น

าระแลว้ 1 ลา้นบ
บรหิารสนิทรพัย์

ทรพัย ์ เอม็ เอ
มทีุนจดทะเบยีน

าตจากธนาคารแ
พ.ศ. 2541 พรอ้
คป จาํกดั (“บบส
ดทะเบยีนชาํระ

ดยใชช้ือ่ บรษิทั
0 มาเลเซยีนรงิ

OK”) โดยการซือ้
งหุน้ทัง้หมดใน C
แก่บุคคลในวงจํ
ยนทีช่ําระแลว้จํ

นชือ่เป็นบรษิทั

ชอบจากสาํนกังา

                     

หบ้รกิารธุรกจิทีป่

จดทะเบยีน 4 ล้
นฟูกจิการ 

เอเชีย่น แคปปิ
น 100 ลา้นบาท

บาท บรษิทัฯถอื
ยด์อ้ยคณุภาพ 

อ ไอ ดว้ยการ
นชาํระแลว้ทัง้สิน้

แห่งประเทศไทย
อมกนันัน้ไดเ้พิม่
ส.เอแคป”) 
ะแลว้ 1 ลา้นบา

เอแคป (มาเลเซ
กติ (ประมาณ

อหุน้สามญัในจํา
CAP OK 
ํากดั (Private 
จํานวน 125 ลา้

เอแคป คอรป์อ

านคณะกรรมกา

                รายง

ปรกึษาทางการเ

ลา้นบาท บรษิทั

ปิตอล แอ๊ดไวเซ

อหุน้รอ้ยละ 99.9

รเสนอขายหุน้ส
น้ 100 ลา้นบาท

ย ประกอบธุรกจิ
ทุนจดทะเบยีนช

ท บรษิทัฯถอืหุ้

ซยี) เอสดเีอน็ บี
5,500,000 บา

านวน 38,249,9

Placement : P
านบาท แบ่งเป็น

อเรท เซอรว์สิเซ

าร ก.ล.ต. 

งานประจาํปี 2559

เงนิและวาณิช 

ฯ ถอืหุน้รอ้ยละ

อรส์ จํากดั เป็น

99 เพือ่ลงทุนใน

สามญัเพิม่ทุนต่อ
ท 

จเป็นบรษิทั 
ชาํระแลว้เป็น 

หุน้รอ้ยละ 99.99

บเีอชด ี
าท) เพือ่ดําเนิน

997 หุน้ มลูค่าที

PP) จํานวน 25
นหุน้สามญั 125

ส จาํกดั 

 

ะ 

น

น

อ

9

น

ที่

5 
5 



              
              
              
 

 

 
ปี 2552 

 

 

ปี 2553 
 

 

ปี 2554 
 

ปี 2556 
 
 

ปี 2557 
 

 

ปี 2558 
 

 

 

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บรษิทั เอแคป 
ดาํเนินงาน (Ou
เพิม่สดัสว่นการ
โดยซื้อจากผูถ้อื

เดอืนกุมภาพนั
หมายเลข 3093
จดัตัง้บรษิทับริ
จากธนาคารแห
พ.ศ. 2541 

จดัตัง้บรษิทั ออ
งานดา้นวาณิชธ

ขายเงนิลงทุนทั
ปิดและชาํระบญั

ดร.ววิฒัน์ วฑิรู
รอ้ยละ 49.19 เ
บรษิทัฯ ซื้อหุน้
99.99 ของบรษิ
บรษิทัฯ ถอืหุน้ใ

บรษิทั เอแคป ค
31,000,000 บา
สภาพคล่องในก
ในวนัที ่11 พฤ
บรษิทัไดล้าออก
หุน้ทัง้หมดใหก้ั
บรษิทัโปรเฟสช
บรษิทัเมือ่วนัที ่
บรษิทัฯเพิม่สดั
2.39 เป็นรอ้ยล
(“CAP OK”) จาํ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

เซอรว์สิเซส เปลี
utsourcing Bus
รลงทุนในหุน้สา
อหุน้เดมิทีเ่ป็นผู้

ธ ์ACS ไดร้บักา
3 ใบอนุญาตนี้จ
หารสนิทรพัย ์เ
ห่งประเทศไทย

อรัม่ แคปปิตอล
ธนกจิ 

ทัง้หมดในบรษิทั
ญชบีรษิทั เอแคป

รยเ์ธยีร ประธาน
เหลอืรอ้ยละ 8.8
นทัง้หมดของบรษิ
ษทัฯ จํานวน 
ใน PCOL โดยต

คอรป์อเรท เซอ
าท เป็น 35,000
การดําเนินกจิกา
ษภาคม 2558 
กจากทุกตําแหน
กบัผูถ้อืหุน้กลุ่มใ
ชนัแนล คอลเลค
3 กนัยายน 25
สว่นการถอืหุน้ข
ละ 99.99 ของทุ
านวนทัง้สิน้ 2,4

จาํกดั (มหาชน)   

ลีย่นชือ่เป็นบรษิ
siness) ในสว่นข
มญัของ CAP O
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ารแต่งตัง้จากสาํ
ะทาํใหเ้อซเีอสส
เอแคป (เอเชยี) 
 ประกอบธุร

 แอ๊ดไวเซอรี ่พี

ทยอ่ยบบส.เอแค
ป (มาเลเซยี) เอ

นเจา้หน้าทีบ่รหิา
87 
ษทั โปรเฟสชัน่
6,204,993 หุน้
ตรงทีส่ดัสว่นรอ้

อรว์สิเซส จาํกดั
0,000 บาท มูล
ารของบรษิทั 
ดร.ววิฒัน์ วฑิรู
น่งของบรษิทัฯ 
ใหมแ่ละลาออกจ
คชัน่ จํากดั เปลี

558 
ของบรษิทั บรหิ
ทุนจดทะเบยีนข
440,001 หุน้  
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ษทั โกลบอล เซ
ของบรกิารตดิตา
OK จากเดมิทีบ่ริ
 คอื โอรกิซ ์คอ

านกังานบรหิารห
สามารถเขา้ประ
จํากดั (“บบส.เ
รกจิเป็นบรษิทับ

พทีอี ีขึน้ในประเ

ป 
อสดเีอน็ บเีอชดี

ารของบรษิทัฯ ซึ

นแนล คอลเลคชั
น หรอืคดิเป็นรอ้
ยละ 99.99 

(“ACS”) เพิม่ทุ
ลค่าหุ้นละ 10 บ

รยเ์ธยีร ประธาน
โดยยงัคงตําแห
จากกรรมการบริ
ลีย่นชื่อเป็น บรษิ

หารสนิทรพัย ์ เอ
ของ บบส.เอแ

                     

อรว์สิ เซน็เตอร์
ามหนี้ และงานบ
รษิทัฯถอืหุน้อยูร่
อรป์อเรชัน่ ในสดั

หน้ีสาธารณะ ก
มลูหรอืรบังานที
เอแคป (เอเชยี)
บรหิารสนิทรพั

เทศสงิคโปร ์โด

ด ีในประเทศมาเ

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ร

ชัน่ จํากดั (“PCO
อยละ 99.99 ข

นจดทะเบยีนจาํ
บาท โดยออกหุ้

นกรรมการบรษิทั
หน่งกรรมการบริ
รษิทัฯ  
ษทั โอเค แคช จ

อแคป (เอเชยี) 
แคป (เอเชยี)

                     

ร ์จาํกดั (“GSC”
บรกิารดา้น Cal
รอ้ยละ 50.99 เ
ดสว่นรอ้ยละ 49

กระทรวงการคลงั
ทีป่รกึษาของหน่
)”) มบีรษิทัย่อย
ยต์ามพระราชก

ยถอืหุน้ในสดัส่ว

เลเซยี ซึง่เป็นบริ

รายใหญ่สดุ ลดส

OL”) จาก CAP
องทุนจดทะเบยี

านวน 4,000,00
หุ้นสามญัใหม่จํ

ทั ประธานเจา้ที
รษิทัอยู่ ต่อมาวั

จํากดั (“OK C

จํากดั (“บบส
) โดยซื้อหุ้นเพิม่

                รายง

) เพือ่ขยายการ
ll Center 
ป็นถอืหุน้รอ้ยล
9.01 

งั ใหเ้ป็นทีป่รกึษ
น่วยงานราชการ
เป็นผูถ้อืหุน้ แล
กําหนดบรษิทับ

วนรอ้ยละ 63.9

รษิทัยอ่ย 

สดัสว่นการถอืหุ้

P OK ทีเ่ป็นบริ
ยนของ PCOL 

00 บาท จากทุน
านวน 400,000

ทีบ่รหิาร และกร
นัที ่22 มถุินาย

Cash”) และเปลี

.เอแคป (เอเชยี
ม จากบรษิทั แ

งานประจาํปี 2559

รรบัจา้ง 

ะ 99.99 

ษาประเภท A 
รได ้
ละไดร้บัอนุญาต
บรหิารสนิทรพัย์

7 เพือ่ใหบ้รกิาร

หุน้ลงจาก 

รษิทัย่อยรอ้ยละ
ภายหลงัทําให้

นจดทะเบยีนเดมิ
0 หุ้น เพื่อเสรมิ

รรมการผูจ้ดัการ
ยน 2558 ไดข้าย

ลีย่นตราประทบั

ย)”) จากรอ้ยละ
แคปปิตอล โอเค

 

ต
ย ์     

ร

ะ 
ห ้      

ม 
ม

ร
ย

บ

ะ 
ค     



              
              
              
 

 

 

 

ปี 2559 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บรษิทั โกลบอล
10,000,000 บา
เหมาะสมกบัขน
บรษิทัฯ ขายหุน้
ของทุนจดทะเบี

17 กุมภาพนัธ ์
เป็นบรษิทั เอเชี
26 กุมภาพนั
แคปปิตอล กรุ๊ป
1 เมษายน 255
29 เมษายน 25

I. เปลีย่
II. ออกแ

หุน้เดิ
III. เพิม่ท

มลูคา่
10 พฤษภาคม
156,250,000 บ
10 พฤษภาคม
บรษิทัมทีุนจดท
29 มถุินายน 25
วนัที ่ 1 สงิหาค
(มหาชน) ครัง้ที
(Right Offering
14 ตุลาคม 255
19 ธนัวาคม 25
27 ธนัวาคม 25
ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ล เซอรว์สิ เซน็
าท เป็น 60,00
นาดของธุรกจิทีก่
นของบรษิทั เอ
บยีนใหก้บัผูถ้อืห

2559 ทีป่ระชุม
ชยี แคปปิตอล ก
นธ์ 2559 จดทะ
ป จาํกดั (มหาช
59 บรษิทัฯ ออก
559 ทีป่ระชมุสา
ยนแปลงมลูค่าหุ้
และเสนอขายใบ
ดมิของบรษิทัตา
ทุนจดทะเบยีนข
าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
ม 2559 เพิม่ทุ
บาท 
 2559 จดทะเบี
ทะเบยีนจาํนวน 
559 บรษิทัฯ ออ
คม 2559 ออกแ
ที ่ 1 (ACAP W
g) จาํนวน 4 หุน้
59 บรษิทัฯ ออก
559 เปลีย่นแปล
559 ทีป่ระชมุวสิ

จาํกดั (มหาชน)   

นเตอร ์จํากดั (“G
0,000 บาท มูล
กําลงัดาํเนินอยู่
แคป คอรป์อเร
หุน้ใหม ่เมือ่วนัที

มวสิามญัผูถ้อืหุน้
กรุป๊ จาํกดั (มห
ะเบยีนเปลีย่นแป
น) กบักระทรวง
กและเสนอขายหุ้
ามญัผูถ้อืหุน้ประ
น้ทีต่ราไวข้องบ
บสาํคญัแสดงสทิ
ามสดัสว่นการถื
ของบรษิทั จํานว
0.50 บาท 

ทุนจดทะเบยีนจํ

บยีนเปลีย่นแปล
125,000,000 บ
อกและเสนอขาย
และเสนอขายใบ
W-1) จาํนวนไม่
น ต่อ ใบสาํคญัแ
กและเสนอขายหุ้
ลง ทุนจดทะเบยี
สามญัผูถ้อืหุน้คร
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GSC”) เพิม่ทุน
ลค่าหุ้นละ 10 บ

รท เซอรว์สิเซส
ที ่1 ธนัวาคม 25

นครัง้ที ่1/2559
าชน) 
ปลงชื่อจาก บริ
งพาณชิย ์ 
หุน้กูข้องบรษิทัฯ
ะจาํปี 2559 มมี
บรษิทั จาก 1.00
ทธทิีจ่ะซื้อหุน้สา
อหุน้ (Right Of
วน 31,250,000

จาํนวน 31,250,

ลงมลูคา่ทีต่ราไว้
บาท  มลูคา่หุน้ล
ยหุน้กูข้องบรษิทั
บสาํคญัแสดงสทิ
เกนิ 62,500,00
แสดงสทิธ ิ1 หน่
หุน้กูข้องบรษิทัฯ
ยนชาํระแลว้เป็น
รัง้ที ่2/2559 มมี

                     

นจดทะเบยีนจําน
บาท โดยออกห

ส จํากดั (“ACS”
558 

มมีตใิหเ้ปลีย่นชื

รษิทั เอแคป แอ๊

ฯ ครัง้ที ่1/2559 
ตดิงันี้ 

0 บาทต่อหุน้ เป็
ามญัของบรษิทั 
ffering) 
0 บาท โดยการอ

000 บาท จาก

วข้องบรษิทัจาก 
ละ 0.50 บาท จํ
ทฯ ครัง้ที ่2/255
ทธทิีจ่ะซือ้หุน้สา
00 หน่วย ใหแ้
นวย  
ฯ ครัง้ที ่3/2559
น 152,344,675
มตใิหอ้อกและเส

                     

นวน 50,000,00
หุ้นสามญัใหม่จํ

”) ทีถ่อืไวท้ัง้หม

ชือ่บรษิทั เอแคป

อ๊ดไวเซอรี ่จํากั

จาํนวน 157 ลา้

ป็น 0.50 บาทต่อ
จํานวนไม่เกนิ 

ออกหุน้สามญัเพ

กทุนจดทะเบยีน

1.00 บาทต่อหุ้
านวน 250,000

59 จาํนวน 547.
มญัของบรษิทั 
แก่ผูถ้อืหุน้เดมิข

 จาํนวน 1,237.
บาท จากเดมิ 1
สนอขาย(ตราสา

                รายง

00 บาท จากทุน
จํานวน 5,000,0

มด คอื ในสดัสว่

ป แอ๊ดไวเซอรี ่

ดั (มหาชน) เป็

า้นบาท 

อหุน้ 
62,500,000 ห

พิม่ทุนจํานวน 6

นเดมิ 125,000,0

หุน้ เป็น 0.50 บ
0,000 หุน้ 
.10 ลา้นบาท  
เอเชยี แคปปิต
องบรษิทัตามสดั

.30 ลา้นบาท  
125,000,000 บา
รหนี้)หุน้กูจ้าํนว

งานประจาํปี 2559

นจดทะเบยีนเดมิ
000 หุ้น เพื่อให้

วนรอ้ยละ 99.99

จาํกดั (มหาชน

ป็นบรษิทั เอเชยี

หน่วย    แก่ผูถ้อื

62,500,000 หุน้

000 บาท เป็น

าทต่อหุน้ ทําให้

ตอล กรุป๊ จาํกดั
ดัสว่นการถอืหุน้

าท 
วนไม่เกนิ 4,000
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1.3 ภาพร
 
      บริษทั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

รวมของการปร

ทฯและบริษทัย่

หมายเหตุ : 1

 2

 3

 4

บจ.เอแคป ค
เซอรวิ์สเซส (A

บจ.แคปปิต
 (CAP OK) 

บจ.เอแ
คอนซลัต้ิง (ACO

บจ.โกล
เซอรวิ์สเซส (G

บจ.โปรเฟส
คอลเลคชัน่ (P 

บ

บมจ. เอ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ระกอบธรุกิจขอ

อยก่อนเปล่ียน

1/   บรษิทัฯ เปลี
(มหาชน) กบั
บรษิทัฯ ขา
ละ 99.99 ข

2/ บรษิทั โกลบ
ทะเบยีนเดมิ
5,000,000 ห

3/   บรษิทัฯ เพิม่
รอ้ยละ 2.3
แคปปิตอล โ

4/ บรษิทั โปรเ
เมือ่วนัที ่3 ก

คอรป์อเรท 
ACS) 99.99% 

ตอล โอเค 
3/ 99.99% 

แคป 

ON) 1/ 99.99% 

ลบอล
GSC) 99.99% 

สชัน่แนล 4/ 

COL)  99.99% 

บจ.บริหารสินทรั
เอแคป (เอเชีย)

บจ.ออรัม่ แคปปิต
แอด๊ไวเซอร่ี พีที

อแคป แอด๊ไว
(ACAP) 1/ 3/ 

จาํกดั (มหาชน)   

องบริษทัฯและบ

นแปลงในระหว

ลีย่นชือ่จากบรษิทั
บักรมพฒันาธรุกิ
ยหุน้ของบรษิทั เ
องทุนจดทะเบยีน
บอล เซอรว์สิ เซ็
ม 10,000,000 บ
หุน้ (ขอ้มลู ณ วนั
มสดัสว่นการถอืห
39 เป็นรอ้ยละ 9
โอเค (“CAP OK”
เฟสชนัแนล คอล
กนัยายน 2558 

รพัย ์
) 3/ 

ตอล 
ทีอี 

97.60%

2.3

63.9

วเซอร่ี 

                      

10 

บริษทัย่อย 

ว่างปี             

 
ท เอแคป แอ๊ดไว
จิ กระทรวงพาณิ
เอแคป คอรป์อเร
นใหก้บัผูถ้อืหุน้ให
ซน็เตอร ์ จาํกดั (
บาท เป็น 60,00
นที ่31 ธนัวาคม 
หุน้ของบรษิทั บริ
99.99 ของทุนจด
”) จาํนวนทัง้สิน้ 2
เลคชัน่ จาํกดั เป

39%

97%

99

99

99

99

99

                     

                  

วเซอรี ่จาํกดั (ม
ณิชยใ์นวนัที ่26 กุ
รท เซอรว์สิเซส จ
หม ่เมือ่วนัที ่1 ธนั
(“GSC”) เพิม่ทุน
00,000 บาท มลู
2558) 
รหารสนิทรพัย ์เอ
ดทะเบยีนของ บ
2,440,001 หุน้ (ข
ปลีย่นชือ่เป็น บรษิ

บจ.

บจ
เ

บจ

บจ.

9.99%

9.99%

9.99%

9.99%

9.99%

                     

  บริษทัฯและบ

หาชน) เป็นบรษิั
มภาพนัธ ์2559
จาํกดั (“ACS”) ที
นัวาคม 2558 
นจดทะเบยีนจาํนว
ลค่าหุน้ละ 10 บา

อแคป (เอเชยี) จาํ
บบส.เอแคป (เอ
ขอ้มลู ณ วนัที ่3
ษทั โอเค แคช จาํ

บมจ. เ

เอแคป คอนซ
(ACON)

จ.  โกลบอล เซอ
เซน็เตอร ์(GSC)

จ. แคปปิตอล โ
(CAP OK ) 3/

บจ. โอเค แคช
(OK Cash) 4/

บริหารสินทรพัย
(บบส.เอแคป

                รายง

บริษทัย่อย ณ สิ

ษทั เอเชยี แคปปิ

ทีถ่อืไวท้ัง้หมด คื

วน 50,000,000 
าท โดยออกหุน้ส

ากดั (“บบส.เอแค
เชยี) โดยซือ้หุน้
1 ธนัวาคม 2558
ากดั และเปลีย่นต

อเชีย แคปปิต

(ACAP) 1/ 3/

ซลัต้ิง 

อรวิ์ส 
) 2/ 

โอเค 
/

ช 
/ 

ย ์เอแคป (เอเชีย
(เอเชีย)) 3/ 

บ
แอ๊

งานประจาํปี 2559

ส้ินปี 2559 

ปตอล กรุ๊ป จาํกดั

คอื ในสดัสว่นรอ้ย

บาท จากทุนจด
สามญัใหมจ่าํนวน

คป (เอเชยี)”) จาก
นเพิม่ จากบรษิทั
8) 
ตราประทบับรษิทั

ตอล กรุป๊ 

/ 

ย) 

บจ. ออรัม่ แคปปิ
ด๊ไวเซอร่ี พีทีอี

63.97%

 

ด 

ย

ด
น 

ก
ท 

ท

ปิตอล 
(ออรัม่)

%



              
              
              
 

 

             

ลงทุนโดย
แต่ละบรษิั
 

ของลกูหนี้
 

ในลกัษณะ
 

การใหบ้รกิ
สนิเชือ่เงนิ
OK” ตัง้แต
ปีทีผ่า่นมา
ผา่น Facto

หุน้สว่นบริ
โอเค แคช

บรหิารสนิ
บรหิารสนิ
 

ประเทศอืน่
ต่อเนื่อง 
(“ออรัม่”) ท

        
        

     บรษิทั เอเชยี

 
บรษิทั เอเชยี แ
ตรงถอืหุน้ในสดั

ษทั ดงัต่อไปนี้ (ข

บริษทัย่อยท่ีบ

1) บรษิทั เอแค
ทุนจดทะเบยีนเ
นี้ งานสนบัสนุนด

2) บรษิทั โกลบ
ทุนจดทะเบยีนช
ะบรกิารทีเ่ป็น C

3) บรษิทั แคปปิ
ทุนจดทะเบยีน
การสนิเชือ่ส่วนบ
นผ่อน (Sales F
ต่ปลายปี 2552 
า ประกอบกบักา
oring Program
 
4) บรษิทั โอเค 
เดมิชือ่ บรษิทั 
รษิทั กรุงเทพมห
 จาํกดั ดาํเนินธุ

5) บรษิทั บรหิา
โดยมทีุนจดทะ

นทรพัยต์ามพระร
นทรพัยใ์นอนาคต

บริษทัย่อยท่ีบ

6) บรษิทั ออรัม่
ทุนจดทะเบยีน
นๆในภูมภิาคเอ

ต่อมาเมื่อวนั
ทีเ่ป็นบรษิทัย่อย

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

แคปปิตอล กรุป๊
ดสว่นรอ้ยละ 99
ขอ้มลู ณ วนัที ่3

ริษทัฯถือหุ้นร้

คป คอนซลัติง้ จํ
เรยีกชาํระแลว้ 
ดา้นกฎหมายแล

บอล เซอรว์สิ เซ็
ชาํระแลว้ 60,00
Call Center ซึง่ค

ปิตอล โอเค จาํก
เรยีกชาํระแลว้จํ
บุคคลเพือ่การอุ
inance) สนิเชือ่
เป็นตน้มา ไดห้
ารแขง่ขนัทีร่นุแ
 โดยเน้นพจิารณ

แคช จาํกดั (“O
โปรเฟสชัน่แนล
หานคร เมื่อวนัท
ธรุกจิในการใหบ้

ารสนิทรพัย ์เอแ
เบยีนเรยีกชาํระ
ราชกําหนดบรษิ
ต 

ริษทัฯถือหุ้นร้

ม แคปปิตอล แอ๊
เรยีกชาํระแลว้จ
อเชยี ทัง้น้ี ออรั
นที่ 20 มกราคม
ยอยูใ่นประเทศ

จาํกดั (มหาชน)   

 จาํกดั (มหาชน
9.99 จาํนวน 5 บ
31 ธนัวาคม 255

้อยละ 99.99 

ากดั (“ACON”)
1,000,000 บาท
ละอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข

ซน็เตอร ์จาํกดั (
00,000 บาท ดาํ
คอยทาํหน้าทีเ่ป็

กดั (“CAP OK”
จาํนวน 412,50
อุปโภคและบรโิภ
อบตัรเครดติ (C
หยดุใหบ้รกิารกา
แรงในธุรกจิดา้น
ณาหลกัประกนัเ

OK Cash”) 
ล คอลเลคชัน่ จ
ที ่3 กนัยายน 2
บรกิารสนิเชือ่กบั

แคป (เอเชยี) จาํ
ะแลว้ 25,000,0
ษทับรหิารสนิทร

้อยละ 63.97 

อ๊ดไวเซอรี ่พทีอีี
จาํนวน 475,00
รัม่ไดห้ยดุใหบ้ริ
ม 2558 บรษิทัฯ
สงิคโปร ์แต่เน่ือ
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น) ต่อไปจะเรยีก
บรษิทั ถอืหุน้รอ้
59) 

) 
ท โดยมวีตัถุประ
ขอ้งใหก้บับรษิทั

“GSC”) (เดมิชือ่
าเนินธุรกจิการให
ป็นศนูยป์ระสาน

) 
0,000 บาท ได้
ภค หรอืสนิเชือ่
redit Card) สนิ
ารปล่อยสนิเชือ่บ
นี้มากขึน้ ปจัจุบ
เป็นสาํคญัเพือ่ต

จํากดั (“P COL
2558 ทุนจดทะเ
บภาคธุรกจิ  

ากดั (“บบส.เอแ
00 บาท ไดร้บั
รพัย ์พ.ศ. 2541

อ ีจาํกดั (“ออรัม่”
00 ดอลลารส์ห
การงานตัง้แต่ก
ฯ มมีตจิะดําเนิน
องจากผูซ้ื้อคอื M

                     

กวา่ “บรษิทัฯ” มี
อยละ 63.97 จาํ

ะสงคเ์พือ่สนบัสน
ทฯ และบรษิทัใน

อบรษิทั เอแคป
หบ้รกิารรบัจา้งด
นงานระหวา่งลกูค

ดร้บัใบอนุญาตจ
แก่ลูกคา้รายย่อ

นเชือ่ธุรกจิเช่าซื้อ
บตัรเครดติ เนื่อ
บนั CAP OK เน้
ตอบสนองความ

L”) ไดจ้ดทะเบยี
เบยีนเรยีกชาํระ

คป (เอเชยี)”) 
บอนุญาตจากธน
1 ทัง้นี้ เพือ่เป็น

”) 
รฐั ดําเนินธุรกิ

กลางปี 2557 เนื
นการขายหุ้นใน
Mr.Alfonsus Ri

                     

มบีรษิทัยอ่ยทัง้สิ้
นวน 1 บรษิทั ซ

นุนการดําเนินง
นเครอื และบรษิั

เซอรว์สิเซส จาํ
ดําเนินงาน (Ou
คา้กบัผูใ้ชผ้ลติภ

จากธนาคารแห่ง
อย อาท ิ สนิเชือ่
อ (Hire Purcha
งจากสภาวะทา
น้นการประกอบธ
ตอ้งการแหลง่เงิ

ยนเปลีย่นแปลงช
ะแลว้จาํนวน 62

นาคารแห่งประเท
การเตรยีมความ

กจิใหบ้รกิารดา้น
นื่องจากออรัม่มี
นบรษิทั ออรัม่ 
dwan Wihardja

                รายง

สิน้ 6 บรษิทั เป็
ซึง่มรีายละเอยีด

านทัง้ในดา้น c
ษทัภายนอก 

ากดั) 
utsourcing Bus
ภณัฑห์รอืบรกิาร

งประเทศไทยให้
อสว่นบุคคล (P
ase) ภายใต้แบร
างเศรษฐกจิทีซ่บ
ธรุกจิดา้นปล่อย
งนิทุนของลกูคา้

ชื่อบรษิทักบัสาํ
2,050,000 บาท 

ทศไทยใหป้ระก
มพรอ้มในการเข

นวาณิชธนกจิใน
ผลการดําเนินงา
แคปปิตอล แอ๊
a ซึง่เป็นผูถ้อืหุ้

งานประจาํปี 2559

นบรษิทัทีเ่ขา้ไป
ดของบรษิทัยอ่ย

ash monitoring

iness) แก่ลกูคา้
รของลกูคา้ 

หด้ําเนินธุรกจิใน
Personal Loan
รนด์ “CAPITAL
บเซาในช่วง 4-5
ยสนิเชือ่รายย่อย
า 

นกังานทะเบยีน
ปจัจุบนั บรษิทั

กอบธุรกจิบรษิทั
ขา้ประมูลพอรต์

นสงิคโปรร์วมถงึ
านขาดทุนอย่าง
๊ดไวเซอรี ่พทีอีี
น้เดมิ แจง้วา่ไม

 

ป
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g 
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น
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5 
ย

น
ท 

ท
ต

ง
ง
อ ี
ม่



              
              
              
 

 

สามารถจะ
63.97 
2. ลกัษณ

การบรหิาร

บรหิารสนิ

1. 

2.   

3.   

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ะดําเนินธุรกจิต่

ณะการประกอ
ก่อนการเปลีย่น
รสนิทรพัยด์อ้ยค
ภายหลงัการเป

นทรพัยด์อ้ยคุณภ
 
ธรุกิจการให้สิ

ภายใต้บรษิทัฯ
และ/หรอืเพือ่เส

- สนิเชือ่ภาค
ลูกคา้ภาค
การอนุมตัิ
ระยะเวลา
เป็น 3 กลุ่
 
 
 

- สนิเชือ่รา
เพยีงนําเอ
เงนิมาตดิ

ธรุกิจบริหารสิ

ภายใต้ธุรกจินี้มี
สนิทรพัยด์อ้ยคุ
บรหิารสนิทรพั
รวมถงึการดําเนิ
ค่าธรรมเนียมเป็

ส่วนอี
สถาบนัการเงนิ
เซอรี ่เป็นผูร้บัจ

 
งานบริการด้า

บริษทั โกลบอ
บรกิารทีเ่ป็น C
การใหบ้รกิารเป็
ตลอดจนบรกิาร

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

อไปได ้จงึขอย

บธรุกิจ 
นแปลงในระหวา่
คณุภาพ และงา
ปลีย่นแปลง ณ 
ภาพ และงานบริ

สนเชือ่ 

และบรษิทัย่อย
สรมิสภาพคลอ่ง 

คธรุกจิ (Corpo
คธุรกจิ โดยลกัษ
ตคิอืจะตอ้งเป็นสิ
าของสญัญาไม่เ
มดงันี้  
กลุ่มธรุกจิรายใ
กลุ่มธรุกจิขนาด
กลุ่มธรุกจิขนาด

ยยอ่ย (Retail L
อกสารการแจง้ห
ดต่อขอใชบ้รกิาร
สินทรพัยด้์อยคุ

มบีรษิทัในกลุ่ม
คุณภาพจากผูท้ี่
ยแ์ละสถาบนักา
นินคด ี และบงัค
ป็นเปอรเ์ซน็ต์กา

อกีบรษิทัหนึ่งคื
นต่างๆ ซึง่ภายห
จา้งบรหิารพอรต์

นอืน่ๆ 

อล เซอรวิ์ส เซ็
Call Center ซึง่ค
ป็น Call Cente
รในการเรยีกเกบ็

จาํกดั (มหาชน)   

กเลกิการซื้อหุน้

างปี 2558 การป
นบรกิารอืน่ๆ 
สิ้นปี 2558 การ
รกิารดา้นอืน่ๆ ซึ

ได้ดําเนินธุรกจิ
โดยสามารถแบ

rate Loan)  เป็
ษณะของสนิเชื่อ
สนิเชือ่แบบมหีลั
กนิ 1 ปี หากพิ

หญ่ วงเงนิสนิเชื
ดกลาง วงเงนิสนิ
ดเลก็ วงเงนิสนิเ

Loan) เป็นการใ
หนี้ของลกูหนี้กา
รแฟคตอริง่เปลีย่
คณุภาพ 

เกี่ยวขอ้งโดยห
เป็นเจา้ของพอ
ารเงนิทัว่ไป บริ
คบัยดึทรพัยห์ลั
ารเรยีกเกบ็หนี้จ

คอื บบส.เอแคป
หลงัหากสามาร
ตต่อไปหรอืในบ

ซน็เตอร ์จาํกดั
คอยทาํหน้าทีเ่ป็
er ของธุรกจิบตั
บเงนิ ลกูหน้ี แล

                      

12 

นทัง้หมดของออ

ประกอบธุรกจิห

รประกอบธุรกจิ
ซึง่มรีายละเอยีด

จให้สนิเชื่อกบัลู
บ่งประเภทสนิเชื

นการใหส้นิเชือ่
อทีใ่หจ้ะอยู่ในลกั
กัประกนัและลูก

พจิารณาจากวงเ

ชือ่มากกวา่หรอื
นเชือ่อยูม่ากกว่
เชือ่ไมเ่กนิ 50 ล

ใหส้นิเชือ่แก่ลกูค
ารคา้ของผูป้ระก
ยนเป็นเงนิสดกบั

หลกั 2 บรษิทัคอื
รต์สนิเชื่อหรอืพ
รษิทัฯ จะเป็นผูต้ิ
ลกัประกนั เพือ่
จากผูว้า่จา้ง 

ป (เอเชีย) ซึ่
ถประมลูพอรต์สิ
บางกรณอีาจเป็น

ด ใหบ้รกิารรบัจา้
นศนูยป์ระสานง
ตรเครดติ ธุรกจิ
ละบรกิารศนูยล์กู

                     

อรัม่ดงักล่าว ทํา

ลกัของกลุ่มบรษิ

หลกัของกลุ่มบ
ดดงันี้ 

กคา้ภาคธุรกจิ 
ชือ่เป็น 2 ประเภ

เพือ่เป็นเงนิทุนห
กษณะสญัญาเงิ
กหนี้ผ่านการปร
เงนิทีบ่รษิทัให้สิ

เท่ากบั 300 ลา้
า 50 ลา้นบาท 
ลา้นบาทต่อราย

คา้รายยอ่ยดว้ย
กอบการทีผ่่านข
บัทางบรษิทั     

อ บมจ. เอเชีย
พอร์ตสนิทรพัยด์
ตดิตามและเรยีก
นําทรพัยส์นิมา

ซึ่งมคีุณสมบตัใิน
สนิทรพัยด์อ้ยคุ
นผูบ้รหิารพอรต์

า้งดําเนินงาน (
งานระหว่างลูกค
จบรกิารมอืถอื ธ
กคา้สมัพนัธ ์ 

                     

าใหบ้รษิทัฯยงัค

ษทั ไดแ้ก่ การใ

บรษิทั แบ่งออก

และลูกคา้รายย
ภทใหญ่ๆ คอื 

หมนุเวยีนและ/ห
นกู้ หรอืสญัญา
ระเมนิเรือ่งความ
สนิเชื่อกบัภาคธุ

นบาทต่อราย 
แต่ไม่เกนิ 300

บรกิารแฟคตอริ
ขบวนการวางบลิ

             

 แคปปิตอล ก
ดอ้ยคุณภาพ
กเกบ็หนี้จากลกู
บรหิารจดัการ

นการประมูลพอ
ณภาพได ้จะได
หรอืลกูหนี้บางร

(Outsourcing B
คา้กบัผูใ้ชผ้ลติภั
ธุรกจิของผูใ้หบ้

                รายง

คงถอืหุน้ในอยู่ใน

ใหบ้รกิารคาํปรกึ

เป็น ธุรกจิการใ

ย่อย เพื่อเป็นเงิ

หรอืเพือ่เสรมิสภ
าขายฝาก โดยเงื
มสามารถในการ
ธุรกจิสามารถแบ

ลา้นบาทต่อราย

ริง่เพือ่ผูป้ระกอบ
ลเรยีบรอ้ยแลว้ 

กรุป๊ จะให้บรกิา
ซึง่โดยส่วนใหญ
กหน้ีของพอรต์ที
และขายทอดต

อร์ตสนิทรพัยด์้อ
ดว้่าจา้งใหบ้มจ.
รายเอง 

Business) แก่ลู
ภณัฑห์รอืบรกิาร
รกิารสาธารณูป

งานประจาํปี 2559

นสดัส่วนรอ้ยละ

กษาทางการเงนิ

ให้สนิเชื่อ ธุรกจิ

นิทุนหมุนเวยีน

ภาพคล่องใหก้บั
งือ่นไขหลกัของ
รชาํระหน้ี  
บ่งกลุ่มลูกค้าได้

ย 

บการโดยเฉพาะ
และรอเรยีกเกบ็

ารรบัจ้างบรหิาร
ญ่ได้แก่ บรษิทั
ทีผ่ดินัดชําระหนี้
ตลาด โดยจะได้

อยคุณภาพจาก
. เอแคป แอ๊ดไว

ลูกคา้ในลกัษณะ
รของลูกคา้ เช่น
ปโภคขัน้พืน้ฐาน

 

ะ 

น 

จ

น

บ
ง

ด้

ะ 
บ

ร
ท
นี้ 
ด้

ก
ว

ะ
น 
น 



              
              
              
 

 

 

 
ธรุกิจท่ีหย

(Personal

ในธุรกจิ ท
พจิารณาแ
ดําเนินการ
บตัรเครดติ

Program 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

 
บริษทั เอแคป
ตลอดจนงานสน

ยดุดาํเนินการช

บรษิทัฯ มบีริษั
l Loan) สนิเชือ่เ

ธุรกจิสนิเชือ่บตั
ทําใหก้ารแขง่ขั
แลว้เหน็ว่า การ
รส่งคนืใบอนุญา
ตของ CAP OK
ปจัจุบนั CAP 
เพือ่ผูป้ระกอบก

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ป คอนซลัต้ิง จ
นบัสนุนดา้นกฎ

ชัว่คราว  

ษัท แคปปิตอล
เงนิผอ่น (Sales

ตรเครดติ เป็นธุร
นัในธุรกจินี้มกีา
ปล่อยสนิเชื่อใน
าตประกอบธุรกิ

K เป็นอนัยตุลิงเมื
OK ยงัคงดํา

การ  

จาํกดั (มหาชน)   

จาํกดั  ดําเนินธุ
หมายและอืน่ๆ 

ล โอเค จาํกดั
s Finance) บตัร

รกจิทีต่อ้งใชเ้งนิ
ารแขง่ขนัรุนแรง
นลกัษณะทีไ่ม่มหี
กจิบตัรเครดติกล
มือ่วนัที ่14 พฤศ
าเนินธุรกจิการป
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ธรกจิใหก้ารสนบั
ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ั

ที่ได้รบัอนุญาต
รเครดติ (Credit

นทุนหมนุเวยีนที
ง ส่งผลกระทบ
หลกัประกนั คว
ลบัคนืไปยงัผูว้่า
ศจกิายน 2559 
ปล่อยสนิเชื่อส่ว

                     

บสนุนการดําเนิน
กบับรษิทัฯ และบ

ตให้ดําเนินธุรกิ
t Card) สนิเชือ่เ

ทีเ่ป็นเงนิสดคอ่น
บความเสีย่งในธุ
วามเสีย่งในการไ
าการธนาคารแห
 
นบุคคล สนิเชื่อ

                     

นงานทัง้ในสว่น
บรษิทัในเครอืแล

กิจสนิเชื่อต่างๆ
เชา่ซือ้ (Hire Pu

นขา้งสงู มผีูป้ระ
ธรกจิดา้นนี้มากข
ไม่ไดร้บัชาํระคื
ห่งประเทศไทย 

อเงนิผ่อนและสนิ

                รายง

น Cash Monito
ละบรษิทัภายนอ

  ได้แก่ สนิ
urchase) 

ะกอบการรายให
ขึน้ไปดว้ย ประ
นเงนิมสีงู ดงันั ้
มผีลใหก้ารประ

นเชื่อรายย่อยผ่

งานประจาํปี 2559

ring ของลูกหนี้
อก 

นเชื่อส่วนบุคคล

หญ่หลายรายอยู
กอบกบับรษิทัฯ
ัน้บรษิทัฯ จงึได้
ะกอบธุรกจิดา้น

ผ่าน Factoring

 

นี้ 

ล 

ยู่
ฯ
ด้
น

g 



              
              
              
 

 

รายไดอ้ื่น

- กําไรจาก

- กําไรจาก

ระยะสัน้

- กําไรจาก

- รายไดจ้า

รวมรายได ้

รายไดจ้าก

- ดอกเบี้ยร

- รายไดอ้ื่น

ประ

2.1 โครงส

บรษิทั เอเ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

การขายบรษิทัย่อ

การขายเงนิลงทุน

การขายทรพัย์สนิ

กการจดัหาเงนิกู้

้

การให้บรกิาร

รบั

น ๆ

ะเภทของรายได้

สร้างรายได้   

เชยี แคปปิตอล 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

บมจ. เอเชี

บจ.เอแคป

(ดําเนินกา

บจ. โกลบ

บจ.เอแคป

บจ.โอเคแ

อย บมจ. เอเชี

น
บมจ. เอเชี

บจ. โกลบ

บจ.เอแคป

บจ.โอเคแ

บจ.แคปปิ

บจ.บรหิาร

น บจ. โกลบ

บจ.โอเคแ

บจ.แคปปิ

บมจ. เอเชี

บจ. โกลบ

บจ.เอแคป

บจ.โอเคแ

บจ.แคปปิ
บจ.บรหิาร

้ บมจ. เอเชี

บจ.โอเคแ

บจ.แคปปิ

บมจ. เอเชี

บจ. โกลบ

บจ.เอแคป

บจ.โอเคแ

บจ.แคปปิ

บบส.เอแค

กรุ๊ป จาํกดั (มห

จาํกดั (มหาชน)   

ชีย แคปปิตอล กร๊

ป คอรป์อเรท เซอ

ารถงึ 30 พ.ย.255

อล เซอรว์ิส เซน็เ

ป คอนซลัติง้

คช

ชีย แคปปิตอล กร๊

ชีย แคปปิตอล กร๊

อล เซอรว์ิส เซน็เ

ป คอนซลัติง้

คช

ตอล โอเค

รสนิทรพัย์เอแคป

อล เซอรว์ิส เซน็เ

คช

ตอล โอเค

ชีย แคปปิตอล กร๊

อล เซอรว์ิส เซน็เ

ป คอนซลัติง้

คช

ตอล โอเค
รสนิทรพัย์เอแคป
ชีย แคปปิตอล กร๊

คช

ตอล โอเค

ชีย แคปปิตอล กร๊

อล เซอรว์ิส เซน็เ

ป คอนซลัติง้

คช

ตอล โอเค

คป เอเชีย

มาจากบริษัท

หาชน) และบรษิั
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ลบ
รุ๊ป 104.2

อรว์ิสเซส 

58)

เตอร ์

37

รุ๊ป 0.

รุ๊ป 2.

เตอร ์

(เอเชีย)

เตอร ์

รุ๊ป 23.
เตอร ์

(เอเชีย)
รุ๊ป

รุ๊ป 11.
เตอร ์

142

งบก

ษทัยอ่ย 

                     

. % ล
24 73.36 89

.86 26.64 7

13 0.09

28 1.6 4

69 16.67 2

76 8.28 14

.10 100.00 16

ารเงินรวม งบ
2556

                     

ลบ. %
9.68 53.63 1

77.56 46.37

0

1.33 24.71

1.74 13

4.49 8.66

67.24 100.00

บการเงินรวม ง
2557

                รายง

ลบ. %
12.71  73.13

41.41 26.87

3.77 2.45

0.39 0.25

34.71 22.52

2.54 1.65

154.12 100.00

งบการเงินรวม
2558

งานประจาํปี 2559

ลบ. %
 146.91 31.3

 135.38 28.8

   10.16   2.1

    1.37    0.2

321.89 68.6

1.39    0.3

0.02   0.0

0.02   0.0

0.03   0.0

0.00     - 

0.01   0.0

0.17   0.0

0.01   0.0

0.30   0.0

163.57 34.8

0.01   0.0

    - 

58.43 12.4

22.38   4.7
    - 
    - 

     1.01   0.2

   73.45 15.6
-

     0.89   0.1

    - 

    - 

    0.01   0.0

    0.17   0.0

    0.02   0.0

468.80 100.

2559
งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 
2558 และ บ
 
โครงสร้าง

งานรบัจา้ง
จดัหาวงเงิ

จากลูกหนี
ดอกเบีย้กํ

อย่างต่อเนื
หลกัและค

2.2 การป
 

ธุรกจิการบ
 

สภาพคล่อ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ขอ้มลูในตารางอ้
บมจ.เอเชยี แคป

งรายได้ของบริ
1. รายไดจ้ากก
งตดิตามหนี้ของ
งนิสนิเชือ่ของ C

2.รายไดด้อกเบี
นี้ไว้ล่วงหน้า ณ
าหนดตามความ

3. รายไดจ้ากค่
4. รายไดอ้ืน่ปร
 
เนื่องจากบรษิทั
นื่องตัง้แต่มกีาร
คาดวา่จะเตบิโตอ

ระกอบธรุกิจข

ธุรกจิของบรษิทั
บรหิารสนิทรพัย์

2.2.1 ธรุกิจด้า

เป็นการดําเนิน
อง บรษิทัไดแ้บ่ง

1. สินเช่ือภาค
วตัถุประสงค์
อยู่ในลกัษณ
สนิเชือ่ในลกั
วนัทาํสญัญา

 กลุ่มล
และมี

 ขัน้
- บริ
หล

- ให้
สาํ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

อา้งองิตามงบการ
ปปิตอล กรุ๊ป  

ริษทัฯและบริษั
การใหบ้รกิาร เป็
ง GSC งานใหบ้
CAP OK 

บี้ยรบัเป็นรายได
ณ วนัเบกิเงนิกู้ ส
มเหมาะสมของส

าธรรมเนียมทีม่
ระกอบดว้ย กําไ

ทฯ มองเหน็โอก
รเปลีย่นผูถ้อืหุน้
อยา่งมนียัสาํคญั

ของแต่ละสายผ

ทฯและบรษิทัยอ่
ยด์อ้ยคณุภาพ แ

านการให้สินเชื

นธุรกิจการให้สนิ
งประเภทสนิเชือ่

ธรุกิจ (Corpo
คเ์พือ่เป็นเงนิทุน
ณะสญัญาเงนิกู้ซึ
ษณะสญัญาขา
ขายฝาก โดยระ

ลูกคา้ เป็นบรษิั
มหีลกัประกนัเป็

นตอนการทาํงาน
ริษัทฯจะมีเจ้าห
ลกัประกนัเบือ้งต
ห้ลูกคา้ดําเนินกา
านกังาน กลต.) 

จาํกดั (มหาชน)   

รเงนิของบรษิทัฯแ

ษทัย่อย มาจากก
ป็นรายไดท้ีเ่กดิจ
บรกิารสอบทานก

ดท้ีม่าจากการทํ
ส่วนของสนิเชื่อ
สภาวะตลาด ณ

มาจากคา่ธรรมเนี
ไรจากการขายบ

กาสทางธุรกจิใน
นและผูบ้รหิารให
ญ 

ผลิตภณัฑ ์

อย แบ่งลกัษณะ
และ 3) งานบรกิ

ชือ่  

นเชื่อกบัลูกคา้ภ
อเป็น 2 ประเภท

rate loan) 
นหมนุเวยีนหรอืเ
ซึ่งจะจํานองหลั
ยฝาก ซึง่หมาย
ะยะเวลาของเงนิ

ษทั หา้ง รา้น นิติ
นอสงัหารมิทรพั

น  
หน้าที่สินเชื่อไ
ตน้ 
ารประเมนิราคา
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และบรษิทัยอ่ย โ

การใหบ้รกิารใน
จากงานบรกิารข
กระแสเงนิสด แ

าธุรกจิดา้นการ
อรายย่อยจะเป็น
ณ วนัทีท่าํสญัญา

นยีมการจดัหาสิ
รษิทัยอ่ย กําไร

นการใหส้นิเชือ่แ
หม่ ดงันัน้ในปี 2

ะการประกอบธุร
การดา้นอืน่ๆ โด

ภาคธุรกจิ และ
ทใหญ่ๆ คอื 

ภายใต้การทําธุ
เพือ่เสรมิสภาพค
กัประกนัอสงัห
ยถงึ จะเป็นสนิเ
นกูไ้ม่เกนิ 1 ปี ส

ตบุิคคลในอุตสา
พยพ์รอ้ม  

ปพบลูกค้า เพื

าหลกัประกนั โ

                     

โดยบรษิทัฯ ยงัใช

ธรุกจิหลกัๆ ดงั
ของบรษิทัย่อย
และทีป่รกึษาทา

รใหส้นิเชือ่ ภาย
นลกัษณะทยอย
กูย้มื และตน้ทุน

สนิเชือ่ของ CAP
จากการขายเงนิ

แก่ภาคธุรกจิแล
2559 รายได้ขอ

รกจิออกเป็น 3
ยมรีายละเอยีด

ลูกค้ารายย่อย 

ธุรกจิของบรษิทั
คลอ่งใหแ้ก่กบัลู
หารมิทรพัย์และ
ชือ่ทีจ่ะต้องโอน
สามารถต่อระยะ

าหกรรมต่างๆ ท

พื่อพิจารณาควา

ดยบรษิทัประเมิ

                     

ชช้ือ่วา่ บมจ.เอแ

งนี้ 
ไดแ้ก่ งานบรกิ
งกฎหมาย ของ

ใตบ้รษิทัฯ และ
ยรบัดอกเบี้ยตา
นทางการเงนิแล

P OK 
นลงทุนระยะสัน้ 

ะรายยอ่ย โดยไ
งบรษิทัในรูปข

สายงาน ได้แก่
ดงัต่อไปน้ี 

เพื่อเป็นเงนิทุน

ทฯและบรษิทัย่อ
ลกูคา้ภาคธุรกจิ
ะจํานําหลกัประ
นกรรมสทิธิข์อง
ะเวลาไดอ้กีตาม

ที่ต้องการความ

ามต้องการเงิน

มนิราคาทีม่คีวา

                รายง

คป แอ๊ดไวเซอร ี

การเกีย่วกบั Ca
ง ACON และค่า

ะบรษิทัย่อย โด
มงวดการผ่อนช
ละการบรหิารขอ

ดอกเบีย้รบั เป็

ไดเ้ริม่ดําเนินกา
องดอกเบี้ยรบัก

ก่ 1) ธุรกจิดา้นก

นหมุนเวยีนและ

อย การใหส้นิเชื
โดยลกัษณะขอ
กนัสงัหารมิทรั
หลกัประกนัมาใ
มความเหน็ของค

มรวดเรว็ในการห

นทุน ศึกษาข้อ

ามน่าเชื่อถอื (อ

งานประจาํปี 2559

รี ่ ณ 31 ธนัวาคม

all Center และ
าธรรมเนียมการ

ยจะหกัดอกเบี้ย
ชําระ โดยอตัรา
องบรษิทั  

นตน้ 

ารธุรกจิดงักล่าว
กลายเป็นรายได้

การใหส้นิเชือ่ 2

ะ/หรอืเพื่อเสรมิ

ชื่อแก่ลูกคา้จะมี
องสนิเชื่อทีใ่หจ้ะ
พัย์ หรอืการให้
ใหบ้รษิทัเลย ณ
คณะกรรมการ 

หาแหล่งเงนิทุน

มูลบริษัท และ

อยู่ในรายชื่อของ

 

ม 

ะ
ร

ย
า

ว
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ม
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ะ
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ณ 
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ะ
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     บรษิทั เอเชยี

- วเิ
ชาํ

- เจา้
ธน
ต้น
บา้

- กาํ
- นํา

2. สินเช่ือรายย
สนิเชือ่ เพือ่ธุ
สทิธลิกูหนี้กา
ใหเ้ครดติทาง
 กลุ่มลู

 การพิ
เจา้ห
วงเงนิ
ของก

ในสว่นของธุรกิ

- หนี้สู
บรหิา

- บรษิทั
การก
สาํรอ

- บรษิทั
หนี้เกิ
เกดิขึ้

- นโยบ
คณะ
ของธุ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

คราะห์ลกัษณะ
าระหนี้ และภาร
า้หน้าทีส่นิเชื่อต
นาคาร ใบสาํคญั
น จากนัน้จะดํา
านและทีด่นิ อา้ง
าหนดระยะเวลา
าเสนอคาํขอสนิเ

> 

ย่อย (Retail Lo
ธุรกจิทีค่ล่องตวัม
ารคา้ ซึง่ผูข้ายสิ
งการคา้ ซึง่จะช่
ลกูคา้ ไดแ้ก่  

พจิารณาสนิเชือ่
นี้ ยอดขาย และ
นยอ่ยของลูกหนี
การพจิารณาจะใ

กจิการใหส้นิเชือ่ 

ญทีเ่กดิขึน้ในระ
าร 
ทัย่อยไม่มกีารก
กระจายด้วยเห
องไวเ้ผือ่การเรยี
ทัย่อยตัง้ค่าเผื่อ
กินกว่า 180 วนั
ขึน้ตามแต่ละปร
บายการตัง้ค่าเผื่
กรรมการกํากบั
ธุรกจิสนิเชือ่เพือ่

จาํกดั (มหาชน)   

ธุรกจิ สภาวะก
ะหนี้ทีม่อียู ่ 
ตรวจสอบความ
ญแสดงการจดทะ
เนินเรื่องวเิครา
งองิจากราคาปร
ของสญัญา อตัร
เชือ่ เพือ่ขออนุมั

วงเงินอน
≤ 50 ลา้น

50 ลา้นบาท– 3
> 300 ลา้น

oan) เป็นการให้
มากขึน้ และเป็น
สนิคา้ไดส้ง่มอบ
ชวยใหผู้ข้ายสนิค
ธุรกจิทีกํ่าลงัขย
ธุรกจิทีข่ายสนิค
ธุรกจิทีม่เีงนิทุน
Factoring จะวเิ
ะงบการเงนิยอ้น
นี้การคา้แต่ละรา
ใชเ้วลา 1-2 สปั

บรษิทัฯ มนีโย

ะหว่างปีตดัเป็น

กระจุกตวัของค
ตุผลเหล่านี้ทําใ
ยกชาํระหน้ีไมไ่ด้
อหนี้สงสยัจะสญู
น นโยบายการ
ะเภทสนิเชือ่ 
ผือ่หนี้สงสยัจะสญู
บหลกัทรพัยแ์ละ
อผูบ้รโิภค แนวป
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ารแขง่ขนั อุตส

มถูกต้องของเอก
ะเบยีนนิตบุิคคล
ะห์สนิเชื่อ และ
ระเมนิของกรมที
ราดอกเบีย้ และ
มตั ิโดยอํานาจก

นุมติั
นบาท 
300 ลา้นบาท 
นบาท 

หส้นิเชือ่แก่ลกูคา้
นเงนิทุนหมุนเวี
สนิคา้/บรกิารเรี
คา้มสีภาพคลอ่ง
ยายกจิการ และ
คา้หรอืใหบ้รกิาร
นหมนุเวยีนทีจ่าํ
เคราะหข์อ้มลูธุร
นหลงั 2 – 3 ปี ห
าย โดยจะทําหนั
ดาห ์ทัง้นี้ขึน้อยู

บายการบญัชีแ

นค่าใชจ้่ายทนัที

ความเสีย่งด้านก
ให้ฝ่ายบรหิารเ
ด ้
ญระหว่างอตัราร้
รตัง้ค่าเผื่อหนี้ส

ญตามทีอ่ธบิายข
ะตลาดหลกัทรพั
ปฏบิตักิําหนดให

                     

สาหกรรม ความ

กสารอาทเิช่น บ
ล ทะเบยีนการค
ะประเมนิหลกัป
ทีด่นิ และรายงาน
ะระยะเวลาชาํระ
การอนุมตัมิดีงันี้

ผู
ประ
คณ
คณ

า้รายยอ่ยผา่นสิ
วยีนแก่ลูกคา้  ผู้
รยีบรอ้ยแลว้ แล
งในการดาํเนินธุ
มศีกัยภาพในกา
ร โดยการใหเ้คร
กดั  
รกจิ และการดําเ
หากอยูใ่นเกณฑ
นงัสอืแจง้โอนสทิ
ยูก่บัความครบถ้

และวิธีการตัง้ส

ทีีเ่กดิขึน้ในงบก

การใหส้นิเชื่อ เนื
ชื่อว่าไม่มคีวาม

รอ้ยละ 7 ถงึรอ้ย
งสยัจะสูญของ

ขา้งตน้ไม่เป็นไป
พยแ์ละสภาวชิา
หต้ัง้ค่าเผือ่หนี้ส

                     

มสามารถในการ

บตัรประชาชน 
คา้ และเอกสารที
ระกนัเป็นรายก
นของบรษิทัประ
คนืเงนิกู ้ 
 

ผูมี้อาํนาจอนุมั
ธานเจา้หน้าทีบ่
ณะกรรมการบรหิ
ณะกรรมการบริ

สนิเชือ่แฟคเตอริ่
ผูข้ายสนิคา้/บรกิ
ะอยูร่ะหวา่งรอเ

ธรกจิยิง่ขึน้ 
ารเตบิโต 
รดติเทอมมลีกูห

เนินงานของลกูค
ฑท์ีก่ําหนดกจ็ะอ
ทธเิรยีกรอ้งและส
ถว้นของขอ้มลูแล

สาํรอง ดงัน้ี 

กําไรขาดทุนเบ็

น่ืองจากบรษิทัย
มเสีย่งจากการใ

ยละ 100 และจะ
บรษิัทได้พจิาร

ปตามแนวปฏบิั
ชพีบญัชเีกีย่วกั
งสยัจะสญูเตม็จํ

                รายง

รทํากําไร ความ

สําเนาทะเบยีน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัห
กรณี เช่น หลกัป
ะเมนิ  

มติั 
บรหิาร 
หาร 
รษิทั 

ริง่  โดยลกูคา้นํา
การ โดยการรบัซ
เรยีกเกบ็เงนิตา

หนี้และเอกสารก

คา้ รวมทัง้วเิคร
อนุมตัวิงเงนิแฟค
สง่ใหล้กูหนี้การ
ละเอกสาร  

ดเสรจ็ ภายใต้ค

ย่อยมลีูกคา้จําน
ให้สนิเชื่อมากไ

ะตดับญัชเีมื่อมี
รณาจากอตัราห

ตัทิางบญัชทีีอ่อ
กบัการตัง้ค่าเผือ่
จาํนวนตามยอด

งานประจาํปี 2559

มสามารถในการ

นบ้าน สมุดบญัชี
หลกัประกนั เป็น
ประกนัประเภท

าใบวางบลิมาขอ
ซื้อ หรอื รบัโอน
มระยะเวลาการ

การคา้ชดัเจน 

าะหล์กูหนี้ 
คเตอริง่ และ
รคา้ ระยะเวลา

ค่าใชจ้่ายในการ

นวนมากรายทีม่ ี
ไปกว่าจํานวนที

การผดินัดชําระ
หน้ีสูญในอดีตที

อกโดยสาํนกังาน
อหน้ีสงสยัจะสูญ
หนี้คงเหลอืของ
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ใหญ่อกีตล
โครงสรา้ง
เครอืของส
ใหบ้รกิารใ
งานดา้นกา
ทรพัยข์อง
โดยรวมพ

 

 
 
 
 
 

       การด

การ
คอมพวิเต
2547 โดย
มากขึน้ ซึ่
บรษิทัฯได้
จาํกดั (GS

          กา
จํานวนคน
นัน้จะมจีํา

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ลูกหน
คา่เผื่

- บริษัท
หลกัป
มูลค่า
เกนิ 5
ความ

2.2.2.ธรุกิจบริ
 

การใหบ้รกิารบ
ลาดหน่ึง ซึง่หนี้
หนี้หลายรายแล
สถาบนัการเงนิใ
ในการเจรจาแล
ารดําเนินคดฟ้ีอ
งลูกหนี้เพือ่การช
อสรปุไดด้งันี้ 

เป็นตวัแทนเจา้
กระบวนการปรั
การตดิตามและ
การตดิตามทวง
การดาํเนินคด ีแ
การบรหิารจดัก
การจดัทาํระบบ
รวมทัง้ฐานขอ้มู

ดาํเนินงานในสา

ก. การรบัจา้งบ
 

รบรหิารงานสนิ
ตอรค์วบคุมการบ
ยมกีารพฒันาระ
งจะช่วยใหก้ารบ
ดด้ําเนินการจดลิ
SC) เป็นผูล้งทุน

ารบรหิารงานส่
นทีป่ฏบิตังิานดงั
นวนลูกหนี้อยูห่

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

น้ีทีค่า้งชาํระเกนิ
ผือ่หนี้สงสยัจะสญู
ัทมีนโยบายใน
ประกนัและพจิา
าตํ่ากว่าภาระหน
50% ของมูลค
มเสีย่งในการทีบ่

ริหารสินทรพัยด์
รหิารสนิทรพัยด์

นี้เหล่านี้ส่วนใหญ
ละได้รบัการยอ
ใด ทําใหบ้รษิั
ะจดัเกบ็หนี้ทีไ่ม
องรอ้งเพือ่ตดิตา
ชําระหนี้หรอืจา

าหนี้ ในการเจรจ
รบัปรุงโครงสรา้ง
ะเรยีกเกบ็หนี้ ต
งถามในกรณทีีลู่
และบงัคบัยดึทรั
การทรพัยส์นิรอก
บฐานขอ้มลูลกูห
มลูอืน่ๆ ซึง่จาํเป็

ายงานบรหิารสนิ

บรหิารสนิทรพัย
นทรพัย์ด้อยคุณ
บรหิารจดัการ 
ะบบและโปรแกร
บรหิารจดัการสนิ
ลขิสทิธิโ์ปรแกร
นในทรพัยส์นิแล

วนน้ีจะอยู่ภายใ
งกล่าว จะมคีวา
หลายราย ดงันัน้

จาํกดั (มหาชน)   

น 3 งวดขึน้ไป 
ญ โดยพจิารณา
นการตัง้สํารองโ
ารณาว่าหลกัปร
นี้บรษิทัจะตัง้สํา
ค่าประเมนิ และ
รษิทัตอ้งสาํรอง

ด้์อยคณุภาพ 
ดอ้ยคณุภาพ หรื
ญ่เป็นหนี้ทีม่าจา
มรบัทัง้จากเจา้ห
ทัฯ ตดัสนิใจเข้
ม่ก่อใหเ้กดิรายข
ามการชาํระหน้ี
ากการยดึทรพัย์

จากบัลูกหนี้ เพื
งหนี้ตามนโยบา
ามเงือ่นไขในสญั
ลกูหนี้ผดินดัชาํร
รพัยห์ลกัประกนั
การขาย 
นี้รายตวั ขอ้มลู
ป็นในการบรหิาร

นทรพัยด์อ้ยคุณ

ยด์อ้ยคุณภาพ 
ภาพ หรอืกา
ซึง่เป็นระบบที

รมต่างๆ เรื่อยม
นทรพัยด์อ้ยคณุ
มยอ่ยต่างๆ ไว้
ละใหเ้ชา่แก่บรษิั

ใต้การดูแลของ
ามแตกต่างจาก
นเพือ่ใหเ้กดิประ
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อย่างไรกต็าม แ
าจากขอ้มลูสถติใิ
โดยเมื่อลูกค้าผิ
ระกนัเมื่อบงัคบั
ารองในส่วนทีต่ํ่
ะหลกัประกนัโด
งจงึมคีอ่นขา้งน้อ

รอื หน้ีทีไ่มก่่อให
ากสถาบนัการเงิ
หนี้และลูกหนี้ ด
า้สู่ธุรกจิการรบั
ของสถาบนัการ
และการบรหิาร

ยห์ลกัประกนั ท

พือ่หาขอ้สรุปและ
ายและมาตรการ
ญญาปรบัปรงุโค
ระหนี้ 
น รวมทัง้การขา

หลกัประกนั เงือ่
รสนิทรพัยแ์ละก

ณภาพ แบ่งออกเ

ารบรหิารพอรต์
ทีใ่ชบ้รหิารจดักา
มา เพือ่ใหม้คีวา
ณภาพมปีระสทิธิ
เ้ป็นของบรษิทัฯ
ษทัฯ รวมทัง้บรษิั

งรองกรรมการผู
งานทีป่รกึษาทา
ะสทิธภิาพในกา

                     

แนวปฏบิตัทิางบ
ในอดตี 
ผิดนัดชําระหนี้
แลว้มมีูลค่าต่ําก

ตํ่ากว่า แต่ทัง้นี้บ
ยเฉพาะในส่วน
อย            

หเ้กดิรายได ้(N
งนิ ทีผ่่านมา บริ
ดว้ยความคล่อง
จา้งบรหิารสนิท
รเงนิและองคก์รบ
รจดัการขายสนิท
ทัง้น้ี ขอบเขตข

ะกําหนดแนวทา
รทีไ่ดร้บัมอบหม
ครงสรา้งหนี้ 

ยทอดตลาดทรพั

อนไขการปรบัป
ารกํากบัดแูล รว

เป็น 

ตลูกหนี้ บรษิั
ารตัง้แต่เริม่ใหบ้
ามเหมาะสมต่อก
ธภิาพและการปร
ฯ และใหบ้รษิทัย
ษทัยอ่ยของบรษิั

ผูจ้ดัการสายงาน
างการเงนิและว
รดําเนินงาน แล

                     

บญัชดีงักล่าวอน

น้ บริษัทจะดําเนิ
กว่าภาระหน้ีทีม่
บรษิทัปล่อยสนิ
นทีเ่ป็นทีด่นิจะมี

Non-Performing
รษิทัฯไดด้ําเนิน
ตวัและความเป็
ทรพัยด์้อยคุณภ
บรหิารสนิทรพัย
ทรพัยห์ลกัประก
ของงานดา้นกา

างการชาํระหนี้
มายจากเจา้หนี้

พย ์

ปรงุโครงสรา้งหนี
วมทัง้ปรบัปรงุฐ

ษทัฯใช้ระบบคอ
บรกิารธุรกจิบรหิ
การบรหิารงานใ
ระเมนิผลครอบค
ยอ่ย คอื บริษทั
ษทัฯ  

นบรหิารสนิทรพั
วาณิชธนกจิอย่า
ละสามารถดูแล

                รายง

นุญาตใหบ้รษิทั

นินการบังคบัจํ
มอียู่หรอืไม่ หา
เชื่อโดยมนีโยบ
มมีูลค่าเพิม่ขึน้ใน

g Loan / NPL) 
นธุรกจิดา้นทีป่รึ
ปนอสิระคอื ไม่ไ
ภาพ โดยมุ่งเส
ยด์อ้ยคุณภาพต
กนัอื่นๆ ทีไ่ดร้บั
รบรหิารสนิทรพั

ภายใต้หลกัเกณ

นี้ การตดัชาํระห
ฐานขอ้มลูใหเ้ป็น

มพวิเตอร์และร
หารสนิทรพัยด์้
ในปจัจุบนัทีม่จีาํ
คลุมทุกเนื้องาน
ท โกลบอล เซอ

พัย์ด้อยคุณภาพ
างมาก เนื่องจาก
 ตดิตามประสา

งานประจาํปี 2559

ย่อยสามารถตัง้

จํานําหุ้น บังคบั
ากหลกัประกนัมี
บายใหส้นิเชื่อไม
นแต่ละปี ดงันัน้

เป็นตลาดขนาด
กษาในการปรบั
ไดเ้ป็นบรษิทัใน
สนอตวัเขา้เป็นผู้
ต่างๆ ซึง่รวมถงึ
บมาจากการโอน
พยด์อ้ยคุณภาพ

ณฑว์ธิกีาร และ

หนี้             
นปจัจุบนั 

ระบบซอร์ฟแวร์
้อยคุณภาพในปี
านวนพอรต์เพิม่
นมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี
อรวิ์ส เซน็เตอร

พ การจดัสรร
กในแต่ละพอรต์
านงานกบัลูกหนี้
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ในแต่ละพ
พนกังานใ
 

  
และฝา่ยป
รอการขาย
หน่วยงาน
ผูบ้รหิารแ
ดงักล่าวจะ
ดาํเนินงาน
บรหิารสนิ

จากธนาคา
คุณสมบตัิ
บรษิทัยอ่ย

ทีจ่ะเขา้ปร
ดงักล่าวม
แขง่ขนัด้า
นัน้ๆ ดว้ย
เขา้ประมลู
สว่นใหญ่ 

การยดึทรั
(“ACON”)
ไดร้บัผลต
ธุรกจิภาย
กฎหมายก
 

ในลกัษณะ
การใหบ้รกิ
พืน้ฐาน ต
และการให้

        
        

     บรษิทั เอเชยี

พอรต์ไดอ้ย่างทัว่
นสว่นนี้ จะปรบั

บรษิทัฯไดว้างโ
ฏบิตักิาร โดยทั
ย หน่วยงานบ
นเทคโนโลยสีารส
และเจ้าหน้าทีท่ีม่ ี
ะทําใหบ้รษิทัฯส
นไดอ้ยา่งมปีระสิ
นทรพัยด์อ้ยคุณภ

ข. การเขา้ประมู

การประมลูพอร์
ารแห่งประเทศไ
สามารถเขา้ประ
ยจะไดว้า่จา้งใหบ้

การประมลูพอร์
ระมลูโดยจะตอ้ง
าประมวลผล 
นราคากบัผูป้ระ
ย ทัง้นี้เพือ่ใหเ้กดิ
ลซือ้พอรต์บรหิา

ค. งานคด ีและน

การดาํเนินธุรกจิ
พัย ์การทําสญัญ
 ซึง่เป็นบรษิทัย
อบแทนเป็นค่า
นอกดว้ย เช่น ก
การประกอบธุรกิ

2.2.3 งานบริก

งานบรกิารดา้น
ะบรกิารทีเ่ป็น C
การเป็น Call C
ตลอดจนการบรกิ
หบ้รกิารงาน Ca
 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

วถงึ บรษิทัฯจึ
บเพิม่ขึน้หรอืลด

โครงสรา้งการให้
ทัง้สองฝา่ยงานมี
รหิารงานคด ี
สนเทศ หน่วยบ
มคีวามเชีย่วชา
สามารถดําเนินก
สทิธภิาพ และมี
ภาพเท่านัน้ 

มลูพอรต์บรหิาร

รต์บรหิารสนิทรั
ไทยใหป้ระกอบ
ะมลูซื้อพอรต์บริ
บ้รษิทัฯเป็นผูบ้ริ

รต์สนิทรพัยด์อ้ย
งมกีารพจิารณา
และกําหนดเป็น
ะมูลรายอื่นๆแล
ดผลประโยชน์สู
ารสนิทรพัยด์อ้ย

นิตกิรรมต่างๆ ส

จบรหิารสนิทรพั
ญาการชําระหนี้
ย่อยของบรษิทัฯ
ธรรมเนียมจาก
การใหบ้รกิารงา
กจิ กฎหมายแรง

การด้านอืน่ๆ 

นอืน่ๆ เป็นงานบ
Call Center ซึง่ค
Center ของธุรกิ
การในการเรยีก
ash Monitoring 

จาํกดั (มหาชน)   

จงึต้องมพีนักงา
ลงใหเ้หมาะสมก

หบ้รกิารบรหิารสิ
มกีารจดัแบ่งแย
หน่วยงานประเ
รหิารงานบุคลา
ญและมปีระสบ
การเรยีกเกบ็หนี้
มคีวามโปร่งใสส

รสนิทรพัยด์อ้ยคุ

รพัยด์อ้ยคุณภาพ
ธุรกจิเป็นบรษิทั
รหิารสนิทรพัยด์
รหิารพอรต์ต่อไ

ยคณุภาพในแต่ล
ามูลคา่หลกัประ
นราคาทีใ่ชส้ําหร
ลว้ ยงัต้องพจิา
สงูสุด เมือ่นําพอ
ยคุณภาพในแต่ล

สนบัสนุนงานบริ

พยด์อ้ยคณุภาพ
นี้ต่างๆ และนิตกิ
ฯ จะเป็นผูใ้หบ้ริ
การปฏบิตังิานใ
าน Cash Monit
งงาน เป็นตน้ 

บรกิารทีห่ลากหล
คอยทาํหน้าทีเ่ป็
กจิบตัรเครดติ ธุ
เกบ็เงนิลูกหนี้
เป็นตน้ 

                      

18 

นทีดู่แลงานดา้น
กบัปรมิาณพอร์

สนิทรพัยด์อ้ยคุณ
กเป็นหน่วยงาน
เมนิราคา หน่ว
กรและธรุการ แ

บการณ์ในการบ ิ
นี้ไดต้ามกําหนด
สามารถตรวจสอ

คณภาพ 

พจะดําเนินงานโ
ทบรหิารสนิทรพั
ดอ้ยคณุภาพจา
ไป 

ละครัง้ ก่อนการ
กนั พจิารณาขอ้
รบัประมูลซื้อพ
ารณาถงึความเป
อรต์สนิทรพัยด์อ้
ละครัง้ บรษิทัยอ่

รหิารสนิทรพัยด์

 หลกีเลีย่งไมไ่ด
กรรมทางกฎหม
รกิารแทนบรษิทั
ในการทํานิตกิร
toring การใหบ้ริ

ลาย เชน่ งานให
ป็นศนูยป์ระสาน
ธรกจิบรกิารทีเ่กี่
การบรกิารศูนย์

                     

นนี้ใหเ้พยีงพอต
ต์ทีบ่รษิทัฯรบัจ้

ณภาพออกเป็นส
นย่อย ไดแ้ก่ หน
วยงานด้านบญัชี
และหน่วยงานกา
รหิารและตดิตา
ดระยะเวลาในสญั
อบได ้ทัง้น้ีบุคลา

โดยบรษิทัย่อย
พยต์ามพระราชก
กสถาบนัการเงิ

รเขา้ประมลู จะต
อมลูทางการเงนิ
อรต์นัน้ ซึง่กา
ป็นไปได้ในการ
อยคณุภาพนัน้ม
อยจะไดร้บัการส

ดอ้ยคุณภาพ 

ดท้ีจ่ะตอ้งมขี ัน้ต
มายอืน่ๆ ดงันัน้
ทฯจากการบรหิา
รรมสญัญาต่างๆ
รกิารงานดา้นก

หบ้รกิารรบัจา้งด
นงานระหวา่งลกูค
ยวกบัโทรศพัท์
ยล์ูกคา้สมัพนัธ์

                     

ต่อพอรต์ลูกหน้ี
า้งบรหิาร 

สองฝา่ยงานหลั
น่วยงานบรหิาร
ชแีละการเงนิ
ารควบคุมและต
ามหนี้มาเป็นทมี
ญญาว่าจา้ง และ
ากรในส่วนนี้จะป

ไดแ้ก่ บบส.เอ
กําหนดบรษิทับ
นิต่างๆได ้ ซึง่

ตอ้งมกีารศกึษา
น และประวตัขิอ
ารเขา้ประมลูใน
รเรยีกเกบ็หนี้จา
มาบรหิาร ทัง้นี้ใ
สนบัสนุนวงเงนิ

ตอนของกระบวน
นงานในส่วนน้ี บ
ารงานสนิทรพัย
ๆ นอกจากนี้ AC
ารจดทะเบยีน ค

ดําเนินงาน (Ou
คา้กบัผูใ้ชผ้ลติภ
ม์อืถอื ธุรกจิขอ
การบรกิารขัน้ต

                รายง

้ทีบ่รษิทัฯได้รบั

กั คอื ฝา่ยงานบ
หนี้ หน่วยงานบ
หน่วยงานด้าน
ตรวจสอบภายใน
มงานของบรษิทั
ะเป็นโครงสรา้ง
ปฏบิตังิานเฉพา

อแคป (เอเชยี) 
บรหิารสนิทรพัยพ์
หากประมูลพอร

และเกบ็ขอ้มูลต
องลูกหนี้ เป็นต้
แต่ละครัง้นัน้ 
ากพอรต์สนิทรพั
ในส่วนของเงนิล
นสนิเชื่อจากสถา

นการในการดําเ
บรษิทั เอแคปค
ยด์อ้ยคุณภาพ โ
CON ยงัใหบ้รกิ
คดคีวามงานกฎ

utsourcing Busi
ภณัฑห์รอืบรกิาร
องผูใ้หบ้รกิารสา
ตอนการขออนุมั

งานประจาํปี 2559

บรหิารอยู่ ซึ่ง

บรหิารสนิทรพัย์
บรหิารทรพัยส์นิ
นิตกิรรมสญัญา
น เป็นต้น โดยมี
ทฯ โครงสรา้ง
ทีท่ําใหส้ามารถ
าะงานใหบ้รกิาร

ทีไ่ดร้บัอนุญาต
พ์.ศ. 2541 ใหม้ี
รต์มาไดแ้ลว้นัน้

ต่างๆ ของพอรต์
้น เพือ่นําขอ้มลู
นอกจากจะต้อง
พยด์้อยคุณภาพ
ลงทุนทีใ่ชใ้นการ
าบนัการเงนิเป็น

เนินการฟ้องรอ้ง
อนซลัติ้ง จํากดั
โดย ACON จะ
การงานอืน่ๆ แก
ฎหมายทางภาษี

iness) แก่ลูกคา้
รของลกูคา้ เช่น
าธารณูปโภคขัน้
มตัสินิเชื่อต่าง ๆ
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2.3 การต

เป็นธุรกจิ
ให้บรกิาร
พาณิชย ์
บรษิทัยอ่ย
 
2.4 กลยทุ

บริษัทจงึต
ประสบการ
มรีวดเรว็เ
อาทิเช่น ก
ตอ้งการแล

หลกั ดว้ยก
ชําระหนี้ข
พจิารณาจ
การดาํรงอ
ดําเนินการ
อาศยัจุดแ

สถาบนักา

คณุภาพเพิ

ลกูคา้ต่าง

สามารถตร

2552 ทีผ่า่

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ลาดและภาวะ

จากการดาํเนิน
หลกัและเป็นที่
เพิม่ขึน้เป็นจําน
ซึง่ทําใหบ้รษิทั
ยต่อไปอยา่งยัง่ยื

ทธใ์นการแข่งขั

 ธุรกจิการใ

บรษิทัฯ ประก
ต้องสร้างความ
รณ์ทีจ่ะสามารถ
เป็นไปตามกําห
กลยุทธ์ด้านผลิ
ละความพงึพอใจ

 ธุรกจิบรหิ

ในการบรหิารจั
การเสนอทางออ
องลกูหนี้ในแต่ล
จากความสามาร
อยูข่องกจิการลกู
รประกอบธุรกจิ
ขง็ของบรษิทัฯ 

- มบีรษิทัย่อย
ารเงนิต่างๆ ได ้
- ม ีPartners ที
พิม่เตมิ 
- เป็นผูใ้หบ้รกิ
ๆ 
- มบุีคลากรทีม่ ี
- มรีะบบและโค
- บรษิทัฯมรีะบ
รวจสอบสถานะ

 ธุรกจิบรกิ

การใหบ้รกิารรบั
านมา โดยอาศยั

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

การแข่งขนั 

ธรุกจิหลกัในสว่
มาของรายได้ห
นวนมาก ซึ่งบ
ฯตอ้งมกีารปรบั
ยนืในอนาคต 

ขนั 

ใหส้นิเชือ่ 

อบธุรกจิการให
มแตกต่างในกา
ถใหค้วามรูแ้ละคํ
หนดเวลากว่าสถ
ลติภณัฑ์ กลยุท
จของลกูคา้ใหไ้ด

ารสนิทรพัยด์อ้ย

ดัการงานบรหิา
อกและการแกไ้ข
ละราย เช่น ห
รถในการชําระห
กหนี้ รวมไปถงึค
ต่อไปไดเ้ป็นปก
ดงัต่อไปนี้ 

ยทีด่ําเนินธุรกจิ

ทีเ่ป็นสถาบนัการ

ารทีเ่ป็นอสิระ 

คุณภาพและมปี
ครงสรา้งทีม่ปีระ
บคอมพวิเตอร ์
ะบญัชต่ีางๆได ้

ารอืน่ๆ 

บัจา้งดําเนินงาน
ยความไดเ้ปรยีบ

จาํกดั (มหาชน)   

วนการใหส้นิเชือ่
หลกัของบรษิทัฯ
บางธุรกจิกเ็ป็นข
บตวัต่อการแข่งข

ห้สนิเชื่อแก่ภาค
ารให้บริการ ตัง้
คาํแนะนําทีม่คีณุ
ถาบนัการเงนิ ด
ทธ์ด้านราคา รว
ดม้ากทีส่ดุ 

ยคณุภาพ 

ารสนิทรพัยด์อ้ย
ขปญัหาของลูกห
หากเป็นลูกหนี้ร
หน้ีของลูกหนี้เป็
ความสามารถใน
กตภิายหลงัไดร้ ั

เป็นบรษิทับรหิา

รเงนิและพรอ้มใ

ไม่เป็นบรษิทัใน

ประสบการณ์ในส
สทิธภิาพและมี
และสารสนเทศ

นในลกัษณะการ
บจากตน้ทุนการ
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อ การบรหิารสนิ
ฯ ปจัจุบนัธุร
ของภาครฐั แ
ขนัทีรุ่นแรงในแ

คธุรกจิและลูกค้
งแต่ข ัน้ตอนกา
ณภาพใหก้บัลูกค
ดงันัน้ บรษิทัฯจึ
วมถึงกลยุทธ์ด้า

ยคุณภาพ บรษิ
หนี้ทีม่คีวามหล
รายย่อย บรษิทั
ปนหลกั ในขณะ
นการชาํระหนี้ขอ
รบัการปรบัโครง

ารสนิทรพัย ์ ซึ

ใหก้ารสนับสนุน

นเครอืของสถาบ

สายงานธุรกจิกา
ความโปร่งใสตร
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

รใหบ้รกิาร Ca
ดาํเนินงานทีต่ํ่า

                     

ทรพัยด์อ้ยคณุภ
รกิจดงักล่าวขา้ง
และบางธุรกจิเป็
แต่ละสายธุรกจิ

คา้รายย่อย ซึ่งเ
รคดัเลือกเจ้าห
คา้ได ้การพจิาร
จงึมกีารปรบักล
านอื่นๆ ที่เหมา

ษทัฯจะใหค้วาม
ากหลาย เพือ่ให
ทฯจะพยายามดํ
ะทีก่รณีเป็นลูกห
องกจิการ โดยมี
งสรา้งหนี้แลว้ ซึ

ซึง่สามารถเขา้ป

นดา้นเงนิทุน เพื

บนัการเงนิใด จึ

ารเงนิมาอยา่งย
รวจสอบได ้มกีา
พสงู และสามาร

ll Center ทีบ่ริ
าของ GSC เนื่อ

                     

ภาพของบรษิทัฯ
งต้นมผีูป้ระกอบ
นของภาคเอกช
เพือ่สามารถให

ป็นธุรกิจที่มคีู่แ
หน้าที่ที่ให้บรกิ
รณาสนิเชือ่ การ
ลยุทธ์การแข่งขั
าะสมกบัประเภ

สาํคญักบัการเจ
หเ้หมาะสมกบัส
าเนินการปรบัโ
หนี้รายใหญ่ จะ
มวีตัถุประสงคเ์พื
ซึง่บรษิทัฯ ไดก้ํ

ประมูลพอร์ตบริ

พือ่ใชส้าํหรบัการ

จงึไม่มปีญัหาคว

ยาวนาน 
ารควบคมุภายใน
รถเชือ่มโยงระบ

รษิทัย่อย GSC
งจากมพีนกังาน

                รายง

ฯ และธุรกจิ Ca
บการรายใหม่ๆ
ชนหรอืบรษิทัย่
หบ้รกิารธุรกจิข

แข่งเป็นสถาบนั
ารสนิเชื่อจะต้อ
รอนุมตัวิงเงนิทุก
นัที่หลากหลาย
ภทลูกค้า เพื่อต

จรจาประนอมห
สถานะและความ
ครงสรา้งหนี้ให้
ะพจิารณาจากค
พือ่ใหก้จิการของ
กําหนดทศิทางก

หารสนิทรพัยด์้

รประมลูซื้อพอร์

วามขดัแยง้ทางผ

นทีม่ปีระสทิธภิา
บบคอมพวิเตอร์

C ไดเ้ริม่ดําเนิน
นทีเ่คยเป็นพนกั

งานประจาํปี 2559

ll Center ซึง่ถอื
ๆเขา้สู่ตลาดการ
อยของธนาคาร
ของบรษิทัฯ และ

นการเงนิ ดงันัน้
องมีความรู้และ
กชัน้ตอนจะตอ้ง
ยอย่างสมํ่าเสมอ
ตอบสนองความ

หนี้กบัลูกหนี้เป็น
มสามารถในการ
ก้บัลูกหนี้ โดย
ความสามารถใน
งลกูหนี้ สามารถ
การแขง่ขนั โดย

อ้ยคุณภาพจาก

รต์สนิทรพัยด์อ้ย

ผลประโยชน์กบั

าพ 
ก์บัลูกคา้เพือ่ให้

นงานเมือ่ปลายปี
กงานในส่วนของ
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ธุรกจิบรหิ
ในธุรกจิขอ
ดว้ยความ
บรกิาร 
 
2.5 นโยบ

บรหิารงาน
ผูใ้หบ้รกิาร

และค่าธรร
 
2.6 ภาวะ

หมุนเวยีน
บรษิัทและ
โดยเฉพาะ

เพิม่ขึน้ สถ
ในบางอุตส

ความระมดั
รถยนต์  

มากในชว่ง
และสถาบั
ความกงัว
ผอ่นคลาย

การเงนิ วนั

เป็นต้นมา

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ารสนิเชื่อรายย่อ
องการตามหนี้ 
มชํานาญและมปี

ายราคา 

การกําหนดรา
น คา่โสหุย้ต่างๆ
รรายอืน่เสนอ โ
สาํหรบัการคดิอ
รมเนียมพืน้ฐาน

ะอตุสาหกรรม

 อุตสาหกร

สภาวะและแนว

ความตอ้งการสิ
นและลงทุนในสนิ
ะการระดมทุนโ
ะธรุกจิ SMEs ต

สําหรบัไตรมาส
ถาบนัการเงนิคา
สาหกรรม และภ

ความต้องการสิ
ดัระวงัการปลอ่ย

สาํหรบัไตรมาส
งก่อนหน้า อยา่
นัการเงนิคาดวา่
ลเกีย่วกบัภาวะ
ยมาตฐานการปล

หมายเหตุ : ทีม่
นที ่31 มกราคม 2

 อุตสาหกร

อุตสาหกรรมนี้ถื
า ไดส้ง่ผลกระท

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

อยของ CAP O
การใหบ้รกิารรา
ประสบการณ์ใน

คาในแต่ละผลติ
ๆ ปรมิาณงาน ค
ดยจะคาํนึงควา
อตัราผลตอบแท
นเป็นไปตามเกณ

และการแข่งขนั

รรมธุรกจิสนิเชือ่

วโน้มสนิเชือ่ในไ

สนิเชื่อภาคธุรกจิ
นทรพัยถ์าวร ข
โดยการออกตร
ตามความกงัวลด

สที ่1 ปี 2560 ส
าดวา่จะระมดัระ
ภาวะเศรษฐกจิที

สนิเชื่อภาคครวัเ
ยสนิเชือ่ทุกประ

สที ่1 ปี 2560 ส
งไรกด็ ีความตอ้
าจะเพิม่ความเข้
ะเศรษฐกจิทีฟ้ื่น
ล่อยสนิเชือ่บตัร

มาจากรายงานขอ
2560 

รรมการปรบัโคร

ถอืไดว้า่เป็นอุตส
ทบทีส่าํคญัต่อโค

จาํกดั (มหาชน)   

K ไดย้า้ยมาใหบ้
ายละเอยีดแก่ลกู
การแก้ไขปญัห

ตภณัฑ์ของบรษิ
ความยากงา่ย แ
มสามารถในกา
ทนจากการใหบ้
ณฑท์ีร่ว่มตกลงกั

นั 

อ  

ไตรมาสที ่4 ปี 2

จ โดยรวมเพิม่ขึ้
ณะทีค่วามตอ้ง
ราสารหน้ีมากขึ้
ดา้นคณุภาพสนิ

สถาบนัการเงนิค
ะวงัการปลอ่ยสนิ
ทีฟ้ื่นตวัอยา่งคอ่

เรอืน โดยรวมป
เภทมากขึน้ตาม

สถาบนัการเงนิค
องการสนิเชือ่ภา
ขม้งวดการปล่อย
นตวัชา้และแนวโ
เครดติ ตามคุณ

องธนาคารแห่งป

รงสรา้งหน้ีและบ

สาหกรรมทีเ่กดิ
ครงสรา้งทางเศร
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บ้รกิารในสายงา
กคา้ผ่านทางโท
าให้ลูกคา้ได้อย

ษทัฯและบรษิทั
ละจาํนวนบุคลา
ารสรา้งกระแสเงิ
รกิารรบัเป็นผูบ้
กนั ซึง่คาํนวณจ

2559 

ขึน้จากไตรมาสท
การสนิเชื่อของ
ขึน้ และสถาบนั
นเชือ่ สอดคลอ้งก

คาดว่าความต้อ
นเชือ่แก่ภาคธุรกิ
อยเป็นคอ่ยไป 

ปรบัเพิม่ขึน้ ตาม
มความกงัวลเกีย่

คาดว่าความต้อ
าคครวัเรอืนประ
ยสนิเชือ่เพือ่ทีอ่
โน้มตลาดทีอ่ยู่

ณภาพสนิเชือ่ทีป่

ประเทศไทย ทมีวิ

บรหิารสนิทรพัยด์

ขึน้มาจากวกิฤติ
รษฐกจิการเงนิข

                     

านน้ี ซึง่พนักงา
ทรศพัทม์าอย่างย
ย่างมปีระสทิธภิ

ทย่อย บรษิัทจะ
ากรทีเ่กีย่วขอ้งเป
นิสดของลกูคา้ด
บรหิารสนิทรพัย์
ากประมาณการ

ที ่3 ปี 2559 จา
ธุรกจิขนาดใหญ

นการเงนิยงัคงเ
กบัอตัราการอนุ

องการสนิเชื่อจา
กจิอยา่งต่อเน่ือง

มความต้องการ
ยวกบัความน่าเ

งการสนิเชื่อเช่า
ะเภทอืน่ ๆ คาด
ยู่อาศยัและสนิเ
อาศยัในอนาคต
รบัดขี ึน้บา้ง 

วเิคราะห์สนเทศธุ

ด์อ้ยคณุภาพ 

ตเิศรษฐกจิของป
ของประเทศอยู่

                     

านเหล่านี้เป็นผูท้ี
ยาวนาน จงึทําใ
าพ จนได้รบัค

ะพจิารณาจากต
ป็นหลกั ประกอ
ดว้ย รวมทัง้พจิา
ยด์อ้ยคุณภาพ
รคา่ใชจ้่าย 

ากธุรกจิ SMEs
ญ่ลดลง ส่วนหนึ
ข้มงวดมาตรฐา

นมตัสินิเชือ่ใหก้บั

ากธุรกจิขนาดให
ง ตามความกงัว

รบรโิภคทีป่รบัเพ
เชื่อถอืดา้นเครดิ

าซื้อรถยนต์จะป
ดว่าจะไม่เปลีย่น
เชือ่เพือ่การอุปโ
ต ขณะทีส่ถาบนั

ธุรกจิ ฝา่ยนโยบา

ประเทศไทย เมื่
2 ประการต่อเ

                รายง

ทีม่คีวามรูค้วาม
ให ้GSC สามาร
ความไวว้างใจจ

ต้นทุนทางการ
อบกบัการพจิารณ
ารณาขนาดมลูค
จะคดิรายไดจ้า

s เป็นสาํคญั เพื
น่ึงจากการใชเ้งนิ
านการให้สนิเชื
บธรุกจิ SMEs ที

หญ่และธุรกจิ S
วลเกีย่วกบัความ

พิม่ขึน้ และสถา
ดติของผูกู้้ ยกเว้

ปรบัลดลง หลงัจ
นแปลงจากไตรม
โภคและบรโิภค
นการเงนิบางแห

ายเศรษฐกจิการเ

อปี 2540-2541
เนื่องกนั คอื 1)

งานประจาํปี 2559

ชาํนาญ และอยู
รถปฏบิตังิานได้
จากผูว้่าจา้งทีใ่ช้

เงนิ ต้นทุนการ
ณาราคาตลาดที
คา่โครงการดว้ย
ากการให้บรกิาร

พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุน
นทุนภายในของ
ชื่อแก่ภาคธุรกิจ
ทีป่รบัลดลง 

SMEs จะปรบั
มเสีย่งของธุรกจิ

าบนัการเงนิเพิม่
วน้สนิเชื่อเช่าซื้อ

จากทีเ่พิม่ขึน้ไป
มาสที ่4 ปี 2559
อืน่มากขึน้ ตาม
ห่งคาดว่าจะเริม่

เงนิ สายนโยบาย

 โดยนบัจากนัน้
) ผูป้ระกอบการ
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ธุรกจิส่วนใ
เขา้สูก่ระบ
สามารถชาํ
สถาบนักา

สนบัสนุนใ
แกไ้ข พร
รวดเรว็ขึน้
ปญัหาหน้ี
กระบวนก

สนิทรพัยส์
หลกัทรพัย
อืน่ทีก่องทุ
 
สนิทรพัย”์
ใหค้วามคุม้

มผีูท้าํแผน

การเงนิดาํ
ทางการวา่
ของลูกหนี้
กําหนดมา
บสท. ได ้
เรยีกเกบ็จ
        ภาว
หน้ี การจดั
 

เกีย่วขอ้งอ

การปรบัโค
สู่กระบวน
ผูบ้รหิารแ
รายอาจมขี

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ใหญ่ ตลอดจนป
บวนการลม้ละลา
าระได้ หรอืคา้
ารเงนิต่างๆประส

รฐับาลได้พยาย
ใหธ้นาคาร จดัต
ระราชบญัญตัลิม้
นโดยมกีฎหมาย
น้ NPL ดงักล
ารแกป้ญัหาหนี้

- พระราชกาํ
สถาบนัการเงนิ 
ยท์ีถู่กระงบัการ
ทุนเพือ่การฟ้ืนฟู
- พระราชกาํห
” เพือ่ซื้อหรอืรบั
ม้ครองบรษิทับริ
- พระราชบญัญ
นฟ้ืนฟูกจิการ แ
- พระราชกาํห
าเนินการโอนหนี้
า บสท. หรอื TA
นี้ พ.ร.ก. นี้กําห
ายงั บสท. ภายใ
ซึง่ พ.ร.ก.นี้ ได
จากลกูหนี้ในอน
วะการณ์และกฎ
ดทาํแผนและบริ

โครงสรา้งของอุ

ผลของกฎหมา
อยู ่3 ระดบั 

ระดบัทีห่น่ึงคอื 
ครงสรา้งหน้ี บา
นการฟ้ืนฟูกจิกา
ผนฟ้ืนฟูกจิการ
ขอบเขตการใหบ้

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ประชาชนทีต่้อง
ายและ/หรอื ฟ้ืน
งชาํระ เป็นสนิ
สบปญัหาการดํา

ยามออกมาตรก
ตัง้บรษิทับรหิาร
มละลาย โดยเพ
ยรองรบั และสา
ล่าว (ไม่นับรว
นี้ขึน้ในระบบ ปร

หนดบรรษทับ
หรอืเรยีกชือ่ยอ่
ดําเนินกจิการต

ฟูและพฒันาระบ
หนดบริษทับริห
บโอนสนิทรพัยด์้
รหิารสนิทรพัย ์ใ
ญติัล้มละลาย 
ละผูบ้รหิารแผน

หนดบรรษทับริ
นี้เสยีออกจากระ
AMC เพือ่ทําหน้
หนดใหส้ถาบนัก
ในสิน้ปี 2543 แ
ด้กําหนดราคาโ
าคต 
หมายดงักล่าว 
รหิารแผนฟ้ืนฟูกิ

อุตสาหกรรม 

ยดงักล่าว ทําเ

ลูกหน้ี ซึง่กลา
างรายสามารถทํ
ารของศาลลม้ละ
ร ดงันัน้ในส่วนนี้
บรกิารต่างกนั 

จาํกดั (มหาชน)   

งตกงาน ประสบ
นฟูกจิการ 2) เงนิ
นทรพัยด์อ้ยคณุภ
าเนินงานและขา

การต่างๆ เพือ่
รสนิทรพัยข์องต
พิม่กระบวนการ
ามารถฟ้ืนฟูกจิก
วมกฎหมายจดัต
ระกอบดว้ย 

บริหารสินทรพัย
อเป็นทางการว่า
ตามคาํสัง่ของรฐั
บสถาบนัการเงิ
หารสินทรพัย ์พ
ดอ้ยคณุภาพจาก
ในการรบัโอนสทิ
ปรบัปรงุใหม่ พ
นฟ้ืนฟูกจิการ มา
หารสินทรพัยไ์
ะบบสถาบนัการ
น้าทีบ่รหิารสนิทร
การเงนิหรอืบรษิั
และสถาบนัการเ
โอนไวช้ดัเจน ร

ไดท้าํใหเ้กดิธุรก
กจิการ และการเ

เกดิองคก์รและผู

ยเป็น NPL ขอ
ทําเองได ้บางรา
ะลายเพือ่ใหส้าม
นี้ ทําใหเ้กดิผูป้ร
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บปญัหาสภาพค
นกูข้องบุคคลเห
ภาพของสถาบนั
าดความน่าเชือ่ถื

อแก้ไขปญัหา
ตน (Asset Man
รฟ้ืนฟูกจิการ เ
การขึน้ได้ กฎห
ตัง้องคก์ารปฏริู

ยส์ถาบนัการเงิ
า บบส. หรอื AM
ฐมนตรวี่าการกร
นเขา้ถอืหุน้และ
พ.ศ. 2541 ซึง่ม
กสถาบนัการเงนิ
ทธเิรยีกรอ้งและ
พ.ศ. 2542 มสีา
าจดัการธุรกจิแ
ไทย พ.ศ. 2544
เงนิ โดยมสีาระ
รพัยด์อ้ยคณุภา
ษทับรหิารสนิทรั
เงนิหรอืบรษิทับ
วมทัง้กําหนดวธิี

กจิประเภทใหม่
เขา้รบัเป็นผูบ้รหิ

ผูป้ระกอบการขึ้

งสถาบนัการเงนิ
ยมคีวามยุ่งยาก
มารถดําเนินการ
ระกอบธุรกจิใหบ้

                     

คล่องทางการเงนิ
หล่านัน้ทีกู่้ยมืมา
นัการเงนิต่างๆ
ถอื 

โดยมนีโยบาย
agement Com
เขา้ไปในระบบ
หมายสาํคญัทีภ่
รประบบสถาบนั

งิน พ.ศ. 254
MC เพือ่รบัโอน
ระทรวงการคลงั
ะมอีาํนาจจดัการ
มสีาระสาํคญัให้
นมาเพือ่บรหิาร
ะหลกัประกนัจาก
าระสาํคญัคอื เพิ
ละทรพัยส์นิของ
4 รฐับาลออกพ.ร
สาํคญัคอืใหจ้ดัต
าพทีร่บัโอนมา ร
รพัยท์ีร่ฐัถอืหุน้อ
บรหิารสนิทรพัย์
ธกีารในการแบ่ง

ขึน้ คอื การใหบ้
หารสนิทรพัยด์อ้

ึน้ใหม่ ซึง่อาจก

น ลูกหนี้เหล่านี้
กซบัซอ้นจงึตอ้ง
รไดโ้ดยมกีฎหม
บรกิารทีป่รกึษา

                     

น ไม่สามารถชํ
าจากสถาบนัการ
หรอืทีรู่จ้กักนัโ

ทีจ่ะแยกหนี้เสยี
mpany) เพือ่โอน

เพือ่เปิดโอกาส
าครฐัออกมาใน

นการเงนิ (ปรส

40 ซึง่มสีาระสํ
นสนิทรพัยจ์ากบ
งในขณะนัน้ หรื
ร มาบรหิารจดัก
หบ้รษิทัสามารถจ
หรอืจําหน่ายจ่า
กสถาบนัการเงนิ
พิม่เตมิกระบวนก
งลกูหน้ีภายใตก้
ร.ก. ฉบบันี้ เพือ่
ตัง้บรรษทับรหิา
รวมทัง้ปรบัโครง
อยู่เกนิ 50% โอ
อ์ื่น กส็ามารถโอ
งปนัผลกําไรแล

บรกิารทีป่รกึษา
อยคณุภาพ 

กล่าวไดว้่าโครง

นี้มคีวามจําเป็นที
งการผูเ้ชีย่วชาญ
มายรองรบั ซึง่
าในการปรบัโคร

                รายง

าระหนี้ได ้และจ
รเงนิต่างๆ กลา
โดยทัว่ไปว่า N

ยออกจากระบบ
นหนี้เสยีมาบรหิา
สใหก้จิการสามา
นช่วงปี 2540-2
ส.)) ทําให้เกดิ

สาํคญัใหจ้ดัตัง้ 
บรษิทัเงนิทุนหรื
รอืสนิทรพัยจ์าก
การ 
จดทะเบยีนเป็น
ายโอนต่อไป โด
น 
การฟ้ืนฟูกจิการ
กระบวนการตาม
อเรง่ใหธ้นาคาร
ารสนิทรพัยไ์ทย
งสรา้งหน้ี โครงส
อนสนิทรพัยด์อ้ย
อนสนิทรพัยด์อ้
ละรบัผดิชอบในผ

าแก่ลูกหนี้ในการ

งสรา้งของอุตสา

ทีจ่ะต้องเจรจากั
ญมาใหค้าํปรกึษ
งต้องมกีารแต่งต
รงสรา้งหนี้เป็นวิ

งานประจาํปี 2559

จํานวนมากตอ้ง
ายเป็นเงนิกู้ทีไ่ม
PL ซึง่ส่งผลให้

บธนาคาร และ
าร รวมทัง้มกีาร
ารถแกไ้ขหนี้ได้

2544 เพือ่แก้ไข
องคก์รใหม่และ

บรรษทับรหิาร
อ บรษิทัเงนิทุน
กสถาบนัการเงนิ

น “บรษิทับรหิาร
ดย พ.ร.ก. นี้ จะ

ร โดยกําหนดให้
ม พ.ร.บ. นี้ 
และสถาบนั 
ขึน้ มชีือ่ยอ่เป็น
สรา้งการจดัการ
ยคณุภาพตามที
ยคุณภาพใหแ้ก
ผลขาดทุน ทีจ่ะ

รปรบัโครงสรา้ง

หกรรมนี้ มผีูท้ี

กบัเจา้หนี้เพือ่ทํา
ษา หลายรายเขา้
ตัง้ผูท้ําแผนและ
วชิาชพี ซึง่แต่ละ
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ระดบัทีส่อ
กลายเป็น 
ยงัไม่ไดโ้อ
NPL อกี (
บรหิารตดิ
รายยอ่ยเห

จํานวนมา
ตดิตาม ต
ระดบัทีส่อ

แ          ผน

 
ดงันัน้ตลา
ทัง้น้ีนอกจ
การเริม่ดํา
อาชพีอสิร
100,000 บ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

สาํหรบับรษิทัฯ
อง คอื เจ้าหน

NPL ธนาคารบ
อน บางรายมสี่ว
Re-entry NPL)
ตาม NPL ทีเ่ป็น
หล่านี้ จงึมแีนวโ

ระดบัทีส่าม คอื
กและมบุีคลากร
ตลอดจนการฟ้อ
งและทีส่ามนี้ จึ
 

น
2.6.1 ขนาดขอ

 ธุรกจิการใ

การขยายตวัทา
าดสนิเชื่อยงัคงมี
จากผูป้ระกอบก
าเนินธุรกจินาโน
ระ หรอืผู้มรีายไ
บาท ซึง่มแีนวโน

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

และบรษิทัย่อย
น้ีสถาบนัการเ ิ
บางรายไดโ้อน N
วนทีย่งัไม่ไดโ้อน
) เจา้หนี้เหล่านี้ 
นลกูหนี้รายยอ่ย
โน้มทีจ่ะวา่จา้งผู้

อ บริษทั/องคก์
รไม่เพยีงพอ ปร
องรอ้งบงัคบัคด ี
งมผีูป้ระกอบกา

องตลาด และก

ใหส้นิเชือ่ 

างเศรษฐกจิในป
มกีารแขง่ขนัค่อ
การเดมิแลว้ ยงัมี
นไฟแนนซ์ (Na
ได้ไม่แน่นอน โ
น้มจะรบัการตอ

จาํกดั (มหาชน)   

 เป็นหนึ่งในผู้
เงินผู้ให้กู้ ซึง่ส
NPL บางสว่นให
นเหลอือยูม่าก 
สว่นมากมกีารจ
ยใหม้ปีระสทิธภิ
ผูเ้ชีย่วชาญภายน

กรบริหารสินท
ระกอบกบั NPL
จงึมค่ีาใชจ้่ายสู
ารรบัจา้งบรหิาร

การแข่งขนั 

ประเทศจะขยาย
นขา้งสงูทัง้สถา
มผีูป้ระกอบการ
ano Finance-
ดยมวีตัถุประส
บรบัเป็นอยา่งดี
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ผูใ้หบ้รกิารในส่ว
ส่วนใหญ่คอืธนา
หแ้ก่บรษิทับรหิา
บางรายม ีNPL
จดัตัง้หน่วยงาน
าพจะมค่ีาใชจ้่า
นอกมากขึน้ 

รพัย ์ทีร่บัโอน
L ทีร่บัมาส่วนมา
สงู บรษิทับรหิา
ร NPL เกดิขึน้แ

ยตวัเพิม่ขึน้จาก
าบนัการเงนิทีเ่ป็
รรายใหม่ๆเขา้ม
นาโน ไฟแนนซ
สงค์เพื่อนําเงนิไ
ด ี

                     

วนนี้โดยมบีรกิา
าคารทัง้ของเอก
ารสนิทรพัยท์ีต่น
L เกดิขึน้ใหม่ ห
นพเิศษขึน้ใหมเ่พื
ยสงู รวมทัง้ตอ้ง

NPL มาจากธ
ากจะเป็นลูกหน้ี
ารสนิทรพัยบ์าง
ละใหบ้รกิารเช่น

กปีก่อนหน้า แต่
ป็นธนาคารพาณิ
มาร่วมแขง่ขนัใน
ซ์) คอื สนิเชื่อรา
ไปประกอบอาชี

                     

รครบวงจร ซึง่
กชนและของรฐั
นจดัตัง้ขึน้ หรอืใ
หรอืม ีNPL ทีบ่ร
พือ่บรหิารจดักา
งใชบุ้คลากรจาํน

ธนาคาร ในระดบั
น้ีรายย่อยซึง่กระ
แห่ง จงึว่าจา้งบ
นเดยีวกบับรษิทั

ต่หนี้สนิครวัเรอืน
ณิชย ์และสถาบนั
นตลาดสนิเชือ่คอ่
ายย่อย เพื่อปร
ชพี หรอืต่อยอด

                รายง

งรวมถงึการจดั
ลูกหน้ีของธน

ใหแ้ก่ บบส. แล
รรลุขอ้ตกลงไป
ร NPL ทีไ่ม่ไดโ้
นวนมาก การบริ

บันี้บางรายไดร้ ั
ะจายอยู่ทัว่ประ
บุคคลภายนอก
ทฯ 

นยงัคงอยู่เพิม่ขึ้
นการเงนิทีม่ใิช่ธ
อนขา้งมาก อกีท
ะกอบอาชพี สํา
กจิการ มวีงเงนิ

งานประจาํปี 2559

หาแหล่งเงนิทุน
นาคารเหล่านี้ได้
ละบสท. บางราย
แลว้กลบัมาเป็น
โอนออก แต่การ
รหิารตดิตามหน้ี

บัโอน NPL มา
เทศ การบรหิาร
บรหิารดงันัน้ใน

 

ขึน้อย่างต่อเนื่อง
ธนาคารพาณิชย์
ทัง้ในปี 2558 มี
าหรบัผู้ประกอบ
นกู้สูงสุดไม่เกนิ
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หลากหลา
เพิง่เริม่ดํา
พจิารณาป

สภาวะทา
บรหิารสนิ
ลดลงอนัเนื
เดยีวกนั ห
ปรมิาณ N
มคีวามเขม้
ก่อนหน้า 
อยูใ่นปีทีผ่

    
    

1 1
ใ

2   
3   
4   
5   
6   
7 2
8   
9   
10   
11   
12   
13 3
14   
15   
16   
17   
18   
19 4
20   
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จากการแข่งขนั
ยทีเ่กีย่วขอ้ง อา
าเนินธุรกจิสนิเชื
ปรบัใชก้ลยทุธต่์า

 ธุรกจิใหบ้ร

ขนาดของตลาด
งเศรษฐกจิเป็น

นทรพัยม์ปีรมิาณ
นื่องมาจากการไ
หากเศรษฐกจิมกี
NPL ในระบบจะ
มงวดและมาตรก
อยา่งไรกต็าม จ
ผา่นมา กเ็ป็นปจั

ขอ้มลู Gross N

.  ธนาคารพาณ
ในประเทศ 
    Gross NPLs
    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

2.  สาขาธนาคาร
    Gross NPLs
    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

3.  ธนาคารพาณิ
    Gross NPLs
    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

4.  บริษทัเงินทุน
    Gross NPLs

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

นของกลุ่มผู้ระก
าท ิกลยทุธด์า้น
ชื่อในปี 2558 จึ
างๆตามทีเ่หมา

รกิารบรหิารสนิ

ดการแขง่ขนัให้
สาํคญั ภาวะท

ณมากขึน้ตามไป
ไดร้บัผลกระทบ
การเจรญิเตบิโต
มแีนวโน้มทีล่ดล
การต่างๆ ออกม
จากความไม่แน่
จจจยัหนึ่งทีอ่าจท

NPLs and Net N

ณิชยจ์ดทะเบียน

s (ณ สิน้ไตรมาส
ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

รต่างประเทศ 
s (ณ สิน้ไตรมาส
ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ณิชย ์ (1+2) 
s (ณ สิน้ไตรมาส
ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

น 3/ 
s (ณ สิน้ไตรมาส

จาํกดั (มหาชน)   

กอบการทัง้กลุ่ม
น ดอกเบีย้ เวลา
งึเลง็เหน็ว่าควร
าะสมแก่ลกูคา้ต่อ

ทรพัยด์อ้ยคณุภ

หบ้รกิารปรบัโคร
ทางเศรษฐกจิอยู
ดว้ย โดยผูท้ีไ่ด้
บจากการเลกิจา้
ตทีด่ต่ีอเนื่อง แล
ลงได ้ดงัเช่น ใน
มาเพือ่ควบคมุป
น่นอนของเสถยีร
ทําให ้NPL ในภ

NPLs จากธนาค

ธ.ค. 2558  
จาํนวนเงิน

น  

) 332,889
156,245
398,824

5,361
0

) 4,641
889

12,100
0
0

) 337,530
157,134
410,924

5,361
0

) n.a.
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มเดมิ และกลุ่มใ
 หลกัประกนั เป็
รดําเนินธุรกจิด้
อไป 

ภาพ 

รงสรา้งหนี้และธ
ยู่ในช่วงถดถอย
ร้บัผลกระทบได้
งงาน และนําไป
ละภาครฐับาลมมี
นระยะเวลา 1-2 
ปรมิาณหนี้เสยีจา
รภาพทางเศรษฐ
ภาคธรุกจิกลบัม

คารแห่งประเทศ

  
% ต่อสินเช่ื
รวม 
 

9 2.6
5 1.2

3.2
 0.0
 0.0
 

0.5
9 0.1

1.4
0.0
0.0

 
2.5
1.2
3.1
0.0
0.0

n.a

                     

ใหม่ที่เพิม่มาก
ป็นตน้ เพือ่ชว่งชิ
้วยความระมดัร

ธุรกจิบรหิารสนิ
กจ็ะส่งผลทําให้
ดแ้ก่ ภาคธุรกจิต
ปสู่การเตบิโตข
มาตรการต่างๆ
ปีทีผ่า่นมา ทัง้ใ
ากการปล่อยสนิ

ษฐกจิโลก และกา
าสงูขึน้ไดอ้กีใน

ศไทย 

พ.ย. 2558 
อ จาํนวนเงิน

 

69 n.a.
28 n.a.
22 388,493
04 6,111
00 0

 
56 n.a.
1 n.a.

45 11,812
00 0
00 0

 
55 n.a.
21 n.a.
1 400,305

04 6,111
00 0

a. n.a.

                     

ขึ้น ทําให้ผู้ประ
ชงิสว่นแบ่งตลา
ระวงั ไม่หวอืหว

นทรพัย์ดอ้ยคุณ
หง้านดา้นการปร
ต่างๆ รวมไปถงึ
อง NPL ทีเ่พิม่
ออกมากระตุน้เ
ในสว่นของภาค
นเชือ่ ทาํให ้NPL
ารเตบิโตทางเศ
นอนาคต 

  
% ต่อสินเช่ือ
รวม 
 

n
n
3.
0.
0.

n
n
1.
0.
0.

n
n
3.
0.
0.

n

                รายง

ะกอบการต้องน
ดสนิเชือ่ ทัง้นี้เนื
วาตามตลาดมา

ณภาพนี้ จะมคี
รบัโครงสรา้งหนี
การใชจ้่ายของภ
มขึน้ในระบบเศร
เศรษฐกจิอยา่งไ
รฐัและสถาบนัก
Lในระบบมแีนว
ศรษฐกจิทีย่งัมกี

ต.ค. 2558 
จาํนวนเงิน

 

n.a. n.a
n.a. n.a
.11 392,162
.05 6,23
.00 0

 
n.a. n.a
n.a. n.a
.46 11,739
.00 0
.00 0

 
n.a. n.a
n.a. n.a
.01 403,90
.05 6,23
.00 0

 
n.a. n.a
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นําเสนอกลยุทธ์
นื่องจากบรษิทัฯ
ากเกนิไป แต่จะ

วามสมัพนัธ์กบั
น้ี และงานดา้น
ภาคประชาชนที
รษฐกจิ ในขณะ
ไดผ้ล กจ็ะทําให้
การเงนิต่างๆ ได้
โน้มลดลงจากปี
ารขยายตวัน้อย

   
น % ต่อสินเช่ือ

รวม 
 

a. n.a
a. n.a
2 3.15
1 0.05
0 0.00
 

a. n.a
a. n.a
9 1.49
0 0.00
0 0.00
 

a. n.a
a. n.a
1 3.05
1 0.05
0 0.00
 

a. n.a

 

ธ์
ฯ 
ะ

บ
น
ที่
ะ 
ห้
ด้
ปี
ย

อ

.

.
5
5 
0 
 
.
.
9
0
0
 
.
.
5
5
0

.



              
              
              
 

 

21   
22   
23   
24   
25 5

เงิ
26   
27   
28   
29   
30   
31 6
32   
33   
34   
35   
36   
37 7
38   
39   
40   
41   
42   
43 8

(5
44   
45   
46   
47   
48   
 
 
ท่ีมา: 
ธนาคารแหง่
หมายเหต:ุ 
1/ ขอ้มลู NP
รายงานผดิพ
2/ ตัง้แต่ไตร
3/ ตัง้แต่เดอื
4/ ตัง้แต่เดอื
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

5.  ธนาคารพา
งินทุน (3+4) 
    Gross NPLs
    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

6.  กิจการวิเทศธ
    Gross NPLs
    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

7.  บริษทัเครดิต
    Gross NPLs
    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

8.  สถาบั
5+6+7) 
    Gross NPLs
    Net NPLs (ณ
    สนิเชือ่แกบ่คุ
    สนิเชือ่แก ่AM
    ค่าปรบั 

งประเทศไทย 

PLs เป็นขอ้มลูราย
พลาด นับจาก ส.ค
รมาสที ่1 ปี 2553 
อน มกราคม 2553 
อนกนัยายน 2549 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

าณิชยแ์ละบริษทั

s (ณ สิน้ไตรมาส
ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ธนกิจ 4/ 
s (ณ สิน้ไตรมาส
ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตฟองซิเอร ์3/ 
s (ณ สิน้ไตรมาส
ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

นัการเงินทัง้ส้ิน

s (ณ สิน้ไตรมาส
ณ สิน้ไตรมาส) 
คคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
MC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ยไตรมาส คอื ม.ีค. 
. 2550 เป็นตน้ไป 
เผยแพร่เฉพาะขอ้
ไมเ่ผยแพร่ขอ้มลูบ
กจิการวเิทศธนกจิ

จาํกดั (มหาชน)   

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

ท

) 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.

น 

) 338,190
157,564
410,926

5,361
0

ม.ิย. ก.ย. ธ.ค. ดงั
NPLs จะรายงาน
มลูธนาคารพาณิช
บรษิทัเงนิทุนและบ
จ ปิดดาํเนินการ
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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
 

2.5
1.2
3.1

 0.0
 0.0

งันัน้ ไม่มกีารเปลีย่
เฉพาะเดอืนสิน้ไตร
ชย ์และสถาบนัการ
บรษิทัเครดติฟองซิ

                     

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

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

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

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

 

56 n.a.
21 n.a.
1 400,307

04 6,111
00 0

ยนแปลงในเดอืนอืน่
รมาส และเดอืนอืน่
รเงนิทัง้สิน้ 
ซเิอร ์เน่ืองจากจาํน

                     

n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
3.
0.
0.

น ๆ ยกเวน้ กรณีมี
น ๆ จะใสเ่ป็น n.a.

นวนบรษิทัน้อยกว่า

                รายง

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
.01 403,902
.05 6,23
.00 0

 

มกีารปรบั เพราะสถ
  

เกณฑท์ีกํ่าหนด 
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a. n.a
a. n.a
a. n.a
a. n.a

 

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

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

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

 

a. n.a
a. n.a
2 3.05
1 0.05
0 0.00
 

ถาบนัการเงนิ

 

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

. 

. 

.

.

.

.

. 

. 

. 
 

.

.
5
5 
0 



              
              
              
 

 

ธนาคาร ที
สนิทรพัยข์
ล่าสดุดงัน้ี

บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ
บ

ที

เสนอตวัเพื
ผูป้ระกอบ
สนิทรพัยไ์
ไดเ้ปรยีบก
ในพอร์ตข
บรหิารจาก
แคป เอเ
เนื่องจากบ

ประกอบด้

และตดัสนิ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

สาํหรบัในปจัจุบ
ทีส่่วนใหญ่จะจดั
ของรฐั ทีจ่ะใชว้ิ
้  

บบส. กรุงเทพพา
บบส. โกลบอลวนั
บบส. เจ จาํกดั 
บบส. ซเีอฟ เอเชี
บบส. ท ีเอส จาํกั
บบส. ไทย (เอ) จํ
บบส. ธนภทัร จาํ
บบส. ไนท คลบั 
บบส. พญาไท จาํ
บบส. เพทาย จาํก
บบส. ไมดา้ จาํกดั
บบส. รชัโยธนิ จาํ
บบส. ลนิน์ ฟิลลปิ
บบส. สแตนดารด์
บบส. สุขมุวทิ จาํ
บบส. อนิเตอร ์แค
บบส. เอเซยี จาํกั
บบส. เอส ดบับลิ
บบส. เอเอเอม็ซ ี
บบส. แอล.ท.ีจ.ี แ

ทีม่า: ธนาคารแหง่
 
ในดา้นการแขง่
พือ่รบัคดัเลอืกเป็
บการรายใหม่ อี
ได้ด้วย จากเดิ
กว่าบรษิทัทีร่บัจ
ของตนด้วยตวัเอ
กบรษิทับรหิารสิ
ชยี ดงันัน้ บริ
บรษิทัฯสามารถ

สําหรบัปจัจยัสํ
ดว้ย 
1. บรษิทัฯมบีุค

นใจถงึการรกัษา

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

บนั บรษิทัทีเ่ป็น
ดตัง้บรษิทัยอ่ยข
วธิวีา่จา้งองคก์ร

าณชิย ์จาํกดั (มห
น จาํกดั 

ชยี จาํกดั 
กดั 
จาํกดั 
ากดั 
แคปปิตอล จาํกั
ากดั 
กดั 
ดั 
ากดั 
ปส ์จาํกดั 
ดชารเ์ตอรด์ (ไท
ากดั 
คปปิตอล อลอินั
กดั 
ลวิ พ ีจาํกดั 
จาํกดั 
แอส็เซท็ โปร จาํ

งประเทศไทย 

งขนั ปจัจุบนัมกี
ป็นผูบ้รหิารสนิท
อกีทัง้ในปจัจุบนั
ดมิซึง่มขีอ้จํากดั
จา้งบรหิารสนิท
อง หรอืจะจ้าง
สนิทรพัยม์โีอกา
รษิทัฯจงึมศีกัยภ
รบัจา้งบรหิารสิ

สําคญัที่จะทําให

คลากร ทีม่ปีระส
สมดุลระหว่างก

จาํกดั (มหาชน)   

นผูร้บัจา้ง รบัโ
ของตนเองขึน้มา
ภายนอกเป็นผูบ้

หาชน) 

ดั 

ย) จาํกดั 

ซ ์จาํกดั 

ากดั 

การแข่งขนัเพิม่
ทรพัยด์อ้ยคณุภา
 พ.ร.ก. บรษิทั
ดใหต้้องรบัโอนห
รพัยด์อ้ยคุณภา
งนิตบุิคคลภายน
าสน้อยลง อยา่ง
ภาพในการแขง่
นทรพัยด์อ้ยคุณ

ห้บรษิัทฯประส

สบการณ์ และค
การแกไ้ขปญัหา
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โอน หรอืประมู
าบรหิาร NPLs โ
บรหิารใหก้บัตน

มากขึน้ เนื่องจ
าพ ดงันัน้บรษิทั
ทบรหิารสนิทรพั
หรอืซื้อสนิทรพั
าพทัว่ไป เนื่องจ
นอกเป็นผูบ้รหิา
งไรกด็ ี บรษิทัฯ
งขนัทีไ่ม่น้อยกว
ณภาพจากบรษิทั

บความสําเร็จใ

ความเขา้ใจในกา
าใหลู้กหนี้อย่างย

                     

ลซื้อสนิทรพัยด์้
โดยเฉพาะ รวม
นเอง ซงึในตลา

บบส. กรุงศรอียุ
บบส. แคปปิตอ
บบส. ชโย จาํกั
บบส. ทว ีจาํกดั
บบส. ไทคณู 
บบส. ไทยบงัคบั
บบส. ธนาธปิ จํ
บบส. บ.ีเอ.765
บบส. พฒันานค
บบส. แมก๊ซ ์จาํ
บบส. รกัษณาส
บบส. รจีนิอล จํ
บบส. วภิาวด ี
บบส. สาทร จาํ
บบส. อลัฟาแคป
บบส. เอกธญักจิ
บบส. เอน็ เอฟ 
บบส. เออซี ีจาํก
บบส. แอคครทีพี
บบส. ไอคอน แ
 

จากจะมผีูใ้หบ้รกิ
ทฯตอ้งแขง่ขนักั
พย ์ ไดก้ําหนดให
ย์ไปเท่านัน้ ท
จากมทีางเลอืกใ
ารเองกไ็ด้ ซึง่ก
ฯมบีรษิทัยอ่ยทีเ่
ว่าบรษิทับรหิาร
ทยอ่ยได ้

ในการแข่งขนัใน

ารแกป้ญัหาหนี้
ย ัง่ยนื ความรวด

                     

ดอ้ยคุณภาพมาบ
มถงึสถาบนัการ
ดปจัจุบนัมบีรษิั

ยุธยา จาํกดั 
อล ลิง้ค ์จาํกดั 
ดั
ด

บัและตดิตามสนิ
จาํกดั 
5 จาํกดั 
คร จาํกดั 
ากดั
สยาม จาํกดั
จาํกดั 

กดั 
ปปิตอล จํากดั 
จ จาํกดั 
เอส จาํกดั
กดั 
พ (ประเทศไทย)
แคปปิตอล (ประเ

การรายใหม่เขา้
บัผูเ้สนอบรกิาร
หบ้รษิทับรหิารสิ
ทําใหบ้รษิทับรหิ
ในการทีจ่ะเป็น
กจ็ะทําใหโ้อกา
เป็นบรษิทับรหิา
รสนิทรพัยร์ายอื่

นธุรกิจการบรหิ

นี้สนิดอ้ยคณุภาพ
ดเรว็ในการแกป้

                รายง

บรหิารนัน้มอียูห่
เงนิต่างๆ และบ
ษทับรหิารสนิทรั

นทรพัย ์จาํกดั 

) จาํกดั 
เทศไทย) จาํกดั 

ามาสูต่ลาดเพิม่ม
รอกีหลายราย ซึ
สนิทรพัยส์ามาร
หารสนิทรพัยใ์น
ผูบ้รหิารสนิทรพั
สทีผู่ร้บัจา้งบรหิ
ารสนิทรพัยอ์ยูแ่
นๆ ทีเ่ขา้มาแ

หารสนิทรพัย์ด้

พ โดยจะต้องสา
ปญัหา และการล

งานประจาํปี 2559

หลายแห่ง มทีัง้
บรษิทับรหิารสนิ
รพัย ์ตามรายชื่อ

มากขึน้ ในการ
ซึง่บางรายกเ็ป็น
รถรบัจา้งบรหิาร
นปจัจุบนัมคีวาม
พยด์อ้ยคณุภาพ
หารจะไปรบัจา้ง
แลว้คอื บบส.เอ
ขง่ขนัในธุรกจินี้

ด้อยคุณภาพนัน้

ามารถพจิารณา
ลดความสญูเสยี

 

ง
น
อ

ร
น
ร
ม
พ
ง
อ
นี้ 

น

า
ย



              
              
              
 

 

ให้แก่สถา
ตลอดจนส

เดยีวกนักั

ประสทิธภิ

รบัจา้งบรหิ
(เอเชยี) ซึ่
 

บรหิารสนิ
รตันสนิจํา
บรรษทับริ
ธนาคารแล
เป็นผูด้ําเนิ
บรหิารหนี้
ผูบ้รหิารเอ
ทัง้ระบบข
เศรษฐกจิโ
ว่า NPL เ
countries 
อาจจะม ีN
การเมอืง 
ทีจ่ะนําราย
เชน่กนั 
 
2.7 การจดั

กระแสเงนิ
พจิารณาใ

การวเิครา
ใหบ้รกิารเ
การใหบ้รกิ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บนัการเงนิ บุ
สามารถทาํงานท
2. ระบบเทคโ
บัสถาบนัการเงิ
3. ความมุง่มัน่ใ

ภาพในการบรหิา
4. บรษิทัฯเสนอ
5. บรษิทัฯมทีา
หาร ภายใต้กา
ซงเป็นบรษิทัยอ่ย

การดาํเนินงานภ

ปจัจุบนับรษิทับ
นทรพัยก์รุงเทพพ
กดั (RAM) บรษิ
รหิารสนิทรพัยส์
ละสถาบนัการเงิ
นินงานเอง เนื่
นี้อาจไม่มปีระสทิ
อกชนภายนอกม
องสถาบนัการเ
โดยรวมทีช่ะลอต
เป็นสิง่ทีจ่ะต้องม
เชน่ประเทศใน

NPL เพิม่ขึน้จาก
ปญัหาจากภยัธ
ยได้และการเตบิ

ดัหาผลิตภณัฑ์

งานธุรกจิการให
นสดจากการดํา
หเ้หมาะสมกบัป

งานธุรกจิการให
าะห์ฐานะการเงิ
เป็นไปอยา่งมปีร
การงานบรหิารสิ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

บุคลากรทีม่ปีระ
ทดแทนกนัและจั
โนโลยแีละสารส
นโดยทัว่ไป 
ในการเป็นผูบ้รหิ
ารงาน ความมัน่
ออตัราคา่บรกิาร
างเลอืกในการรั
ารดําเนินงานขอ
ย 

ภายใตก้ารบรหิ

บรหิารสนิทรพัย์
พาณิชยจ์ํากดั 
ษทับรหิารสนิทร
สถาบนัการเงนิ 
งนิต่างๆเพือ่มา
องจากธนาคาร
ทธภิาพทีเ่พยีงพ
มารบัจา้งบรหิาร
เงนิ ทัง้น้ีเกดิจา
ตวั เกณฑก์ารจั
มเีกดิขึน้ในระบ

นภมูภิาคอาเซยีน
กปญัหาต่างๆ ท
ธรรมชาต ิปญัห
บโตมาสู่บรษิทัฯ

ฑแ์ละบริการ 

ห้สนิเชื่อ บรษิทั
าเนินงานของบ
ประเภทของการ

หบ้รกิารงานบริ
งนิ ธุรกิจ และก
ระสทิธภิาพ การ
สนิทรพัยด์อ้ยคณุ

จาํกดั (มหาชน)   

สบการณ์ของบ
จดัสรรบุคลากรใ
สนเทศทีม่ปีระสิ

หารสนิทรพัยม์อื
นคงในอนาคตระ
รทีเ่ป็นธรรม แล
รบังานดา้นบรหิา
องบรษิทัฯ หรื

าร NPLs จากห

ยข์องรฐัทีจ่ดัตัง้ขึ
(บสก. หรอื BA
รพัยส์ุขมุวทิจําก
(บบส. หรอื
บรหิารจดัการโ
รและสถาบนัการ
พอ โดยทีบ่รษิั
รกไ็ด ้ปจัจุบนัป
กสาเหตุหลกัๆ
จดัชัน้ของธปท.ที
บ โดยเฉพาะกั
น รวมทัง้ อนิเดี
ทีเ่กดิขึน้ และนํ
หาค่าเงนิบาท เป
ฯ รวมทัง้มธุีร

ทจาํเป็นตอ้งจดั
รษิทัในปีที่ผ่าน
รใหส้นิเชือ่ และส

รหิารสนิทรพัยด์้
การประเมนิมูล
รรบัรูข้า่วสารดา้
ณภาพประสบคว
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รษิทัฯสามารถอ
ใหเ้ป็นหวัหน้าข
ทธภิาพในการบ

ออาชพีทีส่ามารถ
ะยะยาวของธุรกิ
ละสามารถลดตน้
ารสนิทรพัยด์อ้ย
รอืเป็นผูป้ระมูลซ

หน่วยงานของรฐั

ขึน้เพือ่ดําเนินก
AM) บรษิทับรหิ
กดั (บสส. หรอื
AMC) โดยบริ
ดยเฉพาะ เพือ่
รเงนิเหล่านัน้มธี
ษทับรหิารสนิทรั
ปรมิาณ NPL ที่
3 ประการทีก่ด
ทีเ่ขม้งวดขึน้ แล
กบัประเทศทีม่อีตั
ยี จนี เกาหล ีเป็

นาไปสู่ผลกระทบ
ป็นต้น ซึง่ NPL
กรรมอื่นทีเ่กีย่ว

หาแหล่งเงนิทุน
นๆ มา เงนิทุนจ
สภาวะตลาด  

ดอ้ยคุณภาพ เป
ค่าพอร์ตสนิทรั
านเศรษฐกจิ กา
วามสาํเรจ็ได ้

                     

อบรมและสรา้ง
องทมีงานใหม ่ห
บรหิารและจดัก

ถใหค้วามมัน่ใจ
จของบรษิทัฯ 
นทุนในการบรหิ
ยคณุภาพมากขึ้
ซื้อพอรต์สนิทรั

ฐ 

ารตดิตามและแ
หารสนิทรพัยเ์พ
SAM) บรรษทับ
ษทับรหิารสนิท
อใหเ้กดิประสทิธิ
ธุรกรรมด้านอื่น
รพัยเ์หล่านี้สามา
อยูใ่นระบบนัน้ค
ดดนัให ้NPL ยงั
ละความผนัผวน
ตัราการเตบิโตท
ป็นต้น ปรมิาณข
บต่อสภาวะทาง
L ทีย่งัเหลอือยูใ่
วเนื่องกบัการบริ

นใหพ้อเพยีงเพือ่
จากส่วนของผู้ถ

ป็นงานทีต่อ้งอา
รพัย์ด้อยคุณภา
ารเมอืง สงัคมตล

                     

ทมีงานใหม่ทีม่ ี
หากมงีานเพิม่เต
ารขอ้มูลใหท้นัต

แก่ผูว้า่จา้ง ซึง่ค

ารสนิทรพัยด์อ้ย
ขึน้ เพราะสามา
พัยด์้อยคุณภาพ

แก้ไขปญัหาหนี้
พชรบุรจีํากดั (P
บรหิารสนิทรพัย
ทรพัยเ์หล่านี้จะรั
ธภิาพมากกว่าที
นๆ ทีต่้องคอยด
ารถทีจ่ะดําเนิน
คาดวา่ยงัมอียูป่
งไม่มแีนวโน้มล
นในตลาดการเงนิ
ทางเศรษฐกจิคอ่
ของ NPL ในปร
เศรษฐกจิของป
ในระบบเศรษฐก
รหิารหนี้ซึ่งจะเ

อการเตบิโตของ
ถือหุ้น เงนิกู้ยมื

าศยัความรู ้ควา
าพอย่างเหมาะส
ลอดเวลา เหล่านี

                รายง

คุณภาพเพือ่รอ
ตมิในอนาคตได้
ต่อเหตุการณ์ 

ครอบคลุมทัง้คว

ยคณุภาพของผู้
ารถดําเนินงานไ
พมาบรหิารภาย

NPL โดยเฉพ
PAMC) บรษิทับ
ยไ์ทย (บสท. หรื
รบัซื้อหรอืรบัโอ
ทีธ่นาคารหรอืสถ
ดูแลอยู่ ทําให้
งานดว้ยตวัเอง 
ประมาณ 3-4% 
ดลงอย่างมนีัยสํ
นโลก นอกจากน
อนขา้งสงู หรอืก
ระเทศไทยมจีําน
ประเทศ ไม่วา่จะ
กจิแต่ละปียงัมปี
ป็นโอกาสทางธุ

งธุรกจิ โดยแหล
มในรูปแบบต่าง

ามสามารถและป
สม เพื่อให้การ
นี้เป็นปจัจยัทีจ่ะ

งานประจาํปี 2559

องรบังานใหม่ได้
ด ้
และมมีาตรฐาน

วามสามารถและ

ผูว้า่จา้งได ้
ไดท้ัง้ในดา้นการ
ยใต้บบส.เอแคป

พาะ เช่น บรษิทั
บรหิารสนิทรพัย์
รอื TAMC) และ
นหนี้เสยีมาจาก
ถาบนัการเงนิจะ
ก้ารตดิตามและ
หรอืว่าจา้งให้

ของยอดสนิเชือ่
สาํคญั คอื ภาวะ
นี้บรษิทัฯยงัเชือ่
กลุ่ม Emerging
นวนมากพอและ
ะเป็นปญัหาทาง
ปรมิาณเพยีงพอ
ธุรกจิแก่บรษิทัฯ

ล่งเงนิทุนมาจาก
งๆ ซึ่งบรษิทัจะ

ประสบการณ์ใน
บรหิารและการ
ะทําใหง้านธุรกจิ
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งานในธุรกิ
เช่น การใ
แบบ Call 
 
2.8 งานท่ี

เป็นงานต่
สญัญาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ในขณะเดยีวกนั
กจิสนิเชือ่เพือ่กา
ใหบ้รกิารในลกัษ
Center เป็นตน้

ยงัไม่ส่งมอบ 
เนื่องจากลกัษณ
อเน่ืองทีจ่ะตอ้งต
รรบัจา้งบรหิารเ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

นประสบการณ์ด
ารอุปโภคและบริ
ษณะ Outsourc
น 

ณะของงาน ทัง้ง
ตดิตามประสาน
ดมิไดค้รบอายแุ

จาํกดั (มหาชน)   

ดา้นการตดิตาม
รโิภค รวมถงึงา
cing Business

านดา้นการใหส้ิ
นงานไปจนกว่าง
แลว้ทุกสญัญา โ
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มหนี้สนิจากการบ
านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเ
 ทัง้การบรกิาร

สนิเชือ่ การบรหิา
งานจะแลว้เสรจ็
โดยบรษิทัฯไมม่ี

                     

บรหิารสนิทรพัย
นื่องและใชค้วา
รเกี่ยวกบัการตดิ

ารสนิทรพัยด์อ้ย
จ ซึง่งานในปจัจุ
สญัญาการรบัจา้

                     

ย ์ ทําใหผู้บ้รหิา
มรู ้ประสบการณ
ดตามหนี้สนิ หรื

ยคณุภาพ และง
จุบนัในสว่นธุรกิ
า้งบรหิารฉบบัใ

                รายง

ารของบรษิทัฯ 
ณ์และความชาํน
รอืการรบัจา้งดาํ

งานบรกิารดา้น 
จบรหิารสนิทรพั
หมแ่ต่อยา่งใดใ

งานประจาํปี 2559

สามารถบรหิาร
นาญคลา้ยๆ กนั
าเนินงานบรกิาร

Call Center จะ
พยด์อ้ยคุณภาพ
นปีทีผ่า่นมา  
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ปัจจยัคว

1. ความเสี

สามารถเรี
มาจากธรุกิ

เสมอ เช่น
บรหิารพอ
พอรต์นัน้ๆ
กวา่ราคาที

เสีย่งดว้ยเ
ผลสําเรจ็ข
ใหบ้รกิาร 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

วามเส่ียง 

ส่ียงจากการไม

ธุรกจิการใหส้นิ
รยีกเกบ็หนี้ได ้ห
กจิทีก่ําลงัจะเขา้

การป้องกนัและ

ในสว่นของธุรกิ
- บรษิทัปล่อย
- เน้นการปล่
- การหกัดอก
- การตดิตาม
- นิตกิรรมทีใ่

เป็นกรรมสิ
ชําระหนี้ได้
เป็นเจา้ของ

- บรษิทัจะดาํ
วางแผนการ
ของหนี้ทีย่มื
สว่นหนึ่งเป็

ในสว่นของการ
น การศกึษาหลั
อรต์ลูกหนี้นัน้ๆ 
ๆ เพือ่เป็นการ
ทีซ่ื้อมา ซึง่หมา

ในขณะทีก่ารลด
เรยีกเกบ็ค่าธรร
ของงานอกีส่วน
โดยทีย่งัมรีายไ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ม่ได้รบัชาํระคืน

นเชือ่ และธุรกจิบ
หรอืชาํระหนี้คนื 
าสูก่ารปรบัโครง

ะลดความเสีย่ง 

กจิการใหส้นิเชือ่ 
ยสนิเชือ่ใหม้วีงเ
อยสนิเชือ่ระยะส
กเบีย้ไวล้่วงหน้า
มการเคลือ่นไหว
ใชใ้นการใหส้นิเ
ทธิข์องบรษิทัฯ 
้ตามทีก่ําหนดเ
งกรรมสทิธิ ์ 
าเนินการบงัคบัจ
รเงนิอยา่งรอบค
มมาและการไดร้ ั
ปนสภาพคล่องไว
รบรหิารพอรต์สนิ
กัประกนั และค
นอกจากนี้แลว้

รป้องกนัความเสี
ยความวา่ความ

ดความเสีย่งจาก
รมเนียมเป็นราย
นหนึ่ง ดงันัน้ห
ไดท้ีเ่พยีงพอสาํห

จาํกดั (มหาชน)   

นหน้ี หรือค่าบริ

บรหิารสนิทรพัย์
ทัง้นี้เนื่องจากลู
สรา้งหน้ี หรอืกํ

บรษิทัฯ ไดป้้อ
เงนิอนุมตัไิมเ่กนิ
สัน้ไมเ่กนิ 1 ปี
า 
บญัชขีองลกูคา้
เชื่อภาคธุรกจิส่
ไม่ไดใ้ชว้ธิกีาร
มื่อถงึกําหนดชํ

จาํนําหุน้ บงัคบั
คอบ เพือ่ใหส้าม
รบัการชาํระหนี้จ
วร้องรบัใหเ้พยีง
นทรพัยด์อ้ยคณุ
คุณภาพของลูกห
ราคาในการยืน่
สีย่งในกรณีทีไ่ม่
เสีย่งจากการขา

กการไมไ่ดร้บัชาํ
ยเดอืน เป็นค่าธ
หากไม่ได้รบัชํา
หรบัคา่ใชจ่้ายขอ
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ริการล่าช้า 

ยด์อ้ยคณุภาพขอ
ลกูคา้บางรายทีอ่
าลงัประสบปญัห

งกนัและลดควา
น 100% ของหล

อยา่งใกลช้ดิ 
วนใหญ่เป็นสญั
จดจาํนอง ดงันัน้
ชําระ บรษิทัฯ ก็

หลกัประกนัโดย
มารถชาํระหนี้ที่
จากลกูหนี้ของสิ
งพอในระดบัหน่ึ
ณภาพในแต่ละค
หนี้ เป็นต้น เพื
ประมูลพอรต์แต
สามารถเรยีกเก็
าดทุนจากการลง

าระค่าธรรมเนีย
รรมเนียมทีค่ลอ
ระค่าธรรมเนีย
องการใหบ้รกิาร

                     

องบรษิทัฯและบ
อยูใ่นธุรกจิมปีญั
หาดา้นการเงนิห

ามเสีย่งดว้ยการ
ลกัประกนัทีม่าข

ญญาขายฝาก นั ่
ัน้ หากบรษิทัฯ 
สามารถนําหลกั

ยทนัทเีพือ่ใหบ้ริ
ยมืมาไดอ้ยา่งรา
สนิเชือ่ทีป่ล่อยให
นง 
ครัง้ จะตอ้งมกีา
พือ่ดูความเป็นไป
ต่ละครัง้ จะถูกก
กบ็หน้ีได ้ กย็งัส
งทุนในการซือ้พ

มจากการใหบ้ริ
อบคลุมต้นทุนคา่
มการให้บรกิาร
รรายการนัน้ๆ อ

                     

บรษิทัยอ่ย จะมคี
ญหาดา้นสภาพค
หรอืแหล่งเงนิทุน

ร 
ขอสนิเชือ่ 

ัน่คอืหลกัประกั
ประเมนิแลว้วา่ 
กประกนัดงักล่า

รษิทัไดร้บัการชาํ
าบรืน่ โดยพจิา
หม้คีวามสมัพนัธ

รศกึษาขอ้มูลใน
ปไดข้องการไดร้
กําหนดใหม้มีูลค
สามารถนําหลกั
พอรต์มาบรหิารมี

รกิารอืน่ๆ บรษิทั
าใชจ้่ายเบือ้งต้น
รจากลูกคา้ บ
อยู่ 

                รายง

ความเสีย่งจากก
คลอ่งทางการเงนิ
นมาก่อน 

นัทีเ่ป็นอสงัหาริ
ลกูคา้รายใดไม่
าวออกจําหน่าย

าระหน้ีโดยเรว็ 
ารณาจากระยะเว
ธก์นั และมกี

นพอรต์ต่างๆอย
ร้บัชาํระคนืหนี้ภ
ค่าตํ่ากว่ามลูคา่ห
กประกนัออกบงั
มน้ีอยมาก 

ทฯและบรษิทัยอ่
น และอาจมค่ีา
บรษิทัฯและบรษิั

งานประจาํปี 2559

การทีบ่รษิทัฯไม
นอยูแ่ลว้ หรอืจะ

รมิทรพัยจ์ะโอน
มม่คีวามสามารถ
ได้ เลยในฐานะ

และบรษิทัมกีาร
วลาทีถ่งึกําหนด
การสาํรองเงนิสด

ยา่งละเอยีดก่อน
ภายหลงัการเขา้
หลกัประกนัของ
คบัขายไดไ้ม่ตํ่า

อยป้องกนัความ
าธรรมเนียมจาก
ษทัย่อยก็จะหยุด
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ตัว๋
เงนิ
 

รว
 

เงนิ
ณ 
คนื
เงนิ
ณ 

2,1

ทัง้

หลั

2 ความเสี

ดอกเบีย้ที่
รายสงู 

การให้สนิ
ล่วงหน้า 
จํานวน 35
ตาม ในเดื
และในเดอื
ถงึ 24 มนี
เบกิจ่ายเงิ
ทีจ่งัหวดัป
เรยีลเอสเต

ธนัวาคม 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

เงนิใหกู้ย้มืในสว่
 

วแลกเงนิ 
นใหกู้ย้มืระยะสัน้

ม 

นใหกู้ย้มืในรปูข
31 ธนัวาคม 25

นภายใน1 ถงึ 6 
นกูย้มืระยะสัน้แ
31 ธนัวาคม

108.95 ลา้นบา

งสิ้น ณ วนัเบิก

ลกัทรพัยค์ํ้าประ

ส่ียงจากความผ
ดอกเบี้ยเงนิกู้เป
ีค่ดิกบัลกูคา้ ซึง่

การป้องกนัและ

บรษิทัป้องกนัค
นเชื่อในภาคธุรกิ
เพื่อลดความเสี
50 ลา้นบาท ได้
อืนธนัวาคม พ.
อนมถุินายน พ.ศ
นาคม 2560 แล
นกู ้เงนิใหกู้ย้มืร
ปทุมธานี หุ้นทัง้
ตท จาํกดัและสม
เงนิให้กู้ยมืระย
พ.ศ. 2558 และ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

วนของธรุกิจกา

นแก่บรษิทัอืน่ 

ของตัว๋แลกเงนิ 
559 กลุ่มบรษิทั
เดอืน โดยมอีตั

แก่บรษิทัอืน่ 
ม 2559 กลุ่ม

าท มกีําหนดชํา

กจ่ายเงนิกู้เงนิใ

กนัและการคํ้าป

ผนัผวนของอตั
ป็นตน้ทุนหลกัข
งจะสง่ผลต่อผลก

ะลดความเสีย่ง 

ความเสีย่งของค
กจินัน้ๆ และหลี
สี่ยงในการรบัชํา
ดม้กีารให้กู้ยมืใน
ศ. 2558 บรษิทั
ศ.2559 ไดท้ําขอ้
ละเงนิตน้คงเหลื
ระยะสัน้นี้เป็นเงิ
งหมดของบรษิทั
มาชกิในครอบค
ะสัน้แก่บรษิทั 
ะมกีําหนดชําระ

จาํกดั (มหาชน)   

ารใหส้นิเชือ่ สา

ทและบรษิทัมเีงนิ
ตราดอกเบีย้รอ้ย

มบรษิทัและบรษิั

ระคนืในปี พ.ศ.

ให้กู้ยืมระยะสัน้

ประกนัโดยบุคคล

ตราดอกเบีย้ 
ของบรษิทั ฯ ซึง่
การดําเนินงานข

วามผนัผวนขอ
ลกีเลีย่ง Mism
าระดอกเบี้ยล่า
นเดอืนมถิุนายน
ททัง้สองไดท้าํขอ้
อตกลงเปลีย่นแ
ลอื 320 ลา้นบา
งนิใหกู้ย้มืทีใ่ชห้
ท กรนีทาวน์ เรี
ครวัของผูถ้อืหุน้
ปารชิาต พร๊อพ
ะคนืภายในเดอื
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มารถจาํแนกได้

งบ
31 ธั
พ.

2
2

4

นใหกู้ย้มืระยะสัน้
ละ 6.0-12.0 ต่อ

ษทัมเีงนิให้กู้ยมื

. 2560 โดยมอีั

นดังกล่าวเป็นเ

ลซึง่เป็นกรรมก

งความผนัผวนข
ของบรษิทัฯ ได ้

งอตัราดอกเบีย้
matching ของเงิ
ช้า อาทิเช่น เงิ
น พ.ศ. 2558 มี
อตกลงเปลีย่นแป
แปลงกําหนดชํา
าท โดยมอีตัราด
หลกัประกนัโดยมี
รยีลเอสเตท จําก

พเพอรต์ี้ แอนด์ 
อนมถุินายน พ.

                     

ด้งันี้ 

บการเงินรวม
ธนัวาคม 31ธนั
.ศ. 2559 พ.
พนับาท

2,000.88
2,108.95

4,109.83 1,

นประเภทตัว๋แลก
อปี  

มระยะสัน้แก่บุค

ตัราดอกเบี้ยรอ้

เงนิให้กู้ยมืที่มี

ารและผูถ้อืหุน้จ

ของสภาวะอตัรา
้ โดยเฉพาะสาํห

ในตลาดโดยกา
งนิให้กู้ยมืและเ
งนิให้กู้ยมืระยะ
มกํีาหนดชําระคื
ปลงกําหนดชาํร
ระเงนิคนืภายใน
ดอกเบี้ยรอ้ยละ 
มกีารจาํนองเป็น
กดั และคํ้าประก

รสีอรท์ จํากดั 
ศ. 2559 แล

                     

นัวาคม
.ศ. 2558
พนับาท

653,485
385,594

039,079

กเงนิทัง้สิน้ 2,0

คลภายนอกแล

อยละ 12.0-15.0

การจํานองเป็น

จาํนวนหน่ึง 

าดอกเบี้ยในตล
หรบัลูกหนี้ภาคธ

ารระดมเงนิทุนใ
เงนิกู้ยมื นอกจ
ะสัน้แก่บรษิทั ก
คนืภายในเดอืนธ
ระเงนิคนืเป็นภา
นเดอืนกนัยายน
14 ต่อปี และได

นทีด่นิ 2 แปลง 
กนัโดยผู้ถอืหุน้

จํานวน 65 ลา้น
ะในเดอืนมถิุนา

                รายง

งบการเงินเฉ
31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2559
พนับาท

1,745.36
1,735.80

3,481.16

00.88 ลา้นบาท

ละบรษิทั เป็นจํา

0 ต่อปี และไดร้ ั

นที่ดินและหุ้นข

ลาดจะมผีลต่อก
ธุรกจิซึง่เป็นลูกห

ใหม้อีายุสอดคล้
ากนี้บรษิทัฯ จะ
กรนีทาวน์ เรยีล
ธนัวาคม พ.ศ. 
ายในเดอืนมถิุนา
น พ.ศ.2559 ปจั
ดร้บัชําระดอกเบ
จาํนวนประมาณ
รายใหญ่ของบริ

นบาท ได้มกีาร
ายน พ.ศ.2559

งานประจาํปี 2559

พาะบริษทั 
 31 ธนัวาค

9 พ.ศ. 255
 พนับา
 

6 394,45
 
 

6 394,45

ท มกีําหนดชาํระ

านวนเงนิทัง้สิ้น

รบัชําระดอกเบี้ย

ของบริษัท เป็น

ารกําหนดอตัรา
หนี้ทีม่วีงเงนิต่อ

อ้งกบัระยะเวลา
ะหกัดอกเบี้ยไว้
ลเอสเตท จํากดั
2558 อย่างไรก็
ายน พ.ศ. 2559
จจุบนัขยายเวลา
บีย้ทัง้สิน้ ณ วนั
ณ 176 ไร่ ตัง้อยู
รษิทั กรนีทาวน์

ให้กู้ยมืในเดอืน
9 ได้ทําขอ้ตกลง
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เปลีย่นแป
ละ 12 ต่อ
เป็นที่ดนิ 
แอนด ์รสีอ

3. ความเสี

2.80 เท่า 
รวมทัง้หม
ลา้นบาท 
1,928.58 
ลา้นบาท 
เปลีย่นเป็
ของหนี้สนิ
สนิเชือ่ระย
ยงัมอียูบ่า้
เนื่องจากบ
สามารถชํ
หมุนเวยีน
ชดัเจน ทั ้
สดัสว่นหนี
กบัลกูหน้ี
ตลอดจนอ

3.53 เท่า 
 
4 ความเสี

ธุรกจิหรอืร
รฐับาล แล
ของการรบั

กต็ามการ
การทดแท
ทัง้ภาครฐั
เงนิจากลกู

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ลงกําหนดชาํระ
ปี และไดร้บัชาํร
16 แปลง ที ่อํา
อรท์ จาํกดั 
 
ส่ียงด้านสภาพ

 ณ วั
ซึง่บรษิทัฯ มหี

มด ซึง่หนี้สนิหม
คดิเป็น 54.97
ลา้นบาท เมือ่พิ
เงนิลงทุนระยะ
นเงนิสดไดใ้นระ
นรวมทัง้หมด ส่
ยะสัน้เช่นกนั (ป
าง แต่ยงัคงถูกค
บรษิทัฯ มสีดัสว่
ชาํระคนืหน้ีตัว๋แล
นต่อสนิทรพัยไ์ม
ัง้นี้ บรษิทัฯ ได้
นี้สนิดงักล่าวโด
้ทีบ่รษิทัไดไ้ปลง
อาจเจรจาเพือ่ข
ณ 31 ธนัวาคม
และ 0.74 เท่าต

ส่ียงจากการเป

การเปลีย่นแปล
รายไดข้องบรษิั
ละส่งผลต่อรายไ
บจา้งบรหิารสนิท

การป้องกนัและ

ผูบ้รหิารของบริ
ดาํเนินธุรกจิขอ
ทนกนัของรายได
และเอกชนทีล่ด
กหนี้ อาจประส

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ะเงนิคนืภายในเด
ระดอกเบีย้ทัง้สิน้
าเภอบางละมุง 

พคล่องทางการ

นัที ่ 31 ธนัวาค
หนี้สนิรวม 3,527
มนุเวยีนสว่นใหญ
7% ของหนี้สนิ
พจิารณาในแงข่
ะสัน้ 181.89 ล้
ะยะอนัสัน้และยื
สวนใหญ่มาจากก
ปจัจุบนัยงัไม่มกี
ควบคุมไวด้ว้ยห
วนหนี้สนิระยะสั ้
ลกเงนิระยะสัน้ที
มห่มุนเวยีน อยูใ่
ดต้ระหนกัถงึควา
ยเฝ้าระวงัและดู
งทุนในตัว๋แลกเงิ
อชาํระคนืหนี้ตัว๋
 2559 และ 31 
ตามลาํดบั 

ล่ียนแปลงตาม

ลงทางเศรษฐกจิ
ษทัฯได้ เนื่องจา
ไดแ้ละความสา
ทรพัยด์อ้ยคุณภ

ะลดความเสีย่ง 

รษิทัฯ ตระหนกั
งบรษิทัฯและบริ
ดใ้นแต่ละช่วงเว
ดลง ไดท้าํใหป้ระ
สบปญัหาในการ

จาํกดั (มหาชน)   

ดอืนธนัวาคม พ
น ณ วนัเบกิจ่าย
จงัหวดัชลบุรี

รเงิน 

คม 2559 บรษิทั
7.51 ลา้นบาท โ
ญ่เป็นตัว๋แลกเงิ
นรวมทัง้หมด ซึ
องแหล่งในการช
ลา้นบาท และตั
ดหยุน่สงู ในขณ
การออกหุน้กูจ้าํ
การปล่อยสนิเชือ่
น้ีสนิ (หุน้กู)้ ซึง่
ส ัน้ต่อระยะยาวที
ทีจ่ะครบกําหนด
ในระดบัทีส่งูกวา่
ามเสีย่งของการ
ดแูลภาระหน้ีอยูเ่
งนิใหท้ราบล่วงห
วแลกเงนิระยะสั ้
ธนัวาคม 2558 

มวฎัจกัรของธรุ

โดยเฉพาะในช่ว
ากในช่วงเวลาดั
มารถในการใชจ้
ภาพ อาจไดร้บัผ

ดถีงึความเสีย่งข
รษิทัยอ่ย อนัเนื่
วลาทีเ่กดิการเป
ะชาชนประสบป
รเรยีกเกบ็เงนิได
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พ.ศ.2559 ปจัจุบั
ยเงนิกู้ เงนิใหกู้้
จํานวนประมา

ทัฯ มอีตัราสว่น
โดยแบ่งเป็นหนี้
น จาํนวน 1,09
ซึง่หนี้สนิไมห่มนุ
ชาํระคนืหนี้สนิโ
ตัว๋แลกเงนิ 2,00
ณะทีห่นี้สนิไมห่ม
านวน 1,928.58
อระยะยาวเกนิก
งเป็นแหลง่เงนิท
ทีค่่อนขา้งสงู จงึ
ไถ่ถอนได ้อยา่
ามาก แสดงใหเ้
รมหีนี้สนิระยะสัน้
เสมอ และสาํรอ
หน้าวา่จะเรยีกคื
ส ัน้บางสว่นก่อน 
บรษิทัฯและบริ

รกิจ 

วงทีเ่ศรษฐกจิเข
ดงักล่าว จะทําใ
จ่ายของประชาช
ผลกระทบในการ

ของวงจรทางเศ
นืองมาจากการให
ลีย่นแปลงทางเ
ปญัหาทางคา่คร
ด ้ อนัเนื่องจาก

                     

บนัขยายเวลาถงึ
้ยมืระยะสัน้น้ีเป็
ณ 243 ไร่ และ

นสภาพคล่อง (สิ
น้ีสนิหมนุเวยีน 1
93.04 ลา้นบาท
นเวยีนสว่นใหญ่
โดยเฉพาะหน้ีสนิ
00.88 ลา้นบาท
มนุเวยีนของบริ
 ลา้นบาท ซึง่บ
วา่ 1 ปี) ความ
ทุนหลกัของบรษิ
งอาจสง่ผลกระท
างไรกด็ ี เมือ่พจิ
เหน็ถงึการถอืคร
ัน้ทีค่่อนขา้งสงูดั
องเงนิเพือ่จ่ายห
คนืก่อนตัว๋ครบก
 
รษิทัยอ่ยตามงบ

ขา้สู่ภาวะซบเซา
ใหเ้กดิการลดลง
ชนทีล่ดลง ทัง้นี้
รเรยีกเกบ็หนี้จา

ศรษฐกจิ โดยเฉพ
หบ้รกิารทีป่รกึษ
เศรษฐกจิ เช่น ใ
องชพี ธุรกจิดา้น
กการชะลอการล

                     

ง 28 กุมภาพนัธ์
ป็นเงนิใหกู้ย้มืทีใ่
ะหุน้ทัง้หมดของ

สนิทรพัยห์มนุเวี
1,588.52 ลา้นบ
ท และบรษิทัฯ มี
เป็นเงนิกูย้มืระย
นระยะสัน้ พบว่
ท ซึง่สนิทรพัยส์
รษิทัฯ 1,938.99
บรษิทัใชห้นี้ระยะ
มเสีย่งจากการดาํ
ษทัฯ ทีม่อีายยุาว
ทบต่อสภาพคล่อ
ารณาดา้นสนิทร
รองสนิทรพัยท์ีม่ ี
ดงักล่าว บรษิทัฯ
หนี้ล่วงหน้า เพือ่
กําหนด เพือ่

บการเงนิรวมมอีตั

า ไม่เกดิการขย
งของกจิกรรมแล
นี้ จงึหลกีเลีย่งไ
ากลกูหนี้ 

พาะในช่วงทีเ่ศร
ษาการเงนิทีห่ลา
ในกรณีทีเ่ศรษฐ
นการบรหิารสนิ
ลงทุนต่างๆ อย่

                รายง

ธ ์2560 โดยมอีตั
ใชห้ลกัประกนัโ
งบรษิทั ปารชิา

วยีน หารดว้ยห
บาทคดิเป็น 45.0
มหีนี้สนิไมห่มนุ
ยะยาวจากการอ
าบรษิทัฯ มเีงนิ
สภาพคล่องสงูเห
9 ลา้นบาท ซึง่คิ
ะยาวเหล่านี้ในก
ารงสภาพคลอ่ง
วกวา่สนิเชือ่ทีป่
องของบรษิทัฯ ห
รพัยจ์ะพบวา่ สั
มสีภาพคล่องสงู
ฯ จงึไดม้แีนวทา
อใหท้นักําหนดที
อใหล้กูหนี้มเีวลา

ตัราสว่นหนี้สนิต

ยายตวั กจ็ะส่งผ
ละการลงทุนทัง้
ไม่ไดท้ีธุ่รกจิของ

รษฐกจิอยู่ในภา
ากหลาย ไดช้่ว
ฐกจิอยู่ในช่วงซบ
นทรพัยข์องบรษิั
ย่างไรกต็าม ใน

งานประจาํปี 2559

ตราดอกเบีย้รอ้ย
โดยมกีารจํานอง
ต พร๊อพเพอร์ตี

น้ีสนิหมนุเวยีน
03% ของหน้ีสนิ
เวยีน 1,938.99
ออกหุน้กูจ้าํนวน
นสดในมอื 72.21
หล่านี้ สามารถ
คดิเป็น 54.97%
การรองรบัลกูหนี้
ของบรษิทัฯ จงึ

ปล่อยไปอยูเ่สมอ
หากบรษิทัฯ ไม
สดัสว่นสนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ ได้
างในการบรหิาร
ทีต่อ้งชาํระ แจง้
าเตรยีมชาํระหนี้

ต่อทุนเท่ากบั 

ผลต่อการดําเนิน
ภาคเอกชนและ
งบรษิทัฯในส่วน

วะขาลงอยา่งไร
ยสง่เสรมิใหเ้กดิ
บเซา การลงทุน
ษทัฯทีจ่ะตอ้งเกบ็
นภาวะเศรษฐกจิ
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ดงักล่าวอา
งานบรหิาร

ธุรกจิการใ

จะสรา้งรา
 
5. ความเสี
 

เสีย่งเรือ่งก
เชน่เดยีวกั

 
ทมีงานให้
และภาคป
มปีระสทิธิ
ความรวดเ

ประสทิธภิ
 
6. ความเสี

บรหิารสนิ
สนิทรพัยด์
เป็นบรษิทั
ฯเป็นผูบ้ริ

สนิทรพัยด์
ลดความเสี
จากสถาบั
ดกีวา่ อยา่
ต่างๆของส

        
        

     บรษิทั เอเชยี

าจทําใหใ้นอนาค
รสนิทรพัยด์อ้ยค

นอกจากนี้ เศร
ใหส้นิเชือ่มากขึน้

ในทางกลบักนั 
ยไดจ้ากการเรยี

ส่ียงจากการแข
 
ธุรกจิการใหบ้ริ
การแขง่ขนัเชน่เ
กนั ดงันัน้บรษิทั

การป้องกนัและ

บรษิทัป้องกนัค
บ้รกิารอย่างต่อ
ฏบิตั ิทาํกจิกรร
ธภิาพ ทัง้นี้ เมื่อ
เรว็และมปีระสทิ

นอกจากนี้ บรษิ
ภาพ เพือ่ใหส้อด

ส่ียงจากการพึง่
ลูกคา้รายใหญ่ข

นทรพัย์หรอืสถา
ดอ้ยคณุภาพขอ
ทบรหิารสนิทรพั
หารใหไ้ด ้ในสว่

การป้องกนัและ

บรษิทัฯได้ป้อง
ดอ้ยคณุภาพจาก
สีย่งของการถูกเ
นัการเงนิ หรอืบ
างไรกต็าม บรษิั
สญัญาวา่จา้ง ให

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

คตจาํนวนสนิทร
คณุภาพทีจ่ะรอง

รษฐกจิทีซ่บเซา
น 

ในภาวะทีเ่ศรษ
ยกเกบ็หน้ีไดด้ ี

ข่งขนั 

การสนิเชือ่ เป็น
เดยีวกบัธุรกจิอื่
ทฯ จงึมคีวามเสีย่

ะลดความเสีย่ง 

ความเสีย่งในส่ว
อเนื่อง บรษิทัเน้
รมทีเ่ป็นการพฒั
อบุคลากรมขีวญั
ทธภิาพเมือ่เทยีบ

ษทัยงัใหค้วามสํ
คลอ้งกบัความร

งพิงลกูค้ารายใ
ของบรษิทัฯในร
าบนัการเงนิทีเ่ป็
งตนเอง ซึง่ผูว้า่
ยด์ว้ยเช่นกนั โด
วนของธุรกจิการ

ะลดความเสีย่ง 

งกนัความเสีย่งใ
กบรษิทัยอ่ยขอ
เอาเปรยีบในสญั
บรษิทับรหิารสนิ
ษทัฯกม็คีวามพร้
หส้รา้งผลตอบแ

จาํกดั (มหาชน)   

รพัยด์อ้ยคณุภา
งรบัเพิม่ขึน้ในอ

าจะทําใหลู้กคา้ท

ษฐกจิมกีารขยาย

นธุรกจิทีบ่รษิทัฯ
นๆ สาํหรบัธุรกิ
ยงทีร่ายไดข้องบ

วนนี้ ดว้ยการพฒั
น้นการสรา้งบุคล
ฒนาทกัษะในการ
ญกําลงัใจทีด่ ีมคี
บกบัคูแ่ขง่  

สาํคญัในการสรา้
รวดเรว็ในการทํ

ใหญ่ 
รอบหลายปีทีผ่่า
ป็นเจ้าของพอรต์
าจา้งเหล่านัน้ได้
ดยหากบรษิทัย่
รใหส้นิเชือ่ บรษิั

ในสญัญาการรั
งตนเอง โดยให้
ญญา หรอืความ
นทรพัยแ์ห่งอืน่ซึ
รอ้มต่อการใหบ้ริ
แทนแก่บรษิทัฯ 
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าพในระบบเศรษ
นาคตเชน่กนั 

ทีม่ปีญัหาดา้นห

ยตวัมากขึน้ ธุรกิ

ฯ มคีูแ่ขง่ทัง้ทีเ่ป็
กจิการใหบ้รกิาร
บรษิทัฯ อาจจะล

ฒันาระบบงานแ
ลากรและความส
รประกอบวชิาชี
ความรูค้วามสาม

างองคก์รทีไ่ม่ซั
างานของเจา้หน

านมา เมือ่พจิาร
ตสนิทรพัยด์้อย
แ้ก่ สถาบนัการ
อยมพีอรต์สนิท

ษทัฯ จะมลีกูคา้ร

บัจ้างงานบรหิา
หบ้รษิทัยอ่ยเขา้
เสีย่งในการถูกย
ซึง่การรบัจา้งบริ
รกิารแก่สถาบนั
อยา่งคุม้คา่มาก

                     

ษฐกจิมสีดัส่วนเ

หนี้สนิ ดา้นเงนิ

กจิใหบ้รกิารดา้น

ป็นสถาบนัการเงิ
รอื่นๆ ทีจ่ะมกีาร
ลดลงจากการแข

และทมีงานสนิเ
สมัพนัธใ์นทมีให
ชพี การทาํกจิกร
มารถ การใหบ้ริ

ซบัซ้อน ระบบกา
น้าทีใ่นแต่ละธรุกิ

รณาทีม่าจากสดั
ยคุณภาพนัน่เอง
รเงนิ บรษิทับรหิ
ทรพัยด์อ้ยคณุภา
รายใหญ่ทีส่รา้งร

ารสนิทรพัย์ด้อ
ประมูลพอรต์บริ
ยกเลกิสญัญากา
หารงานจากบริ
นการเงนิอื่นๆ เช
กทีส่ดุ 

                     

พิม่ขึน้ ซึง่หมาย

นทุนหมุนเวยีน 

นการบรหิารสนิท

งนิ ธรุกจิเอกชน
รแย่งลกูคา้ดว้ย
ขง่ขนัดา้นราคาข

ชื่อ ทมีงานบรหิ
หเ้หนียวแน่น ด้
รรมเพือ่สงัคม ก
รกิารในธุรกจิต่า

ารพจิาณางาน 
กจิ 

ดัส่วนของรายได
ง ซึ่งจะว่าจ้าง
หารสนิทรพัย ์รว
าพทีส่ามารถปร
รายไดอ้ยา่งมนียั

ยคุณภาพ ด
รหิารสนิทรพัยด์
ารวา่จา้ง ทีจ่ะมมี
ษทัยอ่ยตนเองจ
ช่นกนั แต่จะตอ้

                รายง

ยความว่าบรษิทั

เขา้มาใชบ้รกิาร

ทรพัยด์อ้ยคณุภ

นรายอืน่ ดงันัน้ บ
สงครามราคาแ
ของคูแ่ขง่รายให

หารสนิทรพัยด์อ้
ว้ยการใหค้วาม
ารประเมนิผลงา
างๆของบรษิทั 

ระบบการอนุมตั

ด ้ ไดแ้ก่ ผูว้่าจ
งให้บรษิทัฯเป็น
วมไปถงึบรษิทัย
ระมูลมาได ้กจ็ะ
ยสาํคญัใหก้บับริ

ด้วยการเน้นกา
ดอ้ยคณุภาพใหไ้
มากกวา่กรณีบริ
จะทําใหบ้รษิทัฯ
งมกีารศกึษาขอ้

งานประจาํปี 2559

ทฯกจ็ะมปีรมิาณ

รจากบรษิทัฯใน

ภาพ กม็โีอกาสที

บรษิทัจะมคีวาม
ละบรกิารเขา้มา
หม่ทีม่เีพิม่ขึน้ 

อยคุณภาพ และ
มรูท้ ัง้ภาคทฤษฎี
านทีร่วดเรว็และ
กจ็ะเป็นไปดว้ย

ตัทิีช่ดัเจนและมี

จา้งทีเ่ป็นบรษิทั
นผูบ้รหิารพอรต์
ย่อยของบรษิทัที
ะว่าจา้งใหบ้รษิทั
รษิทั 

รรบัจ้างบรหิาร
ไ้ด ้เพือ่เป็นการ
รษิทัฯ ไปรบัจา้ง
มขีอ้ไดเ้ปรยีบที
อมูลและเงือ่นไข
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สาํหรบัในส
หน่ึง 
 
7. ความเสี

บุคลากรเป
ความรูค้วา

ตลอดมา  

ความรูโ้ดย
คณุภาพแ

8. ความเสี

พอรต์แต่ล
ความเสีย่ง
เกดิจากกา

ใหญ่มาจา
การประกอ
ดาํเนินธุรกิ
ความเสีย่ง
มากทีส่ดุ ท
คุณภาพใน
หน้ีในแต่ล
ประมลูซื้อ
จงึมัน่ใจว่
สนิทรพัยด์

        
        

     บรษิทั เอเชยี

นอกจากนี้ ในช่
สว่นของลกูคา้ร

ส่ียงด้านทรพัย
ลกัษณะการดํา
ป็นหลกั ทัง้ใน
ามสามารถ อาจ

การป้องกนัและ

เนื่องจากบรษิทั
บรษิทัฯ สามาร
นอกจากนัน้บริ
ยการสง่เขา้ร่วม
ละมคีวามรูค้วา

ส่ียงจากการท่ีบ
การดําเนินงาน
ละครัง้ บรษิทัย่
งได ้ทัง้จากการ
ารทีไ่มส่ามารถช

การป้องกนัและ

ในการขอรบักา
กสถาบนัการเงิ
อบธุรกจิโดยทัว่
กจิของบรษิทัฯใ
งดว้ยการพจิารณ
ทัง้น้ี การชาํระเ ิ
นแต่ละพอรต์ทีร่ ั
ละพอร์ตดงักล่า
และขอรบัการส
าจะสามารถชํา
ดอ้ยคณุภาพ แล
 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ช่วงไตรมาสสดุท้
รายยอ่ยทีม่คีวาม

ยากรบคุคล 
เนินธุรกจิของบ
นด้านสายสมัพนั
จสง่ผลกระทบต่อ

ะลดความเสีย่ง 

ทฯมกีารวางนโย
รถดาํเนินการปรั
ษทัฯ ตระหนกัถึ
มอบรม สมัมนา 
มสามารถเขา้มา

บริษทัย่อยทาํส
นของบรษิทัย่อย
อยจาํเป็นตอ้งข
รไม่ไดร้บัเงนิกูย้ ื
ชาํระคนืเงนิกูย้มื

ะการลดความเสี

ารสนับสนุนเงนิก
งนิทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้
วไปของสถาบนั
นทางหนึ่ง โดย
ณาการทาํสญัญ
งนิกูย้มืในแต่ละ
รบัซื้อมา โดยพ
วอย่างละเอยีด 
สนบัสนุนจากสถ
าระคนืวงเงนิกู้ย
ละไม่มพีอรต์สนิ

จาํกดั (มหาชน)   

ทา้ยของปี 255 บ
มตอ้งการใชส้นิเ

รษิทัฯและบรษิทั
นธก์บัธุรกจิต่าง
อความสาํเรจ็ขอ

ยบายการบรหิาร
รบัเพิม่หรอืลดจํ
ถงึความสาํคญัข
ซึง่ต่อไปในอนา
ารว่มงานกบับริ

สญัญาขอรบักา
ยทีเ่ป็นบรษิทับริ
ขอรบัการสนบัสน
ยมื ซึง่จะส่งผลต
มไดใ้นอนาคต ห

สีย่ง 

กู้ยมืเพือ่ใชใ้นก
นของบรษิทัฯ แ
นการเงนิทีไ่ดร้บั
ทีส่ถาบนัการเงิ
าเงนิกูต้่างๆ ให้
ะสญัญาทีเ่หลอืด
พอรต์ทีร่บัซื้อมา

โดยจะให้คว
ถาบนัการเงนิดงั
ยมืดงักล่าวได้แ
นทรพัยด์อ้ยคณุภ
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บรษิทัฯ ไดข้ยา
เชื่อกจ็ะทําผ่าน 

ทัยอ่ย เป็นธุรกจิ
ๆในการหาลูกค
องธรุกจิบรษิทัฯใ

รงานไวทุ้กปี ดั
านวนพนกังานใ
ของบุคลากรของ
าคต บรษิทัฯมี
ษทัฯ ต่อไปได ้

ารสนับสนุนวง
รหิารสนิทรพัยด์
นุนเงนิกูจ้ากสถ
ต่อโอกาสในการ
หากไมป่ระสบค

การประมูลพอรต์
แต่ไม่ไดเ้ป็นผูถ้อื
บดอกเบี้ยเป็นผล
นนัน้ๆ เป็นผูถ้อื
หม้คีวามรดักุมแ
ดงักล่าว จะขึน้อ
านัน้ก่อนการเขา้
ามสาํคญักบัพอ
กล่าว ดงันัน้ กา
แน่นอน ซึ่งในป
ภาพคงเหลอืแต่

                     

ยกลุม่เป้าหมาย
 Factoring Pro

จทีต่อ้งพึง่พาคว
คา้และในด้านก
ในอนาคต 

ดงันัน้ การบรหิ
ใหส้อดคลอ้งกบั
งบรษิทั บรษิทัใ
ปรมิาณงานเพิม่
 

งเงินสินเช่ือจาก
ด้อยคุณภาพ
ถาบนัการเงนิต่า
รเขา้ประมูลซื้อพ
วามสาํเรจ็ในกา

ตสนิทรพัยด์อ้ย
อหุน้รายใหญ่ ดั
ลตอบแทนจากก
อหุน้อยู่ดว้ย ใน
ละมคีวามเหมา
อยู่กบัจํานวนเงนิ
าประมลู บรษิทั
อรต์ที่มมีูลค่าขอ
ารชาํระคนืเงนิกู้
ปจัจุบนับรษิทั 
อยา่งใด 

                     

ยในการปลอ่ยสนิ
ogram จงึถอืเป็น

วามสามารถและ
ารบรหิารงาน

ารจดัการดา้นท
บปรมิาณงานได้
ใหค้า่ตอบแทน 
มขึน้ บรษิทัฯ

กสถาบนัการเงิ
จะต้องใช้เงนิทุ
างๆทีเ่ป็นพนัธมิ
พอรต์สนิทรพัยด์
ารบรหิารพอรต์สิ

คุณภาพ สถาบ
ดงันัน้ การพจิาร
การใหเ้งนิกู้แลว้
นขณะเดยีวกนั บ
ะสม และก่อใหเ้
นทีเ่รยีกเกบ็ไดจ้
ทฯจะไดม้กีารศกึ
องหลกัประกนัสู
กย้มืใหก้บัสถาบั
และบรษิัทย่อย

                รายง

นเชือ่ออกไปสูภ่
นการป้องกน้คว

ะความชาํนาญข
ดงันัน้การสญู

ทรพัยากรบุคคล
ด้ว้ยด ี
สวสัดกิาร และก
กส็ามารถทีจ่ะค

งิน 
นจํานวนมากใน
มติรของบรษิทัฯ
ด์อ้ยคุณภาพ ห
สนิทรพัยด์อ้ยคณุ

บนัการเงนิทีใ่ห้
รณาใหเ้งนิกูย้มื
ว ยงัถอืเป็นกา
บรษิทัฯ กไ็ดม้มี
เกดิผลประโยชน
จากพอรต์บรหิา
กษาหลกัประกนั
สูงกว่าเมื่อเทยีบ
นัการเงนิของบริ
ยไม่มสีญัญากา

งานประจาํปี 2559

าคธุรกจิมากขึน้
วามเสีย่งอกีดา้น

ของผูบ้รหิารและ
เสยีบุคลากรทีม่ี

ลจงึเป็นไปดว้ยดี

การส่งเสรมิดา้น
คดัสรรบุคคลทีม่ี

นการประมูลซื้อ
 ดงันัน้อาจเกดิ
หรอืความเสีย่งที
ณภาพดงักลา่ว

หว้งเงนิกู้ยมืส่วน
นอกจากจะเป็น
ารสนับสนุนการ
าตรการป้องกนั
น์แก่ทัง้สองฝา่ย
ารสนิทรพัยด์อ้ย
นทัง้หมดของมูล
บกบัวงเงนิทีเ่ขา้
รษิทัยอ่ยทัง้สอง
รรบัจ้างบรหิาร

 

น 
น

ะ
มี

ดี

น
มี

อ
ด
ที่

น
น
ร
น
ย
ย
ล
า
ง 
ร



              
              
              
 

 

4. ทรพัยสิ์
 
4.1 ทรพัย์

ณ วนัที ่3

ACAP 
สว่นปรบัป
คอมพวิเต
เฟอรนิ์เจอ
เครือ่งใชส้ํ
ยานพาหน
สนิทรพัยไ์

GSC 
สว่นปรบัป
คอมพวิเต
เฟอรนิ์เจอ
เครือ่งใชส้ํ
ยานพาหน
สนิทรพัยไ์

ACON 
คอมพวิเต
เฟอรนิ์เจอ
เครือ่งใชส้ํ
สนิทรพัยไ์

CAP OK 
สว่นปรบัป
คอมพวิเต
เฟอรนิ์เจอ
เครือ่งใชส้ํ
สนิทรพัยไ์

PCOL 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

สินท่ีใช้ในการป

ยสิ์นประเภทคอ

1 ธนัวาคม 255

รายก

ปรงุสทิธกิารเช่า 
อรแ์ละอปุกรณ์ 
อรแ์ละเครือ่งตก
สานกังาน 
นะ 
ไมม่ตีวัตน  

ปรงุสทิธกิารเช่า 
อรแ์ละอปุกรณ์ 
อรแ์ละเครือ่งตก
สานกังาน 
นะ 
ไมม่ตีวัตน 

อรแ์ละอปุกรณ์ 
อรแ์ละเครือ่งตก
สานกังาน 
ไมม่ตีวัตน 

ปรงุสทิธกิารเช่า 
อรแ์ละอปุกรณ์ 
อรแ์ละเครือ่งตก
สานกังาน  
ไมม่ตีวัตน 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ประกอบธรุกิจ 

อมพิวเตอร ์เฟ

59 มดีงัต่อไปนี้ 

การ 

แต่งสาํนกังาน 

แต่งสาํนกังาน 

แต่งสาํนกังาน 

แต่งสาํนกังาน 

จาํกดั (มหาชน)   

อรนิ์เจอร ์เคร่ือ

ลกั

 

รวม
 

รวม
 

รวม
 

รวม
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องใช้สาํนักงาน

กษณะของกรร

เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ

เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ

เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ

เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ

                     

น และยานพาห

รมสิทธ์ิ 

 
ง 
ง
ง 
ง 
ง
ง 

ง
ง
ง
ง
ง
ง

ง
ง
ง
ง

ง
ง
ง
ง 
ง 

                     

หนะ 

ภาระคํา้ประกั

- 
-
- 
- 
-
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
-
-
-

- 
- 
- 
- 
- 

                รายง

นั มลูค่า
(พั

 

 

 

 

 

งานประจาํปี 2559

าตามบญัชี
พนับาท) 

925 
112

3,568 
156 

10,120
1,094 

15,975

4,568 
1,252

264
1,145
3,183 

987 
11,399

6
3

12
11
32

-
1,532

1
264
204

2,001

 



              
              
              
 

 

คอมพวิเต
เฟอรนิ์เจอ
เครือ่งใชส้ํ
ยานพาหน
สนิทรพัยไ์

 
ณ วนัท่ี 3
 
สญัญาเชา่

บริษทั

ACAP 
 

 
 
 
 
GSC 
 

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

อรแ์ละอปุกรณ์ 
อรแ์ละเครือ่งตก
สานกังาน 
นะ 
ไมม่ตีวัตน 

1 ธนัวาคม 25

าพืน้ที ่
ณ วนัที ่31 ธนัว
 
 สถา

อาคารเอ
นิท วนั บิ
คอมเพล็
ชัน้ 24 ห้
2401-24
สาขาที ่0
โกดงั จาํ
สาขา 

สาขาใน
ต่างจงัหว
จาํนวน 1
 

สาํนกังาน
จาํนวน 1

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

แต่งสาํนกังาน 

รว

59  ACAP ไม่มี

วาคม 2559 

านท่ี 
 

อสเจ อนิฟิ
บซิเินส 
ก็ซ ์ 
หอ้งเลขที ่
405 
00003 
านวน 1 

52
 
 
 
 
45

วดั 
1 สาขา 

อา
2 
 

นใหญ่
1 สาขา 

อา
สาํ
 

จาํกดั (มหาชน)   

วม 

มีภาระผกูพนัใน

พืน้ท่ีเช่า
(ต.ร.ม.) 

26 

50 

าคารพาณิชย ์
คหูา 

าคาร 
านกังาน 
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เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ
เป็นเจา้ของ

นทรพัยสิ์นกบัเ

อตัรา
(บาทต่อเ

315,600 
 
 
 
 
57,894.73 

30,000 
 

152,000
 

                     

ง
ง 
ง 
ง
ง

เจ้าหน้ีรายใด

า
ดือน) 

อา

3ปี 
16 
ถงึ1
 
 
1 ปี
1กร
30 

3 ปี
1 มิ
31
พฤ
 
3 ปี
16 
15
ธนัว
 

                     

- 
- 
- 
- 
-

ยสุญัญาเช่า (ปี

โดยเริม่ตัง้แต่
ตุลาคม 2558 
15 ตุลาคม 256

ปี นบัตัง้แต่วนัที่
รกฎาคม 2559-
มถุินายน 2560

ปี 
มถุินายน 2558-

ฤษภาคม 2561

ปี
ธนัวาคม 2557

วาคม 2560 

                รายง

 

ปี) เง่ือนไข

61 

 
-
0 

ชาํระคา่เชา่
เป็นรายเดื
เป็นค่าเชา่
ล่วงหน้าภา
ของทุกเดอื
การต่ออายุ
แจง้ลว่งหน้
60วนั 
 
การต่ออายุ
เชา่แจง้ลว่ง
กวา่ 90 วนั
 

-
การต่ออายุ
เชา่แจง้ลว่ง
กวา่ 30 วนั

งานประจาํปี 2559

-
1
-

349 
131
481 

ขในการเช่า
 

าและคา่บรกิาร
อนโดยชาํระ
และค่าบรกิาร
ายในวนัที ่5 
อน 
ยสุญัญาการเช่า
น้าไมน้่อยกวา่ 

ยสุญัญาการ 
งหน้าไม่น้อย 
น 

ยสุญัญาการ
งหน้าไม่น้อย 
น 

 



              
              
              
 

 

5. ข้อพิพา
ณ 

ค่า

จน

แต

คํา

ศา

บริ

ณ 

บริ

พพิ

ก่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

าททางกฏหมา
วนัที่ 22 พฤศจิ

าเสยีหายร่วมกนั

นกวา่จาํเลยจะชาํ

ต่วนัที ่11 พฤษภ

าพพิากษายื่นตา

าลฎกีาในขณะนี้

รษิทั 

วนัที ่29 เมษา

รกิาร โดยให้ชดใ

พากษาต่อศาลอ

อใหเ้กดิหนี้สนิแก

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

าย 
จกิายน พ.ศ. 25

น หรอืแทนกนัวนั

าระเสรจ็แก่โจท

ภาคม พ.ศ. 255

ามศาลชัน้ต้นให้

้ ซึง่ผูบ้รหิารไดพ้

ายน พ.ศ. 2558 

ใช้ค่าเสยีหายเป็

อุทธรณ์ในขณะน

ก่บรษิทั 

จาํกดั (มหาชน)   

550 บรษิทัถูกฟ้

นัละ 1 ลา้นบาท

ก์ และใหร้่วมกนั

52 จนกว่าจําเลย

ห้ยกฟ้อง โจทก์ไ

พจิารณาจากขอ้

บรษิทัถูกฟ้องร

ป็นจํานวน 1.3

นี้ ซึ่งผูบ้รหิารไ

                      

35 

ฟ้องรอ้งเรยีกค่า

ท พรอ้มดอกเบีย้

นหรอืแทนกนัคนื

ยจะชําระเสรจ็แ

ได้ทําการยื่นฎกี

อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข

รอ้งเรยีกค่าเสยีห

ลา้นบาท โดย

ด้พจิารณาจากข

                     

เสยีหายร่วมกบั

ยรอ้ยละ 7.5 ต่อ

นเงนิจาํนวน 2.5

แก่โจทก์ โดยศา

กาคําพพิากษาศ

ขอ้งแลว้เชื่อวา่ค

หายจากผูร้บักา

ศาลชัน้ต้นมคีาํ

ขอ้เทจ็จรงิที่เกี่ย

                     

บจําเลย 11 คน 

ปี นบัแต่วนัฟ้อง

5 ลา้นบาท พรอ้

ลชัน้ต้นมคีาํพพิ

ศาลอุทธรณ์และค

คดดีงักล่าวไม่มมี

ารว่าจา้งรายหนึ่ง

พพิากษายกฟ้อ

ยวขอ้งแลว้เชื่อว

                รายง

ในฐานความผดิ

งในวนัที ่2 เมษ

อมดอกเบี้ยรอ้ยล

พากษายกฟ้อง แ

คดอียู่ระหว่างก

มลูและจะไม่ก่อใ

งในฐานความผดิ

องและโจทก์กําลั

ว่าคดดีงักล่าวไ

งานประจาํปี 2559

ดละเมดิให้ชดใช้

ษายน พ.ศ. 2555

ละ 7.5 ต่อปี นบั

และศาลอุทธรณ์

ารพจิารณาของ

ใหเ้กดิหนี้สนิแก

ดจากสญัญาจา้ง

ลงัยืน่อุทธรณ์คํา

ม่มมีูลและจะไม

 

ช้

5 

บ

ณ์

ง

ก่

ง

า

ม่



              
              
              
 

 

6. ข้อมลูท
 

6.1 ข้อมลู

ชือ่บรษิทั 
ชือ่ภาษาอั
ประเภทธรุ
เลขทะเบยี
ทีต่ ัง้สาํนกั

             
ทุนจดทะเ
ทุนจดทะเ
ชนิดของหุ้
จาํนวนหุน้
ราคาพารต์
โทรศพัท ์ 
โทรสาร  
Home Pa
 
 

รายละเอยี
 

ชือ่บรษิทั 
ชือ่ภาษาอั
สดัสว่นกา
ประเภทธรุ
ทีต่ ัง้สาํนกั

             
ทุนจดทะเ
จาํนวนหุน้
ราคาพารต์
ชนิดของหุ้
โทรศพัท ์ 
โทรสาร  

ชือ่บรษิทั 
ชือ่ภาษาอั
สดัสว่นกา
ประเภทธรุ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ทัว่ไปและข้อมู

ลทัว่ไป 

   
องักฤษ   
รกจิ   
ยนบรษิทั   
กงานใหญ่   

  
บยีนทัง้หมด  
บยีนเรยีกชาํระแ
หุน้ทีจ่ดทะเบยีน
นทีจ่าํหน่ายไดแ้ล
ต่อหุน้   
  
  

age   

ยดนิตบุิคคลทีบ่ริ

(1)   
องักฤษ   
รถอืหุน้โดยบรษิ
รกจิ   
กงานใหญ่   

  
บยีนชาํระแลว้  
น   
ต่อหุน้   
หุน้   
  
  

(2)   
องักฤษ   
รถอืหุน้โดยบรษิ
รกจิ   

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ลสาํคญัอ่ืนๆ 

บรษิทั เอเ
ASIA CAP
บรษิทัใหบ้
40854600
349 อาคา
หอ้งเลขที ่
แขวงจอม
156,250,0

แลว้  152,344,6
ฯ  หุน้สามญั 
ลว้ทัง้หมด 312

0.50 บาท
02-793-38
02-793-38
www.acap

รษิทัฯ ถอืหุน้มา

บรษิทั เอแ
ACAP CO

ษทัฯ 99.99% 
ใหบ้รกิารท
349 อาคา
หอ้งเลขที ่
แขวงจอม
1,000,000
100,000 ห
10 บาท 
หุน้สามญั 
02-793-38
02-793-39

บรษิทั โกล
GLOBAL 

ษทัฯ 99.99% 
ใหบ้รกิารร

จาํกดั (มหาชน)   

เชยี แคปปิตอล 
PITAL GROUP
บรกิารทางการเงิ
0033 
ารเอสเจ อนิฟินิท
2401- 2405 ถ
พล เขตจตุจกัร 
000 บาท (ขอ้มลู
675 บาท 

,500,000 หุน้ 
 
888 
844 
p.co.th 

ากกวา่รอ้ยละ 10

แคป คอนซลัติ้ง
ONSULTING C

ทีป่รกึษาดา้นกฎ
ารเอสเจ อนิฟินิท
2401- 2405 ถ
พล เขตจตุจกัร 
0 บาท 
หุน้ 

888 
944 

ลบอล เซอรว์สิ
SERVICES C

รบัจา้งตดิตามห
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กรุป๊ จาํกดั (มห
P PUBLIC COM
งนิ ใหส้นิเชือ่ แล

ท วนั บสิซเินส 
นนวภิาวด-ีรงัสิ
กรงุเทพมหานค
ล ณ วนัที ่31 ธั

0 

ง จาํกดั (“เอคอน
COMPANY LIM

ฎหมาย บรกิารด
ท วนั บสิซเินส 
นนวภิาวด-ีรงัสิ
กรงุเทพมหานค

เซน็เตอร ์จาํกดั
ENTER COMP

นี้ และบรกิาร C

                     

หาชน) (“เอแคป
MPANY LIMITE
ละบรหิารสนิทรั

คอมเพลก็ซ ์ชัน้
สต 
คร 10900 
ธนัวาคม 2559)

น”) 
MITED (“ACON

ดา้น CASH MO
คอมเพลก็ซ์ ชัน้

สต 
คร 10900 

ด (“จเีอสซ”ี) 
PANY LIMITED

Call Center  

                     

ป หรอื บรษิทัฯ”)
ED (“ACAP or 
รพัยด์อ้ยคณุภาพ

น 24   

”) 

ONITORING 
น 24   

D (“GSC”) 

                รายง

)  
The Company
พ  

งานประจาํปี 2559

y”) 

 



              
              
              
 

 

ทีต่ัง้สาํนกั

ทุนจดทะเ
จาํนวนหุน้
ราคาพารต์
ชนิดของหุ้
โทรศพัท ์ 
โทรสาร  

ชือ่บรษิทั 
ชือ่ภาษาอั
สดัสว่นกา
ประเภทธรุ
ทีต่ ัง้สาํนกั

             
ทุนจดทะเ
จาํนวนหุน้
ราคาพารต์
ชนิดของหุ้
โทรศพัท ์ 
โทรสาร  

ชือ่บรษิทั 
ชือ่ภาษาอั
สดัสว่นกา
ประเภทธรุ
ทีต่ ัง้สาํนกั

             
ทุนจดทะเ
จาํนวนหุน้
ราคาพารต์
ชนิดของหุ้
โทรศพัท ์ 
โทรสาร  

 

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

กงานใหญ่   

บยีนชาํระแลว้  
น   
ต่อหุน้   
หุน้   
  
  

(3)   
องักฤษ   
รถอืหุน้โดยบรษิ
รกจิ   
กงานใหญ่   

  
บยีนชาํระแลว้  
น   
ต่อหุน้   
หุน้   
  
  

(4)   
องักฤษ   
รถอืหุน้โดยบรษิ
รกจิ   
กงานใหญ่   

  
บยีนชาํระแลว้  
น   
ต่อหุน้   
หุน้   
  
  

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

เลขที ่299
กรุงเทพม
60,000,00
6,000,000
10 บาท 
หุน้สามญั 
02-793-38
02-793-38

บรษิทั แค
CAPITAL

ษทัฯ 99.99% 
ใหบ้รกิารสิ
349 อาคา
หอ้งเลขที ่
แขวงจอม
412,500,0
82,500,00
5 บาท 
หุน้สามญั 
02-793-39
02-793-38

บรษิทั โอเ
OK CASH

ษทัฯ 99.99% 
การใหส้นิ
349 อาคา
หอ้งเลขที ่
แขวงจอม
62,050,00
6,205,000
10 บาท 
หุน้สามญั 
02-793-38
02-793-38

จาํกดั (มหาชน)   

91/14-15 อาคาร
หานคร (มผีลเดื
00 บาท 
0 หุน้ 

888 
844 

ปปิตอล โอเค จํ
L OK COMPAN

สนิเชือ่สว่นบุคค
ารเอสเจ อนิฟินิท
2401- 2405 ถ
พล เขตจตุจกัร 
000 บาท 
00 หุน้ 

999 
844 

เค แคช จาํกดั (
H COMPANY L

เชือ่ 
ารเอสเจ อนิฟินิท
2401- 2405 ถ
พล เขตจตุจกัร 
00 บาท 
0 หุน้ 

888 
844 
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รวสิทุธานี ซอยล
ดอืนมนีาคม 255

จาํกดั (“แคป โอ
NY LIMITED (“C

คลรายยอ่ย เพือ่
ท วนั บสิซเินส 
นนวภิาวด-ีรงัสิ
กรงุเทพมหานค

(“โอเค แคช”) 
LIMITED (“OK 

ท วนั บสิซเินส 
นนวภิาวด-ีรงัสิ
กรงุเทพมหานค

                     

ลาดพรา้ว 101/3
58) 

เค”) 
CAP OK”) 

การอุปโภคและ
คอมเพลก็ซ ์ชัน้

สต 
คร 10900 

CASH”) 

คอมเพลก็ซ ์ชัน้
สต 
คร 10900 

                     

3 แขวงคลองจัน่

ะบรโิภค ธุรกจิรบั
น 24   

น 24   

                รายง

น เขตบางกะปิ 

บัจา้งดําเนินงาน

งานประจาํปี 2559

น 

 



              
              
              
 

 

ชือ่บรษิทั 
ชือ่ภาษาอั

สดัสว่นกา
ประเภทธรุ
ทีต่ ัง้สาํนกั

             
ทุนจดทะเ
จาํนวนหุน้
ราคาพารต์
ชนิดของหุ้
โทรศพัท ์ 
โทรสาร  

ชือ่บรษิทั 
ชือ่ภาษาอั
สดัสว่นกา
ประเภทธรุ
ทีต่ ัง้สาํนกั
ทุนจดทะเ
จาํนวนหุน้
ราคาพารต์
ชนิดของหุ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

(5)   
องักฤษ   

รถอืหุน้โดยบรษิ
รกจิ   
กงานใหญ่   

  
บยีนชาํระแลว้  
น   
ต่อหุน้   
หุน้   
  
  

(6)   
องักฤษ   
รถอืหุน้โดยบรษิ
รกจิ   
กงานใหญ่   
บยีนชาํระแลว้  
น   
ต่อหุน้   
หุน้   

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

บรษิทับรหิ
ACAP (AS
(“ACAP (A

ษทัฯ 99.99% 
ใหบ้รกิารบ
349 อาคา
หอ้งเลขที ่
แขวงจอม
25,000,00
2,500,000
10 บาท 
หุน้สามญั 
02-793-38
02-793-38

บรษิทั ออ
AURUM C

ษทัฯ 63.97% 
ใหบ้รกิารด
168 Robi
475,000 เ
475,000 ห
1 เหรยีญด
หุน้สามญั 

จาํกดั (มหาชน)   

หารสนิทรพัย ์เอ
SIA) ASSET M
ASIA) AMC”) 

บรหิารสนิทรพัย์
ารเอสเจ อนิฟินิท
2401- 2405 ถ
พล เขตจตุจกัร 
00 บาท 
0 หุน้ 

888 
844 

รัม่ แคปปิตอล
CAPITAL ADV

ดา้นวาณิชธนกจิ
nson Road # 0
เหรยีญดอลลาร์
หุน้ 
ดอลลารส์หรฐั 
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อแคป (เอเชยี) จ
MANAGEMENT

ยด์อ้ยคณุภาพ 
ท วนั บสิซเินส 
นนวภิาวด-ีรงัสิ
กรงุเทพมหานค

แอ๊ดไวเซอรี ่พทีี
VISORY PTE L

จในประเทศสงิค
09-06 Capital T
ส์หรฐั 

                     

จาํกดั (“บบส.เอ
T COMPANY L

คอมเพลก็ซ ์ชัน้
สต 
คร 10900 

ทอี ีจาํกดั (“ออรั
LIMITED (“AUR

คโปร ์
Tower Singapo

                     

แคป (เอเชยี)”)
LIMITED 

น 24   

รัม่”) 
RUM”) 

ore 068912 

                รายงงานประจาํปี 2559  



              
              
              
 

 

6.2 ข้อมลู

นายทะเบยี

บรษิทั ศนู
93 ถนนรชั
โทรศพัท ์0

ผูส้อบบญัช

ปี 2556-
 
 
 
 
 

บรษิทั ไพ
เลขที ่179
กรุงเทพมห
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ลสาํคญัอ่ืนๆ 

ยนของบรษิทัฯ 

นยร์บัฝากหลกัท
ชดาภเิษก แขวง
02 009-9000 

ชขีองบรษิทัฯ 

-2559  
 
ห
 
ห
 

รซ้วอเตอรเ์ฮาส์
9/74-80 อาคารบ
หานคร 10120 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

รพัย ์(ประเทศไ
งดนิแดง เขตดนิ

นายไ
 

หรอื นางส
 

หรอื นางอ
 

สค์เูปอรส์ เอบเีอ
บางกอกซติี ้ถน
โทรศพัท ์02-34

จาํกดั (มหาชน)   

ไทย) จาํกดั 
นแดง กรงุเทพฯ

ไพบลู ตนักูล

สาวสกุณา แยม้

อโนทยั ลกีจิวฒั

อเอส จาํกดั 
นสาทรใต ้
44-1000 โทรสา
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ฯ 10400 

ผูส้
บริ

สกุล ผูส้
บริ

นะ ผูส้
บริ

าร 02-286-5050

                     

สอบบญัชรีบัอนุ
รษิทั ไพรซ้วอเต
สอบบญัชรีบัอนุ
รษิทั ไพรซ้วอเต
สอบบญัชรีบัอนุ
รษิทั ไพรซ้วอเต

0 

                     

นญาต เลขทะเบี
ตอรเ์ฮาสค์เูปอร์
นญาต เลขทะเบี
ตอรเ์ฮาสค์เูปอร์
นญาต เลขทะเบี
ตอรเ์ฮาสค์เูปอร์

                รายง

ยน 4298 
รส์ เอบเีอเอส จาํ
ยน 4906 
รส์ เอบเีอเอส จาํ
ยน 3442 
รส์ เอบเีอเอส จาํ

งานประจาํปี 2559

ากดั 

ากดั 

ากดั 

 



              
              
              
 

 

ข้อมูลห
1 จาํน

ก

ข
ค

       2. ยอ

ก
 
 

ข

3.  ผู้

ร
30 พฤศจกิ

    
1. 
   
   
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10
11

หม

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

หลกัทรพัยแ์ล
นวนทุนจดทะ
ก. ทุนจดทะเบยีน

บรษิทัฯ มทุีน
บาท คดิเป็น
หลกัทรพัย ์เ

ข. หุน้ประเภทอืน่
ค. การออกและเ

อ้างองิ: ที
62,500,000  

อดหน้ีคงค้างข

ก. หุน้กู ้ACAP1
  หุน้กู ้ACAP1
  หุน้กู ้ACAP1
ข. ตัว๋แลกเงนิ  ณ

ถื้อหุ้น  

รายชือ่ผูถ้อืหุน้แ
กายน 2559 สรุ

                       
กลุ่มสขุเจรญิไก

1.1 นางสาวสกุญั
1.2 นายสรุศกัดิ
บรษิทั ไทยลกัซ
นายนิธาน ปิยะ
นางอนงค ์แดน
นางกิง่กาญจน์
นายณฏัฐพ์งษ์ 
บรษัทั เน็ทเวริ์
นางสรุรีตัน์ เอี
นายอนุโรจน์ 

0.น.ส.นฤมล แ
1. ประชาชนทัว่ไ

มายเหตุ: 1/

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ละผูถ้อืหุ้น  
เบียนและทุนชํ
นและทุนทีเ่รยีก
นจดทะเบยีน 15
นหุ้นสามญัจํานว
อม็ เอ ไอ 
นทีม่สีทิธหิรอืเงื่
สนอขายหุน้หรอื
ที่ประชุมสามญัผู
บาท 
องการออกหุ้น

84A : 157,000
86A : 547,100
8OA : 1,237,3
ณ  31 ธนัวาคม

ละสดัสว่นการถื
รปไดด้งันี้  

  รายช่ือ 
กรศร ี1/ 
ญัญา สขุเจรญิไ
ดิ ์สขุเจรญิไกรศรี
ซ ์เอน็เตอรไ์พร
ะรฐั 
นดํารงสขุ 
น์ สมติานนท ์
ปญัจวรญาณ 

รค์ แมนเนจเมนท
อีย่มสอาด 
เสนียป์ระกรณ์
มงทบั 
ไป 

รวม 
/ นบัรวมกลุ่

หลกัทรพัย์

จาํกดั (มหาชน)   

ชาํระแล้ว ณ วนั
กชาํระแลว้  
56,250,000 บา
วน 125,000,00

งือ่นไขแตกต่างไ
อหลกัทรพัยแ์ป
ผู้ถอืหุ้นประจําปี

นกู้และตัว๋แลก

0,000  บาท (วนั
,000 บาท (วนัอ
00,000 บาท (วั
 2559 : บรษิทัฯ

ถอืหุน้จากทนุจด

ไกรศร ี
ร ี
รส ์จาํกดั (มหาช

ท ์จาํกดั 

ณ์ไกร 

มครอบครวั ซึง่มิ
ยแ์ละตลาดหลกัท
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นท่ี 31 ธนัวาคม

ท และทุนจดทะ
00 หุ้น ทัง้นี้ห

ไปจากหุน้สามญั
ลงสภาพหรอืตร
ปี 2559 มมีตอิน

เงินครัง้ก่อน 

นออกหุน้กู ้1 เม
ออกหุน้กู ้29 มถิ
วนัออกหุน้กู ้14 
ฯ มยีอดคงคา้งข

ดทะเบยีนและเรยี

จาํ

ชน) 

มใิชก่ารนบัรวมกา
รพัยฯ์ 

                     

ม 2559 

ะเบยีนชาํระแลว้
หุ้นของบรษิทัจด

ญ : ไม่ม ี
ราสารแสดงสทิธิ
นุมตัิให้ออกแล

ษายน 2559) 
ถุนายน 2559)
ตุลาคม 2559)
ของตัว๋แลกเงนิเ

ยกชาํระแลว้ ตา

านวนหุ้นท่ีเรีย
 

37,260,
10,232,
34,516,
12,467,
12,212,
7,354,3
6,000,0
5,860,9
5,800,0
5,500,0
4,500,0

108,296
250,000

ารถอืหุน้โดยผูท้ ีเ่กี

                     

ว 152,344,675 
ดทะเบยีนเป็นห

ธใินผลตอบแทน
ะเสนอขายใบสํ

 
เป็นจาํนวน 1,30

ามทีป่รากฏในส

กชาํระแล้ว

200
300 
000 
500
800 
300 
000
900 
000 
000 
000 
,000 
,000
กีย่วขอ้งตามมาต

                รายง

บาท มลูคา่ทีต่ร
หลกัทรพัย์จดท

นทีเ่กดิจากหลกั
สําคญัแสดงสทิธิ

08,500,000 บา

มดุทะเบยีนผูถ้อื

ร้อยละ 
 

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

ตรา 258 แหง่พรบ

งานประจาํปี 2559

ราไวหุ้น้ละ 0.50
ะเบยีนในตลาด

ทรพัย ์
ธจิํานวนไม่เกิน

ท   

อหุน้ ณ  วนัที ่

บ.

 

0 
ด

น   



              
              
              
 

 

4
บ

ไดแ้ละหกั
ความจาํเป็
การอนุมตัิ
อาํนาจอนุ
 
รายละเอยี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

4. นโยบายการจ
บรษิทัฯ และบรษิ
สาํรองตามกฎห
ป็นและความเหม
จิากทีป่ระชุมผูถ้ื
มตัใิหจ่้ายเงนิป ั

ยดการจ่ายเงนิป ั

รา
1. กําไรสทุ
2. จาํนวนห
3. เงนิปนัผ
3.1 เงนิปนั
3.2 เงนิปนั
4. รวมเป็น

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

จ่ายเงินปันผล
ษทัยอ่ยมนีโยบา
หมาย ทัง้น้ี การจ
มาะสมอืน่ๆในอ
ถอืหุน้ของบรษิทั
นัผลได ้แลว้ใหร้

นัผล สาํหรบัผล

ายละเอียดการ
ทธ ิ(ลา้นบาท) 
หุน้ (ลา้นหุน้) 
ผลจ่ายต่อหุน้ 
นผลระหวา่งกาล
นผลประจาํปี (บา
นเงินปันผลจ่า

จาํกดั (มหาชน)   

  
ายจา่ยเงนิปนัผล
จา่ยเงนิปนัผลดั
นาคต โดยการจ
ทฯและบรษิทัยอ่
ร้ายงานใหท้ีป่ระ

ลการดาํเนินงาน

รจ่ายปันผล

ล (บาท/หุน้)  
าท/หุน้) 
ยทัง้ส้ิน (ล้านบ
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ลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไ
ดงักลา่วอาจมกีา
จ่ายเงนิปนัผลป
อย เวน้แต่เป็นก
ะชุมผูถ้อืหุน้ทรา

นในปี 2559 เทยี

ปี 
21
30

บาท) 

                     

ไมน้่อยกวา่รอ้ยล
ารเปลีย่นแปลงไ
ประจาํปีของบรษิั
การจ่ายเงนิปนัผ
าบในการประชมุ

ยบกบัปีทีผ่่านมา

2559
12.47
04.69 

 
- 
- 

- 

                     

ละ 50 ของกําไร
ไดเ้ป็นครัง้คราว
ษทัฯและบรษิทัย
ผลระหวา่งกาล ใ
มคราวต่อไป 

า 

ปี 2558
(18.96)
125.00 

 
- 
- 

- 

                รายง

รสทุธหิลงัหกัภา
ขึน้อยูก่บัแผนก

ยอ่ยแต่ละครัง้จะ
ใหค้ณะกรรมกา

ปี 2557 
(42.42) 
125.00 

 
- 
- 

- 

งานประจาํปี 2559

าษเีงนิ 
การลงทุน 
ะตอ้งผา่น 
รบรษิทัม ี

 



              
              
              
 

 

 

โครงสร้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

รา้งการจดักา

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

าร  

จาํกดั (มหาชน)                         

42 

                                                          รายงงานประจาํปี 2559  



              
              
              
 

 

คณะกรรม
โครง

คณะกรรม

1. คณ

คณุวฒุคิวา

เงนิเดอืนป

พนกังานป

นายเฉลมิไ
ซึง่ดํารงตํา
การเงนิ ต
ตรวจ สอบ
 

 

(รายละเอยี
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

มการ  
งสรา้งคณะกรรม
มการตรวจสอบ 

ณะกรรมการบ
การปฏบิตัหิน

ามสามารถ และ

  กรรมการที่เป็
ประจาํ และมอีาํน

กรรมการทีไ่ม
ประจาํของบรษิทั

คณะกรรมกา
ไชย ศรินิพวงศ์
าแหน่งกรรมกา
ตลอดจนการปฏิ
บภายใน เพือ่ตดิ

ณ วนัที ่31 ธั

ยดเกีย่วกบักรรมก

1.   พลเอก ภู

2.   นายเยีย่ม

3.   นางสาวสุ

4.   นายเฉลมิ

5.   นายสมพ

6.   พล.ต.อ. 

7.   นายณฐพ

8.   นายสพุจน

9.   นายพจิาร

10.  นางสาวพิ

นายวสิตูร นร

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

มการบรษิทัฯ ป
 และคณะกรรม

บริษทั  
น้าที่ของคณะกร
ะประสบการณ์ จ

ป็นผู้บรหิาร ห
นาจลงนามผกูพ

มเ่ป็นผูบ้รหิาร ห
ทฯ ซึง่อาจมอํีาน

ารบริษัททัง้ 1
 ์ นายสมพล ตรี
ารตรวจสอบด้ว
ฏบิตัติามระเบยีบ
ดตามการดําเนิน

ธนัวาคม 2559 บ

การ ผูบ้รหิาร ผูม้ ี

รายช่ือ 
ภดูศิ ทตัตยิโชต ิ

ม จนัทรประสทิธิ

สกุญัญา สขุเจรญิ

มไชย ศรินิพวงศ์

ล ตรภีพนารถ 

อาํนาจ อนัอาตม

พร องิคนินนัท ์

น์ อาวาส 

รณ์ สขุภารงัษ ี

พมิพว์ลญัช ์สวุตั

เศรษฐสถาพร 

จาํกดั (มหาชน)   

ประกอบด้วย คณ
มการสรรหาและพ

รรมการบรษิทัใ
จาํนวน 10 ท่าน

มายถึง กรรมก
พนัตามของบงัคั

หมายถงึ กรรมก
นาจหรอืไมม่อีาํน

0 ท่าน เป็นกร
รภีพนารถ และ
ย  ร่วมกนัปฏบิ
บและนโยบายต
นงานของคณะก

บรษิทัฯ มคีณะก

อีาํนาจควบคุมแล

ธิ ์

ญไกรศร ี

ศ ์

มง์าม 

ตถกุิล 
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ณะกรรมการบริ
พจิารณาคา่ตอบ

ในปี 2559 นัน้ ค
น ซึง่ดํารงตําแห

การที่มีส่วนเกี่ย
บัของบรษิทัฯ 

การทีไ่มไ่ดม้สีว่น
นาจลงนามผกูพั

รรมการที่เป็นผ
กรรมการทีไ่มไ่
บตัหิน้าทีม่าในปี
ต่างๆทีไ่ด้วางไว
กรรมการบรหิาร

กรรมการบรษิทัจ

ละเลขานุการบรษิ

ประธานกร

รองประธาน

กรรมการ/ก

กรรมการ/ก

กรรมการ/ก

กรรมการอิ

กรรมการอิ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิ

เลขานุการ

                     

รษิทั และคณะก
บแทน ซึง่มรีาย

คณะกรรมการบ
น่งกรรมการตร

ยวข้องในการบ

นรวมในการบรหิ
พนัใดๆ ตามขอ้บ

ผู้บริหาร 3 ท่า
ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
ปี 2559 โดยตร
วน้อกจากนัน้ ค
ว่าเป็นไปอยา่งถ

จาํนวน 10 ท่าน

ษทัตามเอกสารแ

ต
รรมการบรษิทั 

นกรรมการ 

กรรมการผูม้อํีาน

กรรมการผูม้อํีาน

กรรมการผูม้อํีาน

อสิระ/ประธานกร

อสิระ/กรรมการต

อสิระ/กรรมการต

คณะกรรมการบ

                     

กรรมการชุดย่อ
ละเอยีดดงัต่อไป

บรษิทั ประกอบ
รวจสอบจาํนวน 

บริหารงานของบ

หารงาน ไมไ่ดม้ี
บงัคบัของบรษิทั

าน ได้แก่ นางส
7 ท่าน โดยเป็น
รวจสอบระบบก
คณะกรรมการต
ถูกตอ้ง  

น ดงัรายละเอยีด

นบ 1) 

ตาํแหน่ง

นาจลงนาม 

นาจลงนาม 

นาจลงนาม 

รรมการตรวจสอ

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

บรษิทั 

                รายง

ย ได้แก่ คณะก
ปนี้  

บด้วยบุคคลทีม่ี
3 ท่าน  

บรษิัทฯ เป็นพ

ตํีาแหน่งเป็นผูบ้
ทฯ  

สาวสุกัญญา ส
นกรรมการอสิระ
ารควบคุมภายใ
ตรวจสอบจะทําง

ดต่อไปน้ี 

อบ 

งานประจาํปี 2559

กรรมการบรหิาร

ความ พรอ้มทัง้

พนักงานที่ได้รบั

บรหิารหรอื เป็น

สุขเจริญไกรศรี
ะจํานวน 3 ท่าน
ใน รายงานทาง
งานร่วมกบัฝ่าย

 

ร 

ง

บ

น 

ร ี           
น 
ง
ย



              
              
              
 

 

บรษิทัฯ เป็
กรรมการส
 

 
ของบรษิทั
บรษิทัฯ โด

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
 
 
 
9. 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

กรรมการผูม้อีํ

การประชุมคณ
ป็นดงันี้ คอื นาง
สองในสีค่นนี้ ลา

บทบาท หน้าที

คณะกรรมการมี
ทฯตลอดจนมติ
ดยสรปุอํานาจห

จดัใหม้กีารประ
จดัใหม้กีารประ
จดัใหม้กีารทําง
และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการไ
กรรมการเหน็ส
หรอืแก้ไขบุคค
คณะผูบ้รหิาร มี
ผูบ้รหิาร ซึง่การ
หรอืบุคคลที่อา
ยกเวน้เป็นการ
พจิารณาทบทว
แผนงานและงบ
นโยบายที่ได้ร ั
ดําเนินการ  อนั
ออกหุน้กู้ การข
ของบรษิทัอืน่ม
          นอกจา
หลกัทรพัยแ์ละ
ขายทรพัยส์นิที่
พจิารณาโครงส
ตดิตามผลการด
กรรมการจะต้อ
หุ้นส่วนในห้าง
บรษิทัเอกชน ห
วา่จะทาํเพือ่ปร
กรรมการต้องแ
หรอืถอืหุน้หรอื

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

าํนาจลงนามแ

ะกรรมการบรษิั
งสาวสกุญัญา ส
ายมอืชือ่รว่มกนั

ท่ีและความรบัผิ

มอีํานาจหน้าทีแ่
ของที่ประชุมผู้

หน้าทีท่ีส่าํคญัได้

ะชุมผูถ้อืหุน้เป็น
ะชุมคณะกรรมก
งบดุลและงบกําไ
อทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้
รอาจมอบอํานา
ได้ โดยอยู่ภายใ
สมควรและภายใ
ลทีไ่ด้รบัมอบอํ
มอีาํนาจหน้าทีใ่น
รมอบอาํนาจดงั
าจมคีวามขดัแย้
อนุมตัริายการที
วน และอนุมตัวิิ
บประมาณบรษิั
รบัมอบหมาย เ
นได้แก่ เรื่องทีก่
ขายหรอืโอนกจิ
าเป็นของบรษิทั
ากนี้ คณะกรรม
ตลาดหลกัทรพั
สีาํคญัตามกฎเก
สรา้งการบรหิารง
ดําเนินงานใหเ้ป็
องไม่ประกอบกิ
งหุ้นส่วนสามัญ
หรอืบรษิทัอื่นที
ะโยชน์ตนหรอืเ
แจ้งให้บรษิทัฯ 
หุน้กูเ้พิม่ขึน้หรื

จาํกดั (มหาชน)   

ทนบรษิทัฯ 

ษทั ครัง้ที ่ 10/25
สุขเจรญิไกรศร ี
นและประทบัตรา

ผิดชอบของคณ

และความรบัผดิ
ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้
ด ้ดงันี้ 

นการประชมุสามั
ารอยา่งน้อย 3
ไรขาดทุนของบ
น้เพือ่พจิารณา
าจให้กรรมการ
ใต้การควบคุมข
นระยะเวลาทีค่ณ
านาจหรอือํานา
นการปฏบิตังิาน
งกล่าวมใิช่เป็นก
ยง้มสี่วนได้เสยี
ทีเ่ป็นไปตามนโย
วสิยัทศัน์และภา
ทัฯ  ควบคุมกํา
เว้นแต่ในเรื่องด
กฎหมายกําหนด
การของบรษิทัฯ
ทฯ การแกไ้ขหนั
มการบรษิัทฯ ย
พย์ ขอ้กําหนดข
กณฑข์องตลาด
งาน แต่งตัง้คณ
ป็นไปตามแผนงา
กิจการอนัมสีภ
ญ หรือเป็นหุ้น
ที่ประกอบกิจกา
พือ่ประโยชน์ผูอ้ื
ทราบโดยไม่ชกั
อลดลงในบรษิทั
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558 เมือ่วนัที่
นายเยีย่ม จนัท
าสาํคญัของบรษิั

ณะกรรมการบ ิ

ชอบในการจดัก
้วยกฎหมายด้ว

มญัประจาํปี ภาย
เดอืนต่อครัง้ 

บรษิทัฯ ณ วนัสิน้
และอนุมตั ิ
รท่านหน่ึงหรือ
ของคณะกรรมก
ณะกรรมการเหน็
าจนัน้ ๆ ได้เมื่อ
นต่าง ๆ โดยมรีา
การมอบอํานาจที
หรอืมคีวามขดั
ยบายและหลกัเก
ารกจิของบรษิทั
ากบัดูแลการบริ
ดงัต่อไปนี้ คณ
ดให้ต้องได้รบัอ
ฯ ทัง้หมดหรอืบ
นงัสอืบรคิณหส์น
ยงัมขีอบเขตหน
องตลาดหลกัท
หลกัทรพัยแ์ห่ง

ณะผูบ้รหิาร กรรม
านและงบประม
าพอย่างเดียวก

นส่วนไม่จํากัด
ารอนัมสีภาพอ
อืน่ เวน้แต่จะได้
กช้า หากมสี่วน
ทฯ หรอืบรษิทัใน

                     

11 พฤศจกิายน
ทรประสทิธิ ์นาย
ษทัฯ 

ริษทั มีดงัน้ี 

การบรษิทัฯใหเ้ป็
วยความซื่อสตัย

ยใน 4 เดอืนนบั

น้สุดรอบระยะเว

หลายท่าน หรื
การ หรอือาจมอ
นสมควร ซึง่คณ
อเหน็สมควร ทัง้
ายละเอยีดการม
ทีท่าํใหค้ณะผูบ้ริ
แย้งทางผลปร
กณฑท์ีค่ณะกรร
ทฯทุกๆ 5 ปี รว
รหาร และการจดั
ณะกรรมการต้อ
อนุมตัจิากที่ประ
บางส่วนทีส่าํคญั
นธหิรอืขอ้บงัคบั
น้าที่ในการกําก
รพัยฯ์ อาทเิช่น
ประเทศไทยหรื
มการผูจ้ดัการ แ
าณอยา่งต่อเนื่อ
กนัและเป็นการ
ความรับผิดใน
ย่างเดยีวกนั แ
ร้บัแจง้ใหท้ีป่ระ
นได้เสยีไม่ว่าโด
นเครอื 

                     

น 2558 ไดแ้ก้
ยเฉลมิไชย ศรินิ

ป็นไปตามกฎหม
ย์สุจรติและระมั

แต่วนัสิน้สดุรอบ

วลาบญัชขีองบริ

รือบุคคลอื่นใดป
อบอํานาจเพือ่ให
ณะกรรมการอาจ
ัง้นี้ คณะกรรมก
มอบอาํนาจตาม
รหิาร สามารถพิ
ะโยชน์อื่นใดที่ท
รมการบรษิทัฯ พ
มถงึการกําหน
ดัการของคณะก
งได้รบัอนุมตัิจ
ะชุมผูถ้อืหุ้น เช่
ใหแ้ก่บุคคลอื่น

บ เป็นต้น 
กับดูแลให้บรษิั
น การทํารายการ
รอืกฎหมายทีเ่กี่
และคณะกรรมก
อง 
รแข่งขนักับกิจ
นห้างหุ้นส่วนจํ
และเป็นการแข่ง
ะชุมผูถ้อืหุน้ทรา
ดยตรงหรอืโดยอ

                รายง

ก้ไขผูม้อํีานาจลง
นพวงศ ์นายสมพ

มาย วตัถุประส
มดัระวงัรกัษาผล

บระยะเวลาบญัช

รษิทัฯ ซึง่ผูส้อบ

ปฏิบัติอย่างหนึ
หบุ้คคลดงักล่าว
จยกเลกิ เพกิถอ
การบรษิทัฯ อาจ
ขอบเขตอํานาจ

พจิารณาและอนุม
ทํากบับรษิทัฯ 
พจิารณาและอนุ
ดเป้าหมาย แน
กรรมการบรหิา
จากที่ประชุมผู้ถ
ชน การเพิม่ทุน 
น หรอืการซื้อหรื

ษทัปฏิบตัิตามก
รทีเ่กีย่วโยงกนั
ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ารอืน่ตามความ

การของบรษิัท
จํากัด หรือเป็น
งขนักบักิจการข
าบก่อนทีจ่ะมมีติ
อ้อมในสญัญาที

งานประจาํปี 2559

งลายมอืชื่อแทน
พล ตรภีพนารถ

งคแ์ละขอ้บงัคบั
ลประโยชน์ของ

ชขีองบรษิทัฯ 

บบญัชตีรวจแลว้

นึ่งอย่างใดแทน
วมอํีานาจตามที
อน เปลีย่นแปลง
จมอบอํานาจให้
จหน้าทีข่องคณะ
มตัริายการทีต่น
หรอืบรษิทัย่อย
นุมตัไิวแ้ลว้ 
นวทาง นโยบาย
รให้เป็นไปตาม
ถือหุ้นก่อนการ
การลดทุน การ
รอืรบัโอนกจิการ

ฎหมายว่าด้วย
และการซื้อหรอื
จของบรษิทัฯ 
มเหมาะสม 

ทฯ หรอืเข้าเป็น
นกรรมการของ
ของบรษิทัฯ ไม
ตแิต่งตัง้ 
ที่บรษิทัฯ ทําขึ้น

 

น
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บ
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คณะกรรม
บรษิทัฯหรื
ทีป่ระชมุผู้

 
 
 
 
 
 
 
              
(รายละเอยี
 

บรหิารงาน
การบรหิาร
ที่ประชุมค
ดาํเนินงาน

และอนุมตัิ
ประชุมคณ

(NPLPortf
ละพอรต์ 

นโยบายก

คณะกรรม

การปฏบิตัิ

ใดๆ ทีก่ระ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

 
ทัง้น้ี อํานาจ

มการบรษิทั หรื
รอืบรษิทัยอ่ย ต
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิา
2. คณะกรรมก

ณ วนัที ่31 ธั

ยดเกีย่วกบักรรมก

ขอบเขต หน้า

คณะกรรมการ
นในเรือ่งเกีย่วกบั
รงานและอาํนาจ
คณะกรรมการข
นของบรษิทัฯ ตา
1. พจิารณาเรือ่
ต ิทัง้นี้ให้รวมถึ
ณะกรรมการบรษิ
2. อนุมตักิารซื้อ
3. อนุมตัิ
folio) ทีบ่รษิทัฯ

4. อนุมตัิกา
ารลงทุนของบริ
5. อนุมตัิการ
มการบรษิทั หรอื
6. เป็นคณะทีป่
ตกิารอืน่ๆ 
7. จดัสรรเงนิบ
ะทาํกจิการใหบ้ริ

1. นางสาว

2. นายเฉลิ

3. นายสพุ

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

จของคณะกรรม
รอืบุคคลที่อาจมี
ามกฎเกณฑข์อ
รณาและอนุมตัริ
การบริหาร  

ธนัวาคม 2559 บ

การ ผูบ้รหิาร ผูม้ ี

ท่ีและความรบั

รบรษิัทฯ ได้มกี
บัการดําเนินงาน
จการบรหิารต่าง
ของบรษิัทฯ พิ
ามนโยบายทีก่ํา
องการจดัสรรงบ
งการพจิารณาแ
ษทัในกรณเีรง่ด่ว
อขายสนิคา้อนัเป
การใช้จ่ายเงนิ
และบรษิทัยอ่ย

ารใช้จ่ายเงนิลงท
รษิทัฯทีจ่ดัทาํขึน้
รใชจ้่ายเงนิลงท
อตามทีค่ณะกรร
ปรกึษาฝา่ยจดัก

บําเหน็จรางวลัซ
รษิทัฯ 

รายช่ือ 
วสกุญัญา สขุเจริ

ลมิไชย ศรินิพวง

จน์ อาวาส 

จาํกดั (มหาชน)   

มการบริษัทจะ
มคีวามขดัแยง้มี
องตลาดหลกัทรพั
รายการดงักล่าว

บรษิทัฯ มกีรรมก

อีํานาจควบคุมแล

บผิดชอบ ของค

การกําหนดขอบ
นตามปกตธิรุะแ
ง ๆ ของบรษิทัฯ
จารณาอนุมตัิแ
าหนด โดยสรปุอ
บประมาณประจํ
และอนุมตักิารเ
วน และใหนํ้าเส
ป็นปกตธิรุะของ
นในวงเงนิไม่เกิ
เขา้ไปดําเนินกา

ทุน สําหรบัการ
น 
ทุนทีส่ําคญัๆ ที่
รมการบรษิทัได้
ารในเรือ่งเกีย่ว

ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิ

รญิไกรศร ี

งศ ์ 
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ะไม่รวมถึงการ
มสี่วนได้เสยีหรอื
พัยแ์ห่งประเทศ
วตามทีข่อ้บงัคบั

การบรหิารจาํนว

ละเลขานุการบรษิ

คณะกรรมการบ

บเขตอํานาจหน
และงานบรหิารข
ฯ หลกัเกณฑใ์น
และ/หรอืให้ควา
อํานาจหน้าทีแ่ล
จาํปีตามทีฝ่า่ยจั
เปลี่ยนแปลงแล
สนอคณะกรรมก
งบรษิทัฯ ในวงเ
น 300 ล้านบา
าร มอีาํนาจอนุมั

รลงทุน และขย

ได้กําหนดไวใ้น
เ้คยมมีตอินุมตัใิ
กบันโยบายดา้น

จากคณะกรรมก

ประธานกรร

กรรมการบริ

กรรมการบริ

เลขานุการค

(รอการแต่ง

                     

รอนุมัติรายกา
อมคีวามขดัแยง้
ศไทย ซึง่การอนุ
บของบรษิทัฯหรื

วน 3 ท่าน ประก

ษทัตามเอกสารแน

บริหาร 

น้าที่และความร
ของบรษิทัฯ กําห
การดําเนินธุรกจิ
ามเห็นชอบ รว
ละความรบัผดิชอ
ดัการเสนอก่อน
ละเพิม่เติมงบปร
การบรษิทั เพือ่ท
งนิไมเ่กนิ 300
าท ยกเว้นการน
มตัวิงเงนิดงักล่า

ายธุรกจิ ให้เป็น

นงบประมาณรา
ในหลกัการไวแ้ล
นการเงนิ การล

การบรษิทัแลว้แ

ตาํแหน่ง
รมการบรหิาร 

รหิาร 

รหิาร 

คณะกรรมการบริ

ตัง้) 

                     

รใดที่อาจมีคว
งทางผลประโย
นุมตัริายการในลั
รอืกฎหมายทีเ่กี่

กอบดว้ย  

นบ 1)  

รบัผดิชอบของ
หนดนโยบาย แผ
จใหส้อดคลอ้งกั
วมตลอดถึงการ
อบทีส่าํคญัไดด้งั
นทีจ่ะนําเสนอให
ระมาณรายจ่าย
ทราบในทีป่ระชุม
ลา้นบาท 
นําเงินลงทุนใน
าวไม่เกนิ 300 ล้

นไปตามขอบเข

ายจ่ายประจําปี
ลว้ 
งทุน การตลาด

แก่พนักงานหรอื

รหิาร  

                รายง

วามขัดแย้ง หรื
ชน์ในลกัษณะอื
ลกัษณะดงักล่าว
ยวขอ้งกําหนด 

คณะกรรมการ
ผนธุรกจิ งบประ
กบัสภาพเศรษฐก
รตรวจสอบและ
งัน้ี 
หค้ณะกรรมการ
ยประจําปีในระห
มคราวต่อไป 

นพอร์ตสินทรพั
ลา้นบาท ต่อการ

ขตอํานาจที่ได้ถู

 ตามทีจ่ะได้รบั

 การบรหิารงาน

อลูกจา้งของบรษิ

งานประจาํปี 2559

รือรายการใดที
อื่นใดขดัแย้งกบั
วจะต้องเสนอต่อ

รบรหิาร ในการ
ะมาณโครงสรา้ง
กจิ เพือ่เสนอให้
ะติดตามผลการ

รบรษิทัพจิารณา
หว่างที่ไม่มกีาร

พย์ด้อยคุณภาพ
รเขา้ลงทุนในแต

ถูกกําหนดไว้ใน

บมอบหมายจาก

นบุคคลและดา้น

ษทัฯ หรอืบุคคล
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กรรมการบ
หรอืบรษิทั
ประชุมคณ
กฎหมายที
 

หน้าทีพ่จิา
ร่วมกบัผู้ส
ปฏบิตัหิน้า
 
 
 
 
 
 
 

มกีารเปิดเ

หลกัทรพัย
ธุรกจิของบ

รวมถงึการ

ใหม้คีวามถ

ตรวจสอบ

และรวมถงึ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

8. ควบคมุดแูลก
9. กระทาํการแ
ทัง้น้ี อํานาจขอ
บรหิาร หรอืบุค
ทย่อย ตามกฎเ
ณะกรรมการบริ
ทีเ่กีย่วขอ้งกําหน

3. คณะกรรมก

คณะกรรมการต
ารณาสอบทานง
สอบบญัช ีประธ
้าทีป่ระกอบบุคค

 
 
ขอบเขต หน้าท
คณะกรรมการบ
1. สอบทานใหบ้
เผยขอ้มลูอยา่งเ
2. สอบทานใหบ้
3. สอบทานกา
ย ์ขอ้กําหนดขอ
บรษิทั 
4. พจิารณาคดั
รดํารงความอสิร
5. สอบทานเพือ่
6. พจิารณาการ
ถูกตอ้งและครบ
7. พจิารณาอ
 แผนงาน อตัรา
8. พจิารณาแล
งการดาํรงไวซ้ึง่

1.   พล.ต.อ.

2.   นายณฐ

3.   นางสาว

นายฉตัรชยั 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

การดาํเนินกจิกา
ทนบรษิทัฯในเรื
องคณะกรรมก
คลทีอ่าจมคีวาม
เกณฑ์ของตลา
รษิทัและ/หรอืที
นด 

การตรวจสอบ 

ตรวจสอบ ณ วนั
งบการเงนิของบ
ธานเจ้าหน้าที่ส
คลดงัต่อไปนี้ดว้

ท่ีและความรบั
บรษิทั กําหนดห
บรษิทัมกีารราย
เพยีงพอและเชือ่
บรษิทัมรีะบบกา
ารปฏบิตัขิองบริ
งตลาดหลกัทรพั

ดเลอืก เสนอแต่
ระใหผู้ส้อบบญัชี
อมใิหเ้กดิความข
รเปิดเผยขอ้มลูข
บถว้น 
อนุมตักิฎบตัรข
ากําลงั และงบป
ละใหค้วามเหน็ช
ความอสิระใหแ้

รายช่ือ 
. อํานาจ อนัอาต

พร องิคนินนัท ์

พมิพวลญัช ์สวุ ั

 บุญจนัทร ์

จาํกดั (มหาชน)   

ารและ/หรอืบรหิ
รือ่งต่างๆ ตามเงื
การบรหิารจะไม
มขดัแยง้มสีว่นไ
ดหลกัทรพัย์แห
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

นัที ่31 ธนัวาคม
บรษิทัฯและบรษิทั
สายบญัชแีละกา
วย 

บผิดชอบของค
หน้าทีแ่ละความร
งานทางการเงนิ
อถอืได ้
ารควบคมุภายใน
รษิทัใหเ้ป็นไปต
พย ์และคณะกร

งตัง้ เลกิจา้ง กํา
ชใีนการปฏบิตังิา
ขดัแยง้ทางผลป
ของบรษิทัในกร

องฝ่ายตรวจสอ
ระมาณประจาํปี
ชอบในการแต่ง
แก่ฝา่ยตรวจสอบ

ตมง์าม     กรร

กรร

ตัถกุิล กรร

เลข
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หารงานประจาํวั
ง ือ่นไขทีจ่ดทะเบ
ม่รวมถึงการอน
ไดเ้สยีหรอืมคีวา
ห่งประเทศไทย
นเพื่อพจิารณา

ม 2559 ประกอ
ทัยอ่ย สอบทาน
ารเงนิ พจิารณา

ณะกรรมการต
รบัผดิชอบของค
นอยา่งถูกตอ้ง เป

นและการตรวจ
ามกฎหมายว่าด
รรมการกํากบัหล

าหนดคา่ตอบแท
าน 
ประโยชน์ระหวา่
รณีทีเ่กดิรายการ

อบภายใน ฝา่ยบ
ปี 
ตัง้ ถอดถอน โย
บภายใน ฝา่ยบริ

รมการอสิระ/ ปร

รมการอสิระ/ กร

รมการอสิระ/ กร

ขานุการคณะกรร

                     

นัของบรษิทัฯ 
บยีนต่อกระทรว
นุมตัิรายการใด
ามขดัแยง้ทางผ
ย ซึ่งการอนุมตัิ
และอนุมตัิราย

อบดว้ย กรรมก
นผลการตรวจสอ
ารายการเกี่ยวโ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการต
ป็นไปตามมาตร

สอบภายในทีม่คี
ดว้ยบรษิทัมหาช
ลกัทรพัยแ์ละตล

ทนของผูส้อบบั

งบุคคลทีเ่กีย่วโ
รทีเ่กีย่วโยงหรอื

บรหิารความเสี่

ยกยา้ย เลกิจา้ง
รหิารความเสีย่ง

ตาํแหน่ง
ระธานกรรมการ

รรมการตรวจสอ

รรมการตรวจสอ

รมการตรวจสอ

                     

วงพาณชิย ์
ดที่อาจมีความข
ลประโยชน์ในลั
รายการในลกัษ
การดงักล่าวตา

ารตรวจสอบผูท้
อบภายในร่วมกั
โยงต่างๆ เป็นต

ตรวจสอบของบริ
รฐานการบญัชทีี

ความเหมาะสมแ
ชนจํากดักฎหม
ลาดหลกัทรพัย์

ญัช ีประเมนิผล

ยงกนั 
อรายการทีอ่าจมี

ยง และฝ่ายกําก

งและพจิารณาคว
 และฝา่ยกํากบั

รตรวจสอบ 

อบ 

อบ 

บ 

                รายง

ขดัแย้ง หรือรา
กัษณะอืน่ใดขดั
ษณะดงักล่าวจะ
ามที่ขอ้บงัคบัข

ทรงคุณวุฒจิํานว
กบัฝา่ยตรวจสอบ
ต้น คณะกรรมก

รษิทัดงันี้ 
ทีร่บัรองทัว่ไป 

และมปีระสทิธผิ
มายว่าดว้ยหลกัท
รวมถงึกฎหมา

ลการปฏบิตังิาน

มคีวามขดัแยง้ท

กบัดูแล รวมถงึ

วามดคีวามชอบ
ดแูล 

งานประจาํปี 2559

ยการใดที่คณะ
ดแยง้กบับรษิทัฯ
ะต้องเสนอต่อที
องบรษิัทฯหรอื

วน 3 ท่าน ทํา
บภายในประชมุ
การตรวจสอบที

ผล 
ทรพัยแ์ละตลาด
ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

นของผูส้อบบญัชี

ทางผลประโยชน์

งอนุมตัแิผนการ

บมอบหมายงาน

 

ะ
ฯ 
ที่
อ

า
ม
ที่

ด
บ

ช ี

น์

ร

น



              
              
              
 

 

ดงักล่าวลง

 

โดยตรง แ
 

บรษิทัฯ ต่
ชุดเดยีวกั
คา่ตอบแท

หาของบริ

บรษิทัดงัน้ี

การสรรหา
กรรมการ 
ประธานเจ้

กรรมการผู

เจา้หน้าทีบ่

        
        

     บรษิทั เอเชยี

9. ปฏบิตังิานอืน่
- ทบทวนและป
และกฎหมายที่
- ทบทวนนโยบ
- ทบทวนการป
- ทบทวนรว่มกั
และการวเิคราะ
10. จดัทํารายง
งนามโดยประธา
11. ปฏบิตังิานอื

อนึ่ง ในการปฏิ
และคณะกรรมกา

4.  คณะกรรม
บรษิทัฯ แต่งตัง้
อมาตามมตทิีป่
นันี้ทําหน้าทีใ่น
ทน เป็นคณะกรร

มตปิระชุมคณะ
ษทัฯ ไวก่้อน  

ขอบเขต หน้า

คณะกรรมการบ
น้ี 

1. หน้าท่ีและค

   1.1  พจิารณ
   1.2  กําหนด
าเพือ่ดาํรงตําแห
กรรมการผู้จดั

จา้หน้าทีบ่รหิารท
   1.3 กําห
ผูจ้ดัการ และปร
 
 

2. หน้าท่ีและค

   2.1 กําหนดน
บรหิาร และคณ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

นใดตามทีค่ณะก
ประเมนิความเหม
เกีย่วขอ้งรวมทั ้
บายการบรหิารท
ปฏบิตัติามจรรยา
กบัผูบ้รหิารของบ
ะหข์องฝา่ยบรหิา
านการกํากบัดแู
านคณะกรรมกา
อืน่ใดตามทีก่ฎห

ฏบิตัหิน้าทีแ่ละค
ารบรษิทัยงัคงรั

การสรรหาและ
ง้คณะกรรมการ
ระชมุคณะกรรม

นการสรรหากรร
รมการสรรหาแล

ะกรรมการบรษิทั

ท่ีและความรบั

บรษิทัไดก้ําหนด

ความรบัผิดชอ

ณาความเหมาะส
คุณสมบตัทิีเ่หม
หน่งกรรมการ ก
ดการ และประธ
ทีค่รบกําหนดวา
นดวธิีการและก
ระธานเจา้หน้าที

ความรบัผิดชอ

นโยบายคา่ตอบ
ะกรรมการชดุต่

จาํกดั (มหาชน)   

กรรมการบรษิทั
มาะสมของกฎร
ัง้นโยบายทีค่ณะ
ทางการเงนิและก
าบรรณทางธุรกิ
บรษิทัในรายงาน
าร เป็นตน้ 
แลกจิการของคณ
ารตรวจสอบ 
หมายกําหนดแล

ความรบัผดิชอบ
บัผดิชอบในการ

ะพิจารณาค่าต
รพจิารณาค่าตอ
มการบรษิทั ครัง้
รมการและผูบ้รหิ
ละพจิารณาคา่ต

ท ครัง้ที ่5/2558

บผิดชอบของค

ดหน้าทีแ่ละควา

บอ ันเก่ียวกบัก

มของโครงสรา้ง
มาะสมของกรรม
กรรมการผูจ้ดักา
ธานเจ้าหน้าที่บริ
าระ 
กระบวนการใน
ทีบ่รหิาร 

บอนัเก่ียวกบัก

บแทนทีเ่ป็นธรร
างๆ ทีไ่ดร้บักา
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ทมอบหมายและ
ระเบยีบและขอ้กํ
ะกรรมการบรษิั
การบรหิารความ
จิของผูบ้รหิาร
นสาํคญัๆ ทีต่อ้ง

ณะกรรมการตร

ละคณะกรรมกา

บขา้งต้น คณะก
รดาํเนินงานของ

ตอบแทน 
อบแทน โดยดํา
ัง้ที ่1/2552 เมือ่
หารระดบัสูงของ
อบแทน (Nomi

8 เมื่อวนัที ่22 พ

ณะกรรมการส

มรบัผดิชอบขอ

การสรรหา 

งและองคป์ระกอ
มการ กรรมการผ
าร และประธาน
รหิาร และประเ

นการเตรยีมบุค

การพิจารณาค่า

มและสมเหตุสม
รแต่งตัง้โดยคณ

                     

คณะกรรมการต
กําหนดของบรษิั
ษทักําหนดไว ้
มเสีย่งของบรษิทั

งเสนอต่อสาธาร

รวจสอบ โดยเปิ

รของบรษิทัมอบ

รรมการตรวจส
งบรษิทัต่อผูถ้อืห

ารงตําแหน่งทัง้
วนัที ่26 กุมภา
งบรษิทัฯด้วย
nating and Co

พฤษภาคม 255

สรรหารและพิจ

งคณะกรรมการ

อบของคณะกรร
ผูจ้ดัการ และปร
นเจา้หน้าทีบ่รหิา
เมนิผลการปฏบิ

ลากรที่มคีุณสม

าตอบแทน 

มผล สาํหรบัคณ
ณะกรรมการบรษิ

                     

ตรวจสอบเหน็ช
ษทัตลอดจนดูแล

ท 

รณชนตามทีก่ฎ

ดเผยในรายงาน

บหมาย 

สอบมคีวามรบัผิ
หุน้และบุคคลภา

กรรมการอสิระ
พนัธ ์2552 บรษิ
และไดเ้ปลีย่นช

ompensation C

58 จงึอนุมตัใิหร้

จารณาค่าตอบ

รสรรหาและพจิา

มการของบรษิทั
ระธานเจา้หน้าที
าร นอกจากน้ียงั
บตังิานของกรร

มบตัิเหมาะสมใ

ณะกรรมการบรษิ
ษทั 

                รายง

อบดว้ย เชน่ 
ใหบ้รษิทัปฏบิตัิ

หมายกําหนด เ

นประจาํปีของบ

ผดิชอบต่อคณะก
ายนอก 

ะ และกรรมกา
ษทัฯไดแ้ต่งตัง้ให
ชื่อจากคณะกรร
ommittee) 

อการแต่งตัง้คณ

บแทน 

ารณาคา่ตอบแท

ท 
ทีบ่รหิาร รวมทัง้
งมหีน้าทีท่บทว
รมการ กรรมกา

ในการดํารงตําแ

ษทั กรรมการผูจ้
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ตติามขอ้กําหนด

เช่น บทรายงาน

รษิทัซึง่รายงาน

กรรมการบรษิทั

รตรวจสอบของ
หค้ณะกรรมการ
รมการพจิารณา

ณะกรรมการสรร

ทนของ 

ง  หลกัเกณฑใ์น
นคณุสมบตัขิอง
ารผู้จดัการ และ

แหน่งกรรมการ

จดัการ ประธาน

 

ด

น

น

ท

ง
ร
า

ร

น
ง
ะ

ร 

น



              
              
              
 

 

คณะกรรม
เพือ่พจิารณ

บรหิาร 

คา่ตอบแท

แนวทางเดี

แขง่ขนักบั

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเ

ซึง่ เป็นตํา
วตัถุประส

กลยทุธแ์ล

ยทุธแ์ละแ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

   2.2 กําหนดค
มการชุดต่างๆ ที
ณาอนุมตั ิ
   2.3 ประเมิ

   2.4 คณะ
ทนและผลประโย
        2.4.1 เพื่
ดยีวกบัเป้าหมา
        2.4.2 เพ
บผูป้ระกอบธุรกจิ
        2.4.3 เพื่

5.  ผูบ้ริหาร  

ณ วนัที ่31 ธั

จ้าหน้าทีบ่ริหา
คณะกรรมการบ
าแหน่งเดยีวกบั
งคแ์ละนโยบาย
 
ขอบเขต หน้า
1. การกํากบัดแู
2. กําหนดก
ละแผนการทางธุ
ขอบเขต หน้า
1. การกํากบัดแู
2. กําหนดกลยุ
ผนการทางธุรกิ

1.   นาง

2.   นาย

3.   นาย

4.   นาย

5.   นาย

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

คา่ตอบแทน เงนิ
ทีไ่ด้รบัการแต่งต

มนิผลการปฏบิตัิ

กรรมการบรษิทั
ยชน์อืน่ๆ ของผู้
พือ่กําหนดและดํา
ยทางธุรกจิของ
พือ่สรา้งความมั
จรายอืน่ในอตุสา
ือ่รกัษาบุคลากร

ธนัวาคม 2559 บ

าร (Chief Exec
บรษิทัไดก้ําหนด
บตําแหน่งกรรม
การดําเนินธุรกจิ

ท่ี และความรบั
แลการดําเนินงา
กลยุทธ์ และแผ
ธรุกจิทีไ่ดร้บัอนุม
ท่ี และความรบั
แลการดําเนินงา
ยทุธ ์ และแผนก
กจิทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

รายช่ื
งสาวสุกญัญา สุ

ยเฉลมิไชย ศรินิ

ยสมพล ตรภีพน

ยวสิตูร นรเศรษ

ยอคัคชนก ์แสง

จาํกดั (มหาชน)   

นรางวลั เบีย้ปร
ตัง้โดยคณะกรร

ตงิาน รวมถงึพจิ

ท อาจมอบหมา
บ้รหิารระดบัสงู
าเนินการตามนโ
บรษิทั 
ัน่ใจว่าคา่ตอบแ
าหกรรมเดยีวกั
รทีม่คีณุสมบตัเิห

บรษิทัฯ มผีูบ้รหิ

cutive Officer 
ดใหน้างสาวสุกั
การผูจ้ดัการ
จทีไ่ดร้บัมอบหม

บผิดชอบของป
านของบรษิทัฯ โ
นการทางธุรกจิ
มตัจิากคณะกรร
บผิดชอบของป
านของบรษิทัฯ โ
ารทางธุรกจิ เส
จากคณะกรรมก

อ 
สขุเจรญิไกรศร ี

นพวงศ ์  

นารถ 

ษฐสถาพร 

สขุ 
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ระชุม บําเหน็จ โ
รมการบรษิทั แล

จารณากําหนดค

ายให้คณะกรรม
 เพือ่ใหบ้รรลุวตั
โยบาย รวมถงึแ

แทนรวมถงึผลป
นัได ้
หมาะสมในตําแ

ารจาํนวน 5 ท่า

r : CEO) / กรรม
ญัญา สุขเจรญิไ
(MD) เพือ่ดํา
มายจากคณะกร

ประธานเจ้าหน้
โดยรวมเพือ่เป็น
จ เสนอต่อคณะ
รมการบรษิทั 
ประธานเจ้าหน้
โดยรวมเพือ่เป็น
สนอต่อคณะกรร
การบรษิทั 

ประธานเ

ประธานเ

รองกรรม

รองกรรม

ผูอ้าํนวยก

          

                     

โบนสั และผลปร
ละนําเสนอต่อค

ค่าตอบแทนแล

มการพจิารณาค
ตถุประสงคข์องบ
แผนดา้นทรพัยา

ประโยชน์ต่างๆ 

แหน่งผูบ้รหิารระ

าน ประกอบดว้ย

มการผูจ้ดัการ
ไกรศร ีเป็นผูด้ํา
าเนินการควบคุ
รรมการบรษิทัฯ

น้าท่ีบริหาร / กร
นไปตามวตัถุปร
ะกรรมการบรษิั

น้าท่ีบริหาร / กร
นไปตามวตัถุปร
รมการบรษิทั แ

ตาํ
เจา้หน้าทีบ่รหิาร

เจา้หน้าทีส่ายบญั

มการผู้จดัการส

มการผูจ้ดัการสา

การฝา่ยสนิเชือ่

                   

                     

ระโยชน์อื่นๆ สํ
ณะกรรมการบริ

ะผลประโยชน์อื

ค่าตอบแทนดํา
บรษิทั ในเรือ่งดั
ากรบุคคลสาํหรั

สําหรบัผูบ้รหิาร

ะดบัสงูไวก้บับรษิ

ย  

ร (Managing D
ารงตําแหน่งประ
ม การดําเนินธุ
 โดยมขีอบเขต

รรมการผูจ้ดักา
ะสงคข์องการดาํ

ษทั และดําเนินก

รรมการผูจ้ดักา
ะสงคข์องการดาํ
และดําเนินการเพ

าแหน่ง
ร 

ญัชแีละการเงนิ

ายงานธุรกจิสนิ

ายงานกฏหมาย

                   

                รายง

สาหรบัคณะกรรม
รษิทัเพื่อเสนอที

อื่นๆ สําหรบัปร

เนินการในเรื่อง
ดงัน้ี 
บัผูบ้รหิารระดบั

รระดบัสงูอยู่ใน

ษทั 

Director : MD) 
ะธานเจา้หน้าที่
ธรกจิของบรษิทั
อาํนาจหน้าทีด่งั

าร 
าเนินธรุกจิของบ
การเพื่อให้บรรล

าร 
าเนินธรุกจิของบ
พือ่ใหบ้รรลุเป้าห

นเชื่อรายใหญ่
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มการบรษิทัและ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ระธานเจา้หน้าที

งที่เกี่ยวขอ้งกบั

บสงูใหเ้ป็นไปใน

ระดบัทีส่ามารถ

บรหิาร (CEO
ฯใหเ้ป็นไปตาม
งน้ี 

บรษิทัฯ 
ลุเป้าหมายตาม

บรษิทัฯ 
หมายตาม  กล

 

ะ
น

ที่

บ

น

ถ

) 
ม

ม                  

ล



              
              
              
 

 

ใดๆ ทีไ่ม่เ

นําเสนอคณ

เกนิ 25 ลา้

การทาํธุรกิ

ฟ้องรอ้งดาํ

คดิคา่ธรรม

หุน้ หุน้กู ้
บญัช ีการ

หน้าทีต่าม

กรรมการผ
ขดัแยง้ทา
ยอ่ย ยกเว้
ตามขอ้กํา
สาํคญัของ
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

3. ดาํเนินการแ
4. สัง่การ ออกร
5. อนุมตั ิและ/ห
เป็นการผกูพนัท
6. ประสานงาน
7. แสวงหาโอก
8. พจิารณาการ
ณะกรรมการอนุ
9. พจิารณาอนุ
10. พจิารณาอน
11. อนุมตักิารใ
านบาท 
12. ดูแลการทํา
กจิ 
13. สง่เสรมิพฒั
14. พจิารณาแ
าเนินคด ีหรอืเข้
15. การพจิารณ
มเนียมบรกิารใน
16. อนุมตักิารแ
17. อนุมตักิารแ
หุน้กูแ้ปลงสภา
เงนิ และเอกสาร
18. ดาํเนินกจิก
19. มอบอํานาจ
มทีไ่ดร้บัมอบหม
20. มอบหมายง
อนึ่ง การอนุม
ผูจ้ดัการ หรอืผู
งผลประโยชน์อื
วน้เป็นการอนุมั
หนดของตลาดห
งบรษิทัฯ หรอืบริ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ละปฏบิตัภิารกจิ
ระเบยีบ ประกา
หรอื มอบอาํนาจ
ทรพัยส์นิของบริ
น ผูบ้รหิาร และพ
าสทางธุรกจิให
รนําสทิธแิละทรั
นุมตั ิ
มตักิารจ่ายค่าใช
นุมตักิารลงทุนใ
ใชจ้่ายเงนิลงทุน

างานของพนักงา

ฒนาความรูค้วาม
ต่งตัง้ทีป่รกึษาต
ขา้สูค้ดทีีเ่กีย่วขอ้
ณาอนุมตักิารทํา
นอตัราคา่ธรรมเ
แต่งตัง้ โยกยา้ย
แต่งตัง้ผูม้อีาํนาจ
าพ ใบสาํคญัแส
รทัว่ไป 
การงานอืน่ๆ ตา
จใหบุ้คคลอื่นตา
มายจากคณะกร
งานภารกจิเรือ่ง
มตัริายการดงัก
ผูร้บัมอบอํานาจ
อื่นใด (ตามขอ้บั
ตัริายการทีเ่ป็น
หลกัทรพัยแ์ห่งป
รษิทัยอ่ย 

จาํกดั (มหาชน)   

จทีค่ณะกรรมกา
ศ บนัทกึ เพือ่ให
จการทาํนิตกิรร
รษทัฯ โดยตรง 
พนกังาน เพือ่ปฏ
ม่ๆ  เพือ่เพิม่ราย
รพัยส์นิของบรษิั

ชจ้า่ยการดาํเนนิ
ในตราสารและห
นทีส่าํคญัในการข

านใหเ้ป็นไปตา

มสามารถ และศั
ต่างๆ ทีจ่ําเป็น
องกบับรษิทัหรอื
ารายการทีเ่กีย่ว
เนียมปกต ิและก
 และเลกิจา้งพน
จลงนามในเชค็
สดงสทิธ ิหน่วย

มทีไ่ดร้บัมอบห
ามทีเ่หน็สมควร
รมการบรษิทั 
งใดๆใหแ้ก่รองก
กล่าวขา้งต้นจะต
จ สามารถอนุมั
บงัคบัของบรษิทั
นไปตามนโยบาย
ประเทศไทยในเ

                      

49 

ารมอบหมาย แ
หก้ารปฏบิตังิาน
มเพือ่ผกูพนับริ

ฏบิตัติามนโยบา
ยไดใ้หแ้ก่บรษิทั
ษทัฯ ไปก่อภาระ

นงานปกตใินวงเ
ลกัทรพัย ์เพือ่บั
ขยายธุรกจิ ตลอ

มนโยบาย กฎร

ศกัยภาพของพนั
ต่อการดําเนินก
อบรษิทัยอ่ย 
วโยงกนัทีเ่ป็นเงื่
การใหเ้ครดติเท
นกังานระดบัผูบ้
หรอืเอกสารสัง่จ

ยลงทุนเอกสารที

มายจากคณะก
ร เพือ่ทําหน้าทีด่

กรรมการผูจ้ดักา
ต้องไม่มลีกัษณ
มตัริายการทีต่นห
ทฯ และตามทีส่าํ
ยและหลกัเกณฑ
เรือ่งการทาํรายก

                     

ละตามนโยบาย
นเป็นไปตามนโย
ษทัฯ สาํหรบัธุร

ายและทศิทางท
ทฯ และผูถ้อืหุน้
ะผกูพนัใดกบับุค

เงนิไมเ่กนิ 50 ล้
บญัชบีรษิทัฯในว
อดจนการรว่มทุ

ระเบยีบต่างๆ ร

นกังานเพือ่เพิม่ศ
การของบรษิทัฯ

งือ่นไขปกตทิาง
อมเหมอืนลกูคา้
รหิาร 
จ่ายเงนิของบรษิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัห

รรมการบรษิทั 
ดําเนินการแทนใ

าร หรอืเจา้หน้าท
ณะเป็นการอนุมตัิ
หรอืบุคคลทีอ่าจ
านักงาน ก.ล.ต
ฑท์ีค่ณะกรรมกา
การทีเ่กีย่วโยงก

                     

ยของคณะกรรมก
ยบาย 
รกรรมปกตขิองบ

ทางธรุกจิทีไ่ดร้บั

คคล บรษิทั หา้

ลา้นบาท 
วงเงนิไม่เกนิ 50
นกบัผูป้ระกอบ

รวมถงึการปฏบิั

ศกัยภาพขององ
รวมถงึมอีํานา

การคา้ เช่น ซื้
าทัว่ไป เป็นตน้

ษทัฯ ตลอดจนก
ลกัทรพัย ์ รวมท

เป็นกรณีๆ  ไป
ในเรือ่งทีจ่าํเป็น

ทีฝ่า่ยบรหิารนํา
ตริายการทีท่ําให
จมคีวามขดัแยง้
. ประกาศกําหน
ารบรษิทัไดพ้จิา
กนั และการไดม้

                รายง

การบรษิทั 

บรษิทัฯ ทัง้นี้ให้

บจากคณะกรรมก

งรา้น หรอืสถาบ

0 ลา้นบาท 
กจิการอืน่ๆ ใน

ตังิานดว้ยหลกัธ

คก์ร 
จในการแต่งตัง้

้อขายสนิคา้ดว้ย

การลงนามในเอ
ทัง้สญัญาต่างๆ

นและสมควร แล

าไปปฏบิตั ิ
ห้ประธานเจา้ห
งมสี่วนไดเ้สยี 
นด) ทํากบับรษิั
ารณาอนุมตัไิวร้
าหรอืจาํหน่ายไ

งานประจาํปี 2559

หร้วมถงึธุรกรรม

การบรษิทั 

บนัการเงนิ เพือ่

นวงเงนิไม ่

ธรรมาภบิาล ใน

ทนายความเพือ่

ยราคาตลาดการ

กสารทีเ่กีย่วกบั
เอกสารทางการ

ละภายใตอ้ํานาจ

น้าทีบ่รหิาร
หรอือาจมคีวาม
ษทัฯ หรอืบรษิทั
รวมทัง้ใหเ้ป็นไป
ไปซึง่สนิทรพัยท์ี

 

ม

อ

น

อ

ร

บ
ร

จ

/
ม
ท
ป
ที่



              
              
              
 

 

สถาพร ทาํ
2551 ตาม
ดงันี้ 
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6.  เลขานุการ

ตามมตทิีป่ระชมุ
าหน้าทีเ่ป็นเลขา
มมาตรา 89/15 

1. จดัทาํ
1.1 ท
1.2 ห
1.3 ห

2. เกบ็รั
ไดเ้สี
นบัแต

3. ดาํเนิ
4. ใหค้าํ

กจิกา
5. ทาํหน
6. ตดิต่

และร
7. จดัให้
8. หน้าท

การกําหนดอาํน
 
ตามมตทิีป่ระชมุ
 
1. อํานาจอนุ

ประธาน
คณะกรร
คณะกรร

1.1 อาํนา

1.2 อาํนา

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

บริษทั (Compa

มคณะกรรมการ
านุการบรษิทั เพ
เรือ่งการกําหน

าและเกบ็เอกสา
ทะเบยีนกรรมกา
หนงัสอืนดัประชุ
หนงัสอืนดัประชุ
รกัษารายงานกา
สยีตามมาตรา 8
ต่วนัทีบ่รษิทัไดร้
นินการอืน่ๆ ตาม
าแนะนําดา้นกฏ
ารของคณะกรร
น้าทีใ่นการดําเนิ
อประสานงานกั
รายงานสารสนเท
หม้กีารปฐมนิเทศ
ทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ด้

นาจอนุมตัวิงเงนิ

มคณะกรรมการ

มตัสินิเชื่อ 
เจา้หน้าทีบ่รหิา
รมการบรหิาร 
รมการบรษิทั 

าจอนุมตัขิองปร
 วงเงนิอนุม

กบั ก.ล.ต
 อตัราดอก

 ระยะเวลา
ครัง้ หากม

าจอนุมตัขิองคณ

จาํกดั (มหาชน)   

any Secretary

รบรษิทั ครัง้ที ่5
พือ่ใหเ้ป็นไปตา
นดใหค้ณะกรรม

ารดงัต่อไปนี้ 
าร 
ชุมคณะกรรมกา
ชุมผูถ้อืหุน้ และร
ารมสีว่นไดเ้สยี ท
89/14 ใหป้ระธา
ร้บัรายงานนัน้
มทีค่ณะกรรมกา
หมายและกฏเก
มการใหเ้ป็นไปต
นนิการจดัประชุ
กบัหน่วยงานภา
ทศต่อหน่วยงาน
ศ ใหค้าํแนะนําแ
ดร้บัมอบหมายจ

น 

รบรษิทั ครัง้ที ่1

ร 

ระธานเจา้หน้าที่
มตไิมเ่กนิรอ้ยละ
. 
เบีย้ทีเ่รยีกเกบ็จ

การใหส้นิเชือ่ จ
มากกวา่นี้ตอ้งข
ณะกรรมการบรหิ

                      

50 

y)   

5/2559 เมือ่วนัที
มเกณฑข์องพร
มการบรษิทัต้อง

ร รายงานการป
รายงานการประ
ทีร่ายงานโดยค
านคณะกรรมกา

ารกํากบัตลาดทุ
กณฑต่์างๆ ทีเ่กี่
ตามกฏหมาย 
มคณะกรรมการ
ยในบรษิทัฯ ให้
นทีกํ่ากบัดแูลแล
แก่กรรมการทีไ่ด
จากบรษิทัฯ 

1/2558 วนัที ่3

ไม่เกนิ
50-30
300 ล้

บรหิาร (วงเงนิไ
ะ 50 ของหลกัป

จากลกูคา้ขัน้ตํ่า

จาํนองหรอืขายฝ
ออนุมตัจิากคณ
หาร (วงเงนิเกนิ 

                     

ที ่12 พฤศจกิาย
ระราชบญัญตัหิลั
งจดัใหม้เีลขานุก

ประชุมคณะกรรม
ะชุมผูถ้อืหุน้ 
ณะกรรมการหรื
ร และประธานก

นประกาศกําหน
ยีวขอ้ง และขอ้พ

รบรษิทั และการ
ห้ปฏบิตัติามมตคิ
ละสาธารณชนให
ดร้บัการแต่งตัง้ใ

 ธนัวาคม 2558

น 50 ลา้นบาท
00 ลา้นบาท 
ลา้นบาทขึน้ไป

ไม่เกนิ 50 ลา้นบ
ประกนัทีม่าขอสิ

ารอ้ยละ 12 ต่อปี

ฝาก สามารถกํา
ณะกรรมการบรหิ

50 ลา้นบาท แ

                     

ยน 2559 ไดม้อ
ลกัทรพัยแ์ละตล
การบรษิทัขึน้ โด

มการ และรายงา

รอืผูบ้รหิาร และ
กรรมการตรวจ

นด 
พงึปฏบิตัดิา้นก

รประชุมผูถ้อืหุน้
คณะกรรมการบ
หถู้กตอ้งครบถว้
ใหม ่

8 มรีายละเอยีด 

บาท) 
สนิเชื่อ โดยใชบ้ริ

ปี หรอืมากกวา่

าหนดระยะเวลา
หาร 
แต่ไมเ่กนิ 300 ล้

                รายง

บหมายใหน้ายวิ
ลาดหลกัทรพัย ์
ดยมหีน้าทีแ่ละค

านประจําปีของ

ะจดัสง่สาํเนารา
สอบทราบภายใ

ารกํากบัดแูลใน

น 
บรษิทั และมตทิี
วนตามกฏหมาย

ดงันี้ 

รษิทัประเมนิราค

าไดไ้ม่เกนิ 1 ปี 

ลา้นบาท) 

งานประจาํปี 2559

วสิตูร นรเศรษฐ
(ฉบบัที ่4) พ.ศ
ความรบัผดิชอบ

บรษิทั 

ยงานการมสี่วน
ใน 7 วนัทําการ

นการดาํเนิน 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ย 

คาทีข่ ึน้ทะเบยีน

และต่อไดอ้กี 1
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เหมาะสมเ
ธุรกจิของบ
เขา้ดํารงตํ
ความเหน็ช

รายบุคคล
แต่ละคนจ

ผูท้ีเ่ป็นปร

บรษิทัจะพิ
เลย โดย
ตําแหน่งป
กรรมการใ

กรรมการที
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1.3 อาํนา
หลกั
สอดค

2. อํานาจอนุ

การลงทุน
ประธาน
คณะกรร
คณะกรร

7. การสรรหาก

7.1 การแต่งตัง้

        ในการเลื
เขา้รบัการพจิาร
บรษิทัฯเป็นหลกั
ตําแหน่งต่อไป 
ชอบตามหลกัเก
1. ผูถ้อืหุน้คนห
2. ในการเลอืก
 หรอืหลายคนใ
ะใชส้ทิธติามคะ
3. การออกเสยี
ระธานทีป่ระชุมมี
     ในกรณีทีม่ ี
พจิารณาแต่งตัง้ใ
ยไม่ต้องมกีารเรี
ประธานเจ้าหน้า
ใหม่ในคูม่อืการก

วาระการดาํร

บรษิทัฯกําหน
ทีจ่ะออกแบ่งให้

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

 วงเงนิอนุม
กบั ก.ล.ต

 อตัราดอก
 ระยะเวลา

ครัง้ หากม
าจอนุมตัขิองคณ
เกณฑใ์หใ้ชห้ลกั
คลอ้งกบัต้นทุนก

มตักิารลงทุนรว

มอีตัราผลตอบแ
เจา้หน้าทีบ่รหิา
รมการบรหิาร 
รมการบรษิทั 

กรรมการ 

คณะกรรมการบ

ลอืกตัง้กรรมการ
รณาคดัเลอืกเป็น
ก ในขณะเดยีวก
การพจิารณาทั ้
กณฑด์งันี้ต่อไป 
หน่ึงมคีะแนนเสยี
กตัง้กรรมการบริ
นคราวเดยีวกนั
ะแนนเสยีงทีม่อียู
งลงคะแนนเพือ่
มเีสยีงชีข้าดเพิม่
ตําแหน่งกรรมก
ใหก้รรมการใหม
ยกประชุมผูถ้อื
าที่บรหิารหรอืก
กํากบัดแูลกจิกา

รงตาํแหน่งของ

นดให้การประชุ
ต้รงเป็น 3 สว่น

จาํกดั (มหาชน)   

มตไิมเ่กนิรอ้ยละ
. 
เบีย้ทีเ่รยีกเกบ็จ
การใหส้นิเชือ่ จ
มากกวา่นี้ตอ้งข
ณะกรรมการบรษิ
กเสยีงมตขิา้งมา
การเงนิ 

วมในทัง้หุน้และต

แทนไม่ตํ่ากวา่ร้
ร 

บรษิทั 

รของบรษิทัฯทุก
นกรรมการใหม่
กนักจ็ะมกีารพจิ
ัง้หมดน้ี คณะก

ยงเท่ากบั 1 หุน้
รษิทัฯ วธิกีารอ
น แลว้แต่ทีป่ระชุ
ยูท่ ัง้หมดตามขอ้
การเลอืกตัง้กรร
มขึน้อกีหน่ึงเสยี
การว่างลง นอก
มด่าํรงตําแหน่งแ
หุน้เพือ่ลงมตเิลื
กรรมการผู้จดัก
ารของบรษิทัฯ ก

งคณะกรรมกา

มสามญัประจําป
นไมไ่ด ้กใ็หอ้อก
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ะ 50 ของหลกัป

จากลกูคา้ขัน้ตํ่า
จาํนองหรอืขายฝ
ออนุมตัจิากคณ
ษทั (วงเงนิเกนิก
ากขององคป์ระช

ตราสารต่างๆ 

อ้ยละ 6 ต่อปี 

กๆปี บรษิทัฯได้
ม่ของบรษิทัฯ โด
จารณาถงึความ
กรรมการบรษิทั

นต่อ 1 เสยีงตาม
ออกเสยีงลงคะแ
ชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็
อ 1 แต่จะแบ่งค
รมการ จะตอ้งเป
ง 
กเหนือไปจากก
แทนกรรมการค
ลอืกตัง้กรรมการ
การ จะเป็นไป
ก่อนทีจ่ะนําเสน

ารบริษทั 

ปีทุกครัง้ กรรม
จาํนวนใกลท้ีส่ดุ

                     

ประกนัทีม่าขอสนิ

ารอ้ยละ 12 ต่อปี
ฝาก สามารถกํา

ณะกรรมการบรษิั
กวา่ 300 ลา้นบา
ชุม โดยสามารถ

ไม่เกนิ 50 ล
50-300 ลา้

300 ลา้นบ

เ้ปิดโอกาสผา่น
ดยจะพจิารณาจ
เหมาะสมของก

ทพจิารณา เพือ่

มจาํนวนหุน้ทีต่น
แนน อาจใชก้า
นสมควร แต่ในก
ะแนนเสยีงใหแ้ก
ป็นไปตามคะแน

การออกตามวาร
คนทีต่ายหรอืลา
รใหม่แต่อย่างใด
ปตามนโยบาย
อใหป้ระธานเจา้

มการของบรษิทั
ดกบัสดัสว่น 1 ใ

                     

นเชื่อ โดยใชบ้ริ

ปี หรอืมากกวา่
าหนดระยะเวลา
ษทั 
าท) 
ถอนุมตัทิุกวงเงนิ

ลา้นบาท 
า้นบาท 
าทขึน้ไป 

ทางเวบ็ไซตใ์หผ้
จากคณุวุฒ ิประ
กรรมการทีจ่ะคร
นําเสนอต่อทีป่ร

นถอื 
รลงคะแนนเสยี
การออกเสยีงลง
ก่ผูใ้ดมากน้อยเ
นนเสยีงสว่นใหญ

ระ เช่น การต
ออกในการประ
ด ส่วนการแต่
แผนสบืทอดตํา
าหน้าทีบ่รหิารเป็

ฯจํานวน 1 ใน 
ใน 3  

                รายง

รษิทัประเมนิราค

าไดไ้ม่เกนิ 1 ปี 

น และอตัราดอก

ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่
ะสบการณ์ และค
รบกําหนดออกต
ระชุมผูถ้อืหุน้สา

งใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัก
งคะแนนหรอืมมี
พยีงใดไมไ่ด ้
ญ่ หากมคีะแนน

ายหรอืลาออก 
ชุมของคณะกรร
งตัง้ผูบ้รหิารระ
าแหน่งและการ
ป็นผูแ้ต่งตัง้ต่อไ

3 จะต้องออกจ

งานประจาํปี 2559

คาทีข่ ึน้ทะเบยีน

และต่อไดอ้กี 1

กเบีย้ให้

อบุคคลทีม่คีวาม
ความชําชาญใน
ตามวาระใหก้ลบั
ามญัประจําปีให้

การเสนอชื่อเป็น
มตใิด ๆ ผูถ้อืหุน้

นเสยีงเท่ากนัให้

คณะกรรมการ
รมการบรษิทัได้
ะดบัสูง รวมทัง้
คดัเลอืกแต่งตัง้
ไป 

จากตําแหน่ง ถ้า
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กรรมการค
ใหม ่โดยผ

ธุรกจิทีบ่ริ
ความทุ่มเท
อยา่งด ี 

การแต่งตัง้

บรษิทัฯมจี
คณะกรรม
คณะกรรม

จํานวนอย่
น้อยตอ้งมี

เพือ่ใหเ้หน็
ความรูใ้นส

ปจัจุบนั 

ใดมคีวาม
เปิดเผยขอ้

บรหิารจดัก

นอกจากนั
การแต่งตัง้

คณุสมบตัิ
หลกัทรพัย
เป็นตน้ จ
เพยีง 3 
ทดแทน 
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โดยกรรมการ
คนทีอ่ยู่ในตําแห
ผ่านการคดัเลอืก

คณุสมบติัคณ

กรรมการของ
ษทัฯดาํเนินการ
ท รบัผดิชอบ แ

ทัง้นี้เพือ่ใหบ้ริ
ัง้ของคณะกรรม

1 ประกอบ
จํานวนไม่น้อยก
มการจะต้องมาจ
มการบรษิทัฯ 

2. คณะกรร
ย่างน้อย 1 ใน 3
ม ี1 คน ในคณะก

3. กรรมกา
นโอกาสและควา
สายงานหลกัๆ ด

4. ไม่มปีญั

5. กรรมกา
จําเป็นทีต่้องดํา
อมลูใหผู้ถ้อืหุน้ท

6. กรรมกา
การกจิการตาม

7. ทุกครัง้ที
นัน้จะดําเนินการ
ัง้ 

7.2 การแต่งตัง้

บรษิทัมนีโยบา
และลกัษณะตอ้
ย ์และก.ล.ต. อี
จากนัน้จะนําเสน
ท่านเท่านัน้ เ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

รทีอ่อกจากตําแ
หน่งนานทีสุ่ดเป็
กจากผูถ้อืหุน้ 

ณะกรรมการบ

งบรษิทัฯประกอ
รเพยีงพอ เพือ่ที
และใหเ้วลาต่อก

รษิทัฯมคีณะกรร
มการบรษิทัฯ ไว้
บดว้ยกรรมการใ
กว่า 5 คน โดยก
จากทีป่ระชุมผูถ้ื

รมการของบรษิ
3 ของคณะกรรม
กรรมการอสิระ 
รของบรษิทัฯแต
ามเสีย่งของธุรกิ
ดงัต่อไปนี้อยา่ง
หาหรอืข้อพพิา

รของบรษิทัฯจะ
ารงตําแหน่งเกนิ
ทราบในแบบแส
รตอ้งมคีณุสมบั
กฎหมายว่าดว้ย
ที่มกีารเปลี่ยนแ
รเปลีย่นแปลงข้

คณะกรรมการอิ

ยแต่งตัง้กรรมก
งหา้มของกรรม
กทัง้รวมถงึคณุว
นอทีป่ระชมุผูถ้อื
นื่องจากมกีรรม

จาํกดั (มหาชน)   

แหน่งในปีแรกแล
ป็นผูอ้อกจากตํา

บริษทั 

อบไปด้วยบุคคล
ทีจ่ะก่อใหเ้กดิปร
ารดําเนินธุรกจิข

รมการทีเ่หมาะส
ด้งันี้  
ในสดัสว่นทีเ่หมา
กรรมการจํานว
ถอืหุน้ยกเวน้ เป็

ษทัฯ จะต้องปร
มการบรษิทัฯ เพ
ทีเ่ป็นผูม้คีวามรู
ต่ละท่านจะตอ้ง
กจิในดา้นทีแ่ตก
น้อย 1 คน ซึง่ไ
าทด้านกฎหมา

ะไม่ดาํรงตําแหน
นกว่าทีกํ่าหนด
สดงรายการขอ้มู
บตัแิละไม่มลีกัษณ
ยบรษิทัมหาชนจ
แปลงกรรมการ
อ้มูลกรรมการแ

อสิระ 

การอสิระอยา่งน้อ
การตามมาตรา
วฒุ ิประสบการ
อหุน้เพือ่พจิารณ
มการอสิระ 1 ท
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ละปีทีส่องภายห
แหน่ง โดยกรร

ล ทีเ่ป่ียมไปดว้ย
ระโยชน์แก่บรษิทั
ของบรษิทัฯอยา่

สมต่อโครงสรา้ง

าะสม เพือ่ใหเ้กิ
นไม่น้อยกว่ากึง่
ป็นการแต่งตัง้กร

ระกอบด้วยกรร
พือ่ให้แน่ใจได้ว่
รูท้างดา้นบญัชแี
เป็นผูม้คีวามรู ้ค
กต่างกนั โดยใน
ไดแ้ก่ ผูม้คีวามรู้
าย อนัเป็นผลจา

น่งเป็นกรรมการ
 กรรมการท่าน
ลประจาํปี  และ
ณะตอ้งหา้มตาม
จาํกดั 
ร บรษิัทฯจะแจ้
และผูบ้รหิารขอ

อย1 ใน 3 ของก
พระราชบญัญตัิ
รณ์การทํางาน ค
ณาแต่งตัง้เป็นกร
ท่านไดล้าออกไ

                     

หลงัจดทะเบยีน
รมการทีถู่กเลอื

ยประสบการณ์ 
ทัฯไดเ้ป็นอยา่งด
างเตม็ที ่รวมถงึ

งการบรหิารงาน

ดความคล่องตวั
งหนึ่งจะต้องมถีิ
รรมการเพือ่เขา้

รมการที่เป็นกร
าจะมกีารตรวจ
และการเงนิ  
ความสามารถ แ
นจํานวนของคณ
รูใ้นดา้นการเงนิ
ากการทําหน้าท

รในบรษิทัจดทะ
นดงักล่าวจะต้อง
ะรายงานประจาํป
มทีแ่สดงถงึการ

จ้งข่าวผ่านทาง
งบรษิทัฯผ่านระ

กรรมการทัง้หม
ตมิหาชน กฎระ
ความเชีย่วชาญ
รรมการบรษิทัต่
ปในเดอืนพฤศจิ

                     

นบรษิทัฯ ให้ใชว้ิ
กใหอ้อก สามา

ความรู ้ความเช
ด ีนอกจากนี้ คณ
งมคีวามเขา้ใจใน

นของบรษิทัฯ จงึ

วต่อการบรหิารง
ถิน่ทีอ่ยู่อาศยัใน
ามาแทนทีก่รรม

รมการอสิระจํา
จสอบถ่วงดุลในร

และมคีณุวฒุใินส
ณะกรรมการทัง้ห
 หรอืการธนาคา
ที่คณะกรรมกา

ะเบยีนเกนิกว่า 
งชี้แจงเหตุผล ต
ปีของบรษิทัฯ 
ขาดความเหมา

ตลาดหลกัทรพั
ะบบออนไลน์ขอ

ด โดยคณะกรร
เบยีบ ขอ้บงัคบั
ชํานาญในดา้นที
ต่อไป ทัง้น้ีในปี
จกิายน โดยบริ

                รายง

วธิจีบัสลากกนั แ
รถกลบัเขา้มาดํ

ชีย่วชาญ และค
ณะกรรมการขอ
นบทบาทหน้าที

งไดม้กีารกําหนด

งาน ซึง่กําหนดใ
นราชอาณาจกัร 
มการทีล่าออก ซึ

านวนไม่น้อยกว
ระดบัคณะกรรม

สาขาต่างๆทีม่คี
หมด จะต้องปร
าร ดา้นการบญัช
ารของบรษิทัอื่น

5 บรษิทั ซึง่หา
ต่อคณะกรรมก

ะสมทีจ่ะไดร้บัค

พย์ฯ และเว็บไซ
องสาํนักงาน ก.

รมการบรษิทัจะร
บั ประกาศของ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุ
ปี 2558บรษิทัมี
รษิทัฯอยูร่ะหวา่ง

งานประจาํปี 2559

และปีต่อๆไปให้
ดํารงตําแหน่งได้

ความสามารถใน
องบรษิทัฯ ตอ้งมี
ทีข่องตนเองเป็น

ดคณุสมบตั ิและ

ใหก้รรมการของ
โดยการแต่งตัง้
ซึง่จะแต่งตัง้โดย

ว่า 3 คน หรอืมี
มการ และอย่าง

วามหลากหลาย
ระกอบดว้ยผูท้ีม่ ี
ช ีดา้นกฏหมาย
นทัง้ในอดตีและ

กกรรมการท่าน
ารบรษิทัฯ และ

ความไวว้างใจให้

ซต์ของบริษัทฯ
.ล.ต.ในทนัททีีม่ ี

รว่มกนัพจิารณา
สาํนกังานตลาด
รกจิของบรษิทัฯ
มกีรรมการอสิระ
งการสรรหาเพือ่
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กจิกรรมอื่
บรษิทัฯ แ
เขม้งวดกว
และคณะก

รายใหญ่ ห

ควบคุมขอ
เวน้แต่จะไ
ดงักล่าวไม
ควบคมุขอ

สมรส พีน้่
ผูบ้รหิารห

ควบคุมขอ
หรอืผูม้อีาํ
ควบคมุขอ

ใหเ้ช่าอสงั
คํ้าประกนั
ตอ้งชําระต
กว่า ทัง้นี
กํากบัตลา
ทีเ่กดิขึน้ใน

ของบรษิทั
บรษิทัยอ่ย
ไม่น้อยกว่

ซึง่ไดร้บัค่า
บรษิทั แ
ลกัษณะดงั

เกีย่วขอ้งก

หุน้สว่นทีม่ ี

        
        

     บรษิทั เอเชยี

คณุสมบติัของ
กรรมการอสิระ 
นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง
และ/หรอืผูถ้อืหุ้
ว่าขอ้กําหนดขัน้
กรรมการกํากบัต
1. ถอืหุน้ไมเ่กนิ
หรอืผูม้อีาํนาจค
2. ไม่เป็นหรอื
องบรษิทั บรษิทั
ไดพ้น้จากการมี
ม่รวมถงึกรณีทีก่
องบรษิทั 
3. ไม่เป็นบุคค
้อง และบุตร รว
รอืผูม้อีาํนาจคว
4. ไม่มหีรอืเคย
องบรษิทั ในลกัษ
นาจควบคุมของ
องบรษิทั เวน้แต
ความสมัพนัธท์
งหารมิทรพัย ์รา
 การใหส้นิทรพั
ต่ออกีฝา่ยหนึ่ง 
น้ี การคาํนวณ
ดทุนวา่ดว้ยหลั
นระหวา่ง 1 ปีก่
5. ไม่เป็นหรอืเ
ท และไม่เป็นผูถ้ื
ย บรษิทัรว่ม ผูถ้ื
า 2 ปีก่อนวนัที่
6. ไม่เป็นหรอืเ
าบรกิารเกนิกวา่
ละไม่เป็นผูถ้อืห
งักลา่วมาแลว้ไม
7. ไม่เป็นกรรม
กบัผูถ้อืหุน้รายใ
8. ไม่ประกอบ
มนียัในหา้งหุน้ส

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

งกรรมการอิสร
(Independent 
และไม่มหีน้าทีใ่
น้ โดยกรรมกา
นตํ่าของสาํนักง
ตลาดทุน กล่าวคื
นรอ้ยละ 0.5 ขอ
วบคุมของบรษิทั
เคยเป็นกรรมกา
ทใหญ่ บรษิทัยอ่
ลกัษณะดงักล่าว
กรรมการอสิระเ

คลทีม่คีวามสมัพั
มทัง้คูส่มรสของ
วบคมุของบรษิทั
ยมคีวามสมัพนัธ
ษณะทีอ่าจเป็นก
งผูท้ีม่คีวามสมัพ
ต่จะไดพ้น้จากกา
ทางธุรกจิตามวร
ายการเกีย่วกบัสิ
ยเ์ป็นหลกัประก
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 

ณภาระหนี้ดงักล่า
กัเกณฑใ์นการท
อนวนัทีม่คีวาม
เคยเป็นผูส้อบบั
ถอืหุน้ทีม่นียั ผูม้ี
ถอืหุน้รายใหญ่ 
ไีดร้บัการแต่งตั ้
คยเป็นผูใ้หบ้รกิ
า 2 ลา้นบาทต่อ
หุน้ทีม่นีัย ผูม้อี
ม่น้อยกวา่ 2 ปีก
การทีไ่ดร้บัการ
ใหญ่ 
บกจิการทีม่สีภา
สว่น หรอืเป็นกร

จาํกดั (มหาชน)   

ระ 
Director) คอื ก
ในการบรหิารจดั
ารอสิระของบรษิ
านคณะกรรมก
คอื 
องจาํนวนหุน้ทีม่ ี
ทั ทัง้นี้ ใหน้บัรว
ารทีม่สี่วนร่วมบ
อย บรษิทัร่วม บ
วมาแลว้ไม่น้อย
เคยเป็นขา้ราชก

พนัธท์างสายโลหิ
งบุตร ของผูบ้รหิ
ทหรอืบรษิทัยอ่ย
ธท์างธุรกจิกบับ
การขดัขวางการ
พนัธท์างธุรกจิกั
ารมลีกัษณะดงัก
รรคหนึ่ง รวมถงึ
สนิทรพัยห์รอืบ
กนัหน้ีสนิ รวมถึ
ของสนิทรพัยท์ี
าวใหเ้ป็นไปตา
ทํารายการทีเ่กีย่
สมัพนัธท์างธุรกิ
ญัชขีองบรษิทั
มอีํานาจควบคมุ
หรอืผูม้อีาํนาจค
ตัง้เป็นกรรมการ
การทางวชิาชพีใ
อปีจากบรษิทั บ ิ
อํานาจควบคุม
ก่อนวนัทีไ่ดร้บัก
รแต่งตัง้ข ึน้เพือ่เ

พอย่างเดยีวกนั
รรมการทีม่สี่วน
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กรรมการทีเ่ป็น
ดัการในบรษิทัฯ
ษทัฯ มมีคีณุสม
ารกํากบัหลกัทร

สีทิธอิอกเสยีงท
วมการถอืหุน้ขอ
บรหิารงาน ลูกจ
บรษิทัยอ่ยลาํดบั
ยกวา่ 2 ปีก่อนวั
การ หรอืทีป่รกึ

หติ หรอืโดยกา
หาร ผูถ้อืหุน้ราย
ย 
บรษิทั บรษิทัให
รใชว้จิารณญาณ
กบับรษิทั บรษิทั
กล่าวมาแลว้ไม่น
การทํารายการท
รกิาร หรอืการใ
ถงึพฤตกิารณ์อืน่
ทีม่ตีวัตนสุทธขิอ
มวธิกีารคาํนวณ
ยวโยงกนั โดยอ
กจิกบับุคคลเดยี
บรษิทัใหญ่ บริ

ม หรอืหุน้สว่นข
ควบคุมของบรษิ
อสิระ 
ใดๆ ซึง่รวมถงึก
รษิทัใหญ่ บรษิทั
หรอืหุน้ส่วนข

การแต่งตัง้เป็นก
ป็นตวัแทนของ

นและเป็นการแข
นร่วมบรหิารงาน

                     

นอสิระจากฝา่ยบ
ฯ และ/หรอืบรษิั
มบตัเิป็นไปตาม
รพัยแ์ละตลาดห

ทัง้หมดของบรษิั
องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งข
จา้ง พนกังาน
บเดยีวกนั ผูถ้อื
นัทีไ่ดร้บัการแต
ษา ของส่วนรา

ารจดทะเบยีนตา
ยใหญ่ ผูม้อีาํนา

หญ่ บรษิทัยอ่ย
ณอย่างอสิระของ
ทใหญ่ บรษิทัยอ่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อ
ทางการคา้ทีก่ร
ใหห้รอืรบัความ
นทํานองเดยีวกนั
องบรษิทัหรอืตัง้
ณมูลค่าของราย
นุโลม แต่ในการ
ยวกนั 
รษิทัยอ่ย บรษิทั
องสาํนักงานสอ
ษทัสงักดัอยู ่เวน้

การใหบ้รกิารเป็
ทัยอ่ย บรษิทัรว่
องผูใ้หบ้รกิารท
กรรมการอสิระ 
กรรมการของบ

ขง่ขนัทีม่นียักบั
น ลูกจา้ง พนกัง

                     

บรหิารจดัการ ไ
ษทัยอ่ย ซึง่อาจมี
มนิยามกรรมกา
หลกัทรพัย ์ ตล

ษทั บรษิทัใหญ่ 
ของกรรมการอสิ
ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งิ
หุน้รายใหญ่ หรื
ต่งตัง้เป็นกรรมก
าชการซึง่เป็นผูถ้

ามกฎหมาย ใน
จควบคมุ หรอืบุ

บรษิทัร่วม ผูถ้
งตน รวมทัง้ไม่
อย บรษิทัร่วม ผู้
อนวนัทีไ่ดร้บักา
ระทําเป็นปกตเิพื
ช่วยเหลอืทางก
นั ซึง่เป็นผลใหบ้
งแต่ 20 ลา้นบาท
ยการทีเ่กีย่วโยง
รพจิารณาภาระ

ทร่วม ผูถ้อืหุน้ร
อบบญัช ีซึง่มผีูส้
นแต่จะไดพ้น้จา

ป็นทีป่รกึษากฎห
วม ผูถ้อืหุน้รายใ
ทางวชิาชพีนัน้ด้

บรษิทั ผูถ้อืหุน้รา

กจิการของบรษิั
งาน ทีป่รกึษาที่

                รายง

ม่มคีวามสมัพนั
มผีลกระทบต่อผ
ารอสิระของบรษิั
าดหลกัทรพัยแ์

บรษิทัยอ่ย บรษิ
สระรายนัน้ๆ ดว้
งนิเดอืนประจาํ 
รอืผูม้อีาํนาจคว
การอสิระ ทัง้น้ีล ั
ถอืหุน้รายใหญ่ 

นลกัษณะทีเ่ป็นบ
บุคคลทีจ่ะไดร้บัก

ถ้อืหุน้รายใหญ่ 
เป็นหรอืเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ
รแต่งตัง้เป็นกร
พือ่ประกอบกจิก
การเงนิ ดว้ยกา
บรษิทัหรอืคู่สญั
ทขึน้ไป แลว้แต
กนัตามประกาศ
ะหน้ีดงักล่าวใหน้

รายใหญ่ หรอืผูม้ี
สอบบญัชขีองบริ
กการมลีกัษณะ

หมายหรอืทีป่รกึ
ใหญ่ หรอืผูม้อีาํน
ว้ย เวน้แต่จะไ

ายใหญ่ หรอืผูถ้ื

ษทัหรอืบรษิทัย่อ
ทีร่บัเงนิเดอืนปร

งานประจาํปี 2559

นธท์างธุรกจิหรอื
ผลประโยชน์ของ
ษทัฯ ซึง่มคีวาม
แห่งประเทศไทย

ษทัร่วม ผูถ้อืหุน้
วย 
หรอืผูม้อีาํนาจ

วบคุมของบรษิทั
ลกัษณะต้องหา้ม
หรอืผูม้อีาํนาจ

บดิา มารดา คู
การเสนอใหเ้ป็น

หรอืผูม้อีาํนาจ
นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย
ญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ
รรมการอสิระ 
การ การเช่าหรอื
รรบัหรอืใหกู้้ยมื

ญญามภีาระหนี้ที
ต่จํานวนใดจะต่ํา
ศคณะกรรมการ
นบัรวมภาระหน้ี

มอีาํนาจควบคุม
รษิทับรษิทัใหญ
ะดงักล่าวมาแลว้

กษาทางการเงนิ
นาจควบคุมของ
ไดพ้น้จากการมี

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี

อย หรอืไม่เป็น
ระจํา หรอืถอืหุน้
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เกนิรอ้ยละ
นยักบักจิก

จากคณะก
ถอืหุน้ราย

คณะกรรม
ตําแหน่งต่

บรษิทัใหต้ั
อาํนาจควบ
บรษิทั ทัง้
พอทีจ่ะทาํ

ไดร้บัการแ
พน้ตําแหน

ในขณะนัน้
กรรมการอิ
อนุมตั ิโดย

มอบหมาย
อาจมคีวาม
บรษิทั ทัง้
หาและพจิ
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ะ 1 ของจาํนวนห
การของบรษิทัห
9. ไม่มลีกัษณะ
ภายหลงัไดร้บัก
กรรมการบรษิทั 
ยใหญ่ หรอืผูม้อีาํ
 
7.3 การแต่งตัง้
วาระการดาํรง
คณะกรรมการต
มการบรษิทัหรอืท
ต่อไปไดอ้กี โดย
คณุสมบติัของ

กรรมการตรวจ
ตดัสนิใจในการดํ
บคุมของบรษิทั 
งนี้ ในคณะกรร
าหน้าทีใ่นการสอ
 
7.4 การแต่งตัง้

วาระการดาํรง

คณะกรรมการส
แต่งตัง้จากคณะ
น่งตามวาระอาจ
ทัง้น้ี กรรมการ
นทีป่ระชุมคณะ
อสิระของบรษิทั
ยทีค่ณะกรรมกา

คณุสมบติัคณ

กรรมการสรรห
ยจากคณะกรรม
มขดัแยง้ทางผล
น้ี คณะกรรมกา
ารณาคา่ตอบแท

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

หุน้ทีม่สีทิธอิอก
รอืบรษิทัยอ่ย 
ะอืน่ใดทีท่าํใหไ้ม
การแต่งตัง้เป็นก
ใหต้ดัสนิใจในก
านาจควบคมุขอ

คณะกรรมการต
งตาํแหน่งของก
ตรวจสอบมวีาระ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้
คณะกรรมการบ
งคณะกรรมกา

สอบมคีุณสมบตั
ดาํเนินงานของบ
และไมเ่ป็นกรร
มการตรวจสอบ
อบทานความน่า

คณะกรรมการส

งตาํแหน่งของค

สรรหาและพจิาร
ะคณะกรรมการ
จไดร้บัการแต่งตั
อสิระท่านใดทีด่ํ
กรรมการบรษิทั
ทฯต่อไป คณะ
ารบรษิทัจะชีแ้จ

ณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค
การบรษิทัใหต้ดั
ลประโยชน์ แล
ารสรรหาและพจิ
ทนเพือ่เพิม่ประ

จาํกดั (มหาชน)   

กเสยีงทัง้หมดขอ

มส่ามารถใหค้วา
กรรมการอสิระที
การดําเนินกจิกา
องบรษิทั โดยมกี

ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจ
ะอยูใ่นตําแหน่ง
น้ของบรษิทัฯ ท
บรษิทัหรอืทีป่ระ
รตรวจสอบ 

ตัเิช่นเดยีวกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ
รมการของบรษิทั
บจะตอ้งมอีย่างน
าเชือ่ถอืของงบก

สรรหาและพจิาร

คณะกรรมการ

รณาค่าตอบแท
รบรษิทัหรอืทีป่ร
ตัง้ใหด้ํารงตําแห
ดาํรงตําแหน่งเป็
ทั มคีวามจําเ
ะกรรมการบรษิทั
งเหตุผลและคว

รหาและพิจารณ

ค่าตอบแทนมคีุ
ดสนิใจในการดาํ
ะไม่เป็นกรรมก
จารณาค่าตอบแ
สทิธผิลในการท
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องบรษิทัอืน่ ซึง่ป

ามเหน็อยา่งเป็น
ทีม่ลีกัษณะเป็นไ
ารของบรษิทั บ
การตดัสนิใจในรู

จสอบ 
คราวละ 3 ปี ไม
ทัง้น้ีกรรมการตร
ะชุมผูถ้อืหุน้ 

“กรรมการอสิร
ญ่ บรษิทัยอ่ย บ
ทจดทะเบยีนซึง่
น้อย 1 ท่าน เป็
การเงนิ 

รณาคา่ตอบแทน

รสรรหาและพิจ

นมวีาระอยูใ่นตํ
ระชุมผูถ้อืหุน้ขอ
น่งต่อไปไดอ้กี
นกรรมการในบ
เป็นที่จะต้องอนุ
ทัจะใหนํ้าเสนอ
ามจาํเป็นดงักล่

ณาค่าตอบแทน

ณสมบตัเิช่นเดี
าเนินงานของบริ
ารของบรษิทัจด
แทนสามารถอุทิ
ทํางาน 

                     

ประกอบกจิการ

นอสิระเกีย่วกบัก
ไปตามขอ้ 1. - ข
บรษิทัใหญ่ บรษิั
รปูแบบขององค์

ม่เกนิ 3 วาระตดิ
รวจสอบซึง่พน้ต

ะ” และไม่เป็นก
บรษิทัรว่ม บรษิทั
เป็นบรษิทัใหญ่
ป็นผูม้คีวามรูแ้ล

น 

จารณาค่าตอบ

ตําแหน่งคราวละ
องบรษิทัฯ ทัง้นี
โดยคณะกรรมก
รษิทัฯเกนิกวา่
นุมตัแิต่งตัง้ให้ก
ชื่อกรรมการอสิ
ลาวในหนงัสอืนดั

น 

ยวกบั “กรร
รษิทั บรษิทัใหญ
ดทะเบยีนซึง่เป็น
ทศิเวลาอย่างเพี

                     

รทีม่สีภาพอยา่ง

การดาํเนินงานข
ขอ้ 9. แลว้ กรรม
ษทัย่อย บรษิทัร่ว
ค์ณะ (Collectiv

ดต่อกนั นบัจาก
ตําแหน่งตามวาร

กรรมการทีไ่ดร้บั
ทัยอ่ยลาํดบัเดยี
 บรษิทัยอ่ย หรื
ละประสบการณ์

แทน 

ะ 3 ปี ไม่เกนิ
น้ีกรรมการสรรห
การบรษิทัหรอืที
9 ปี และครบกํา
กรรมการอสิระท
สระท่านนัน้ในที
ดประชุมผูถ้อืหุน้

รมการอสิระ”
ญ่ บรษิทัยอ่ย บริ
นบรษิทัใหญ่ บ
ยงพอในการดํา

                รายง

เดยีวกนัและเป็น

ของบรษิทั 
มการอสิระอาจไ
วม บรษิทัยอ่ยลํ
ve Decision) ได

กวนัทีไ่ดร้บัการแ
ระอาจไดร้บัการ

บัมอบหมายจาก
ยวกนั ผูถ้อืหุน้รา
รอืบรษิทัยอ่ยลาํ
ณ์ดา้นการเงนิแล

3 วาระตดิต่อกั
หาและพจิารณา
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
าหนดการออกต
ท่านดงักล่าวดํา
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
น และทีป่ระชุมผู

 และไม่เป็นก
รษิทัรว่ม หรอืนิ
บรษิทัยอ่ย หรอื
เนินงานของคณ

งานประจาํปี 2559

นการแขง่ขนัทีม่ ี

ไดร้บัมอบหมาย
ลาํดบัเดยีวกนั ผู้
ด ้

แต่งตัง้จากคณะ
รแต่งตัง้ใหด้ํารง

กคณะกรรมการ
ายใหญ่ หรอืผูม้ี
ดบัเดยีวกนัของ
ะการบญัชเีพยีง

กนั นบัจากวนัที
าค่าตอบแทนซึง่
น  
ตามวาระแต่หาก
รงตําแหน่งเป็น
นเป็นผูพ้จิารณา
ผูถ้อืหุน้ดว้ย 

กรรมการทีไ่ด้รบั
นตบุิคคลที ่
อบรษิทัร่วมของ
ณะกรรมการสรร
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8. ค่าตอบ

8.1 ค่าตอ

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บแทนกรรมกา

ค่าตอบแทนทีเ่ป

อบแทนกรรมก

ในปี 2559 บรษิ
 
1. ประธานกร

กรรมการ
คณะกรรม

2
.
 2. กรรมการตร
ไดเ้ขา้รว่มประช

3. กรรมการสร
เขา้รว่มประชมุค

หมายเหตุ :  จาก
วนัที ่22 พฤษภา
หาหลงัจากนัน้เป็

4. บรษิทัฯ จะจ่
ของกําไรสทุธปิ
กําหนดจา่ยหลงั
 
 
 
 
 

ค่าเบีย้ประชมุ
ประธานกรรม
กรรมการบรษิ

ค่าเบีย้ประชมุ

ค่าเบีย้ประชมุ
และพจิารณา

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

รและผูบ้ริหาร

ป็นตวัเงนิ 

การ 

ษทัฯไดก้ําหนดน

รรมการ ไดร้บัค
แต่ละท่าน ได้ร ั
มการบรษิทั 

รวจสอบแต่ละท
ชมุคณะกรรมกา

รรหาและพจิารณ
คณะกรรมการส

กการทีก่รรมการ
าคม 2558 ใหช้ะล
ป็นตน้มา 

จ่ายบําเหน็จพเิศ
ประจาํปีของบรษิั
งัจากทีง่บการเงิ

 
มคณะกรรมการ
มการบรษิทั 
ษทั 

 
มคณะกรรมการ

 
มคณะกรรมการ
คา่ตอบแทน 

จาํกดั (มหาชน)   

ร  

นโยบายผลตอบ

คา่เบีย้ประชุมกร
บัค่าเบี้ยประชุม

ท่านจะไดร้บัเบีย้
ารตรวจสอบ 

ณาค่าตอบแทน
สรรหาและพจิาร

รสรรหาและพจิาร
ลอการแต่งตัง้กรร

ศษใหแ้ก่คณะกร
ษทัฯ นอกเหนือไ
งนิประจาํปีของบ

รบรษิทั 

รตรวจสอบ 

รสรรหา 
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แทนกรรมการ

รรมการในอตัรา
มกรรมการในอตั

ยประชุมคณะกร

แต่ละท่านจะได้
รณาค่าตอบแทน

รณาค่าตอบแทน
รมการทดแทน จึ

รรมการบรษิทัทัง้
ไปจากการจา่ยค
บรษิทัฯ ไดร้บักา

                     

ดงันี้ 

 25,000 บาท 
ตราท่านละ 20

รรมการตรวจสอ

ร้บัเบี้ยประชุมใ
น 

ไดล้าออกไป มติ
จงึทาํใหไ้มม่กีรรม

ัง้คณะโดยรวม ใ
ค่าเบี้ยประชมุให
ารอนุมตัจิากทีป่

ปี 2558 (บา

20,0
20,0

ปี 2558 (บา
20,0

ปี 2559 (บา
20,0

                     

0,000 บาท ใน

อบในอตัราท่าน

ในอตัราท่านละ

ตทิีป่ระชุมคณะกร
มการ รวมถงึไมม่ี

ในอตัราเดยีวกนั
หแ้ก่กรรมการบริ
ประชุมผูถ้อืหุน้ ใ

าท/ครัง้)

00 
00 

าท/ครัง้)
00 

ทต่อครัง้)
00 

                รายง

นแต่ละครัง้ทีไ่ด้

ละ 20,000 บาท

20,000 บาท ใ

รรมการบรษิทั ค
การประชมุของค

นกบัปีทีผ่า่นมา 
รษิทัแต่ละท่านข
ในปีถดัไปเป็นที

ปี 2559 (บา
 

25,00
20,00

ปี 2559 (บา
20,00

ปี 2559 (บาท
- 

งานประจาํปี 2559

ดเ้ขา้ร่วมประชุม

ท ในแต่ละครัง้ที

ในแต่ละครัง้ทีไ่ด้

ร ัง้ที ่6/2558 เมือ่
คณะกรรมการสรร

คอื รอ้ยละ 1 
ขา้งตน้แลว้ โดย
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

าท/ครัง้)

00 
00 

าท/ครัง้)
00 

ทต่อครัง้)
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ร

1. นายเยีย่ม
2. นางสาวสุ
ไกรศร ี
3. นายเฉลมิ
1/ 
4. นายสมพ
5. พล.ต.อ. 
งาม 

6. นายณฐพ

7. นายพจิาร
8. นายสพุจ
9. พลเอก ภู
10. นางสาว
สวุตัถกุิล 
รวมค่าตอบ
ณ ปัจจบุนั 
กรรมการที
ปี 2559 

1. นายธวชัช

2. นายชนะช
3. นางสาวว
4. นางวลัภา

รวมค่าตอบ
รวมค่าตอบ
หมายเหตุ: 

 

 

 

 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ค่าตอบแทนคณ
 
รายช่ือ 

ม จนัทรประสทิธิ ์
สกุญัญา สขุเจรญิ

มไชย ศรินิพวงศ ์

ล ตรภีพนารถ 
อาํนาจ อนัอาตม์

พร องิคนินนัท ์

รณ์ สขุภารงัษ ี
น์ อาวาส 
ภดูศิ ทตัตยิโชต ิ
วพมิพว์ลัญช ์      

บแทนกรรมการ
 
ท่ีลาออกระหว่าง

ชยั มว่งไหมแพร2

ชยั จุลจริาภรณ์ 
วรรณา พมิพะกร3/

า สนุากร4/ 

บแทนกรรมการที
บแทนกรรมการ 

1/ นายธวั

2/ นายชน

3/ นางสวุ

4/ นางวลั

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ณะกรรมการบรษิ

ตาํแห

รองประธาน
กรรมก

กรรมก

กรรมก
ประธานกร
ตรวจสอบ/ก

อสิร
กรรมการตร
กรรมการ
กรรมก
กรรมก

ประธานกร
กรรมการอิ
กรรมการต

รท่ียงัคงดาํรงตาํ

ง ตาํแห

/  ประธานกร
ตรวจส

กรรมการ
กรรมก

/ ประธานกร
กรรมการอิ
กรรมการต

ท่ีได้ลาออกไประ
ปี 2559
วชัชยั มว่งไหมแพ

นะชยั จุลจริาภรณ์

วรรณา พมิพะกร ไ

ลภา สนุากร ไดร้บั

จาํกดั (มหาชน)   

ษทั ณ วนัที ่31

หน่ง ก
คณ
รบ

นกรรมการ 
การ 

การ 

การ 
รรมการ
กรรมการ
ระ 
รวจสอบ/
รอสิระ 
การ 
การ 
รรมการ 
อสิระและ 
รวจสอบ 
าแหน่งอยู่ 

หน่ง ก
คณ
รบ

รรมการ
สอบ/       
รอสิระ 
การ 
รรมการ 
อสิระและ
รวจสอบ 
ะหว่างปี 

พร ไดร้บัแต่งตัง้เป็

ณ์ ไดร้บัแต่งตัง้เป็น

ไดร้บัแต่งตัง้เป็นก

บแต่งตัง้เป็นกรรมก
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ธนัวาคม 2559

การประชมุ
ณะกรรมกา
บริษทั/ครัง้ 

ค
ต

6/6
5/6

6/6 

6/6 
6/6 

6/6 

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

การประชมุ
ณะกรรมกา
บริษทั/ครัง้ 

ค
ต

-

1/2
2/2
4/4

ป็นกรรมการเมือ่วนั

นกรรมการเมื่อวนั

กรรมการเมื่อวนัที่

การเมือ่วนัที ่26 ต

                     

 มรีายละเอยีดดั

การประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ครัง้ 

-
-

- 

- 
5/6 

6/6 

-
- 
- 

1/1

การประชมุ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ครัง้ 

-

-
-

4/4

นัที ่29 เมษายน 2

ที ่11 พฤศจกิายน

 23 กนัยายน 255

ตุลาคม 2558 ลาอ

                     

ดงัน้ี  

ค่าตอบแทน
(บาท) 

120,
100,

120,

120,
220,

240,

120,
100,
25,
40,

1,205,

ค่าตอบแทน
(บาท) 

40,
45,

160,

245,
1,450,

2558 ลาออกเมือ่ว ั

น 2558 ลาออกเมื่

58 ลาออกเมือ่วนั

ออกเมือ่วนัที ่1 ตุล

                รายง

น วนัท่ีเข้า

000 2 มนี
000 29 เม

000 29 เม

000 11 พฤศ
000 23 กนั

000 29 เม

000 24 มถิุ
000 3 ธนัว
000 12 พฤศ
000 12 พฤศ

000 

น วนัท่ีล
ตํ

- 12 กุมภ

000 1 เมษ
000 31 กรก
000 1 ตุล

,000 
000  
วนัที ่12 กุมภาพนั

มื่อวนัที ่1 เมษายน

ที ่31 กรกฎาคม 

ลาคม 2559 

งานประจาํปี 2559

ดาํรงตาํแหน่ง

นาคม 2558
ษายน 2558

ษายน 2558 

ศจกิายน 2558 
นยายน 2558 

ษายน 2558 

นายน  2558
วาคม 2559 
ศจกิายน 2559 
ศจกิายน 2559

ลาออกจาก
ตาํแหน่ง 

ภาพนัธ ์2559

ษายน 2559
กฎาคม 2559
ลาคม 2559

นธ ์2559 

น 2559 

2559 

 



              
              
              
 

 

8.2 ค่าตอ

9. บคุลาก

9.1 จาํนว

ณ วั
ฯจะพจิารณ
ต่างๆ ซึง่บ
 

 

 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

อบแทนผูบ้ริหา

ประเภทค่

เงนิเดอืน 
คา่ตอบแทนพเิ
คา่เบีย้ประชุม 
เงนิสมทบกองท
ชพี 
รวม 
หมายเหตุ : ผูบ้ริ
 

กร  

วนพนักงาน  

วนัที ่31 ธนัวาค
ณาความเหมาะ
บรษิทัฯมจีาํนวน

 

ลาํดบั 

1. 
2. 
3. 

      4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

าร (ซึง่ทัง้หมดเ

ค่าตอบแทน 
 

ศษ 

ทนุสาํรองเลีย้ง

รหิารไมไ่ดร้บัค่าต

คม 2559 บรษิทั
ะสมกบัลกัษณะ
นพนกังานในตํา

ประธานเจา้หน
ประธานเจา้หน
รองกรรมการ
ผูช้่วยกรรมกา
ผูอ้าํนวยการ 
ผูช้่วยผูอ้าํนวย
ผูจ้ดัการ 
หวัหน้าสว่น 
พนกังานสนบั
             รวมจ

จาํกดั (มหาชน)   

เป็นกรรมการบ

 ปี 2
จาํนวน

15
7

24
ตอบแทนอืน่ เชน่

ฯ มพีนกังานทัง้
งานและการบริ
แหน่งงานต่างๆ

ตาํแห

น้าทีบ่รหิาร 
น้าทีส่ายบญัชแี
ผูจ้ดัการ 
ารผูจ้ดัการ 

ยการฝา่ย 

บสนุนอืน่ๆ 
จาํนวนพนักงา
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บริหาร) 

2557 
เงนิ (บาท) 
5,522,689
7,876,279 

600,000 
728,440 

4,727,408
 คอมมชิชัน่ หรอื

งสิน้ 24 คน ไมไ่
รกิารของ บรษิทั
ๆ ดงันี้ 

หน่ง

และการเงนิ

านทัง้หมด 

                     

ปี 2558 
จาํนวนเงนิ (บา

9,323,9
2,457,8

840,0
425,1

13,046.9
อค่าตอบแทนในรู

ไดร้วม พนกังาน
ทฯทีส่อดคลอ้งกั

 

 

 
 
 
 

 

                     

าท) 
31 

จาํนวนเ ิ
952 6
800 
000 
197 

949 7
ปอืน่ใด นอกเหนื

นของบรษิทัย่อย
กบัแผนการขยา

2557

จาํนวน
(คน) 
1 
1
2 
3 
1 
2 
2 
1 
9
22 

                รายง

ธ.ค.2559 
งนิ (บาท) 

6,446,880 
679,914 
220,000 
250,334 

7,597,138 
นือจากทีไ่ดเ้ปิดเผ

ย ในการจดัสรร
ยการดําเนินงา

2558 31 
25

จาํนวน
(คน) 

จาํ
(ค

1 1
1 1
3 
2 

0
0

1 0
1 2
3 5
4 6
13 9
29 24

งานประจาํปี 2559

ผยไว ้

กําลงัคน บรษิทั
นและการลงทุน

ธ.ค. 
559 
นวน
คน) 
 
 

0 
0 
0 
2 
5 
6 
9 
4 

 

ท
น



              
              
              
 

 

  ใน
2559 มจีาํ

 
 
 
 

 
             
 
 

 

 

 

 

 

 

9.2  ลกัษ

(1) คา่ตอบ
 

เงนิเดอืน 
ค่าตอบแท
คา่พาหนะ
เงนิสมทบ
             
 
(2) คา่ตอบ

บรษิทั
ขา้งตน้ รว
 
9.3 ข้อพิพ

 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

นสว่นของพนกัง
านวนพนกังานดั

  

ษณะผลตอบแท

บแทนของพนกัง

ลักษณะผล

ทนพเิศษ (โบนั
ะ คา่น้ํามนั เงนิช
กองทุนสาํรองเลี
                   

บแทนอืน่ (ถา้ม)ี

ฯ มไิดม้กีารจ่าย
วมทัง้ไมม่คีา่คอม

พาทด้านแรงงา
-ไม่ม-ี 
 

เอแคป คอร
โกลบอลเซ
(ชือ่เดมิ เอ
เอแคป คอน
แคปปิตอล 
โอเค แคช 
(ชือ่เดมิ โป
บรหิารสนิท
ASIA) 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

านในบรษิทัยอ่ย
ดงัต่อไปนี้ 

ทน  

งานทีเ่ป็นตวัเงนิ

ลตอบแทน 

ัส ค่าล่วงเวลา 
ชดเชย) 
ลีย้งชพี 
  รวม 

) 

ยค่าตอบแทนอืน่
มมชิชัน่ใหแ้ก่พ

าน  

 

บริษทั 

รป์อเรท เซอรว์ิ
ซอรว์สิ เซน็เตอร์
แคป เซอรว์สิเซ
นซลัติง้ (ACON
โอเค (CAP OK
(OK CASH) 
ปรเฟสชนัแนล  ค
ทรพัย ์เอแคป (เ

จาํกดั (มหาชน)   

ย อืน่ๆ (ไม่รวม

น (ไม่รวมผูบ้รหิ

ค่าอาหาร  

นใดแก่พนกังาน
นกังานแต่อย่าง

สเซส (ACS) 
ร ์จาํกดั (GSC) 
ซส) 
N) 
K) 

คอลเลคชัน่) 
เอเชยี) (ACAP 
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บรษิทั ออรัม่ แ

หารและบรษิทัยอ่

ปี 2557
10,226,673
4,174,195

547,846
14,948,714

นของบรษิทัฯ น
งใด 

สดัส่วนกา
โดยบริษทั

99.9
99.9

99.9
99.9
99.9

99.9

                     

คปปิตอล แอ๊ดไ

อย) ณ วนัที ่31

ปี 255
10,
1,

12,

นอกเหนือจากคา่

ารถือหุ้น
ท ฯ (%) 

99 
99

99
99 
99 

99 

                     

ไวเซอรี ่พทีอี ีจาํ

 ธนัวาคม 2559

58 3
309,967 
503,379 

329,950 
143,296 

าตอบแทนทีเ่ป็น

2558

จาํนวน
พนักงาน 

(คน) 
2 

306

4
0 
1 

0 

                รายง

ากดั) ณ วนัที ่3

9 (หน่วย : บาท

31 ธ.ค. 2559 
10,974,661
1,409,904

204,317
12,588,883

นตวัเงนิตามทีเ่ปิ

  31 ธ.ค.   
2559 
จาํนวน
พนักงาน 

(คน) 
0 

415 

4 
4 
2 

0 

งานประจาํปี 2559

31 ธนัวาคม 

) 

1 
4 

7 
3 

ปิดเผยในตาราง

 

 

ง



              
              
              
 

 

9.4 นโยบ
บรษิทั

องค์กรแห
ดําเนินงาน
รวมถงึจดัส
กองทุนสาํ
ถ่ายทอดค
คุณธรรม 
งาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ายในการพฒัน
ทัฯ ใหค้วามสาํค
ห่งการเรียนรู้ เ
นทัง้ในระยะสัน้
สวสัดกิารของบ
ารองเลี้ยงชพี เงิ
ความรู้  รบัฟงัค
(Integrity) การ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

นาพนักงาน  
คญัในการพฒันา
สริมสร้างวฒัน

นแลระยะยาว แล
รษิทั เชน่ การป
นิช่วยเหลอืจดัก
ความคดิเห็นแล
รจดัโครงการอบ

จาํกดั (มหาชน)   

าพนกังาน ผูเ้ป็
นธรรม ส่งเสริม
ละจดัให้มสีวสัดิ
ประกนัชวีติกลุ่ม
การงานศพ เป็น
ละข้อเสนอแนะ
บรมหลากหลาย
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นทรพัยากรหลั
การทํางานเป็น
ดกิารตามกฎหม
ม การประกนัอุบั
นต้น บรษิทัฯยงั
ะจากพนักงานจ
รปูแบบใหเ้หมา

                     

กัของบรษิทั จงึ
นทีม ให้ผลตอ
มายเช่น ประกนั
บตัเิหตุและสญูเสี
งใหค้วามสาํคญั
จะเห็นได้จากก
าะสมกบัหน้าทีแ่

                     

งไดมุ้่งมัน่ในการ
บแทนที่เป็นธร
นสงัคม กองทุน
สยีอวยัวะจากอุบ
ต่อการพฒันาค
การกําหนดวฒัน
และความรบัผดิ

                รายง

รพฒันาปจัจยัต่า
รรม และสอดค
นเงนิทดแทน กา
บตัเิหตุ และการ
วามสามารถขอ
นธรรมองค์กรใ
ชอบของพนักง

งานประจาํปี 2559

างๆ เพือ่ใหเ้ป็น
คล้องกับผลการ
ารปฐมพยาบาล
รประกนัสุขภาพ
องพนกังาน และ
ในการยดึมัน่ใน
านในแต่ละส่วน

 

น
ร
ล   
พ  
ะ
น
น



              
              
              
 

 

การกาํกบั

นโยบายก

Governan
เวบ็ไซต์ขอ
ระบบการบ
การบรหิา
ผลตอบแท

1. สิทธิขอ

ความสะด
หลกัทรพัย
บรษิทัอย่า
คดิเหน็ สิ
ค่าตอบแท
ดําเนินธุรกิ
บรษิทัฯกบั
แลว้ บรษิทั

ครัง้ คอื ก
เมษายน 
มอบหมาย
เอกสารขอ้
การจดัสง่เ

การใชร้ะบ
เป็นผูร้บัม

ประชุมภา

แบบ ข. แ
นอกจากนี้
ตนเอง รว

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บดแูลกิจการ  

การกาํกบัดแูลกิ
คณะกรรมการข

nce) ตามแนวท
องบรษิทัฯ เพือ่เ
บรหิารจดัการที
รงานทีโ่ปร่งใส 
ทนสงูสดุใหแ้ก่ผู้
- สทิธขิองผูถ้อืห
- การปฏบิตัต่ิอ
- การคาํนึงถงึบ
- การเปิดเผยข้
- ความรบัผดิชอ

องผู้ถือหุ้น  
บรษิทัฯใหค้วาม
วกแก่ผูถ้อืหุน้ใน
ยท์ีถ่อือยู่ สทิธกิ
างเพยีงพอ สทิธิ
สทธใินการร่วมตั
ทนกรรมการ ก
กจิของบรษิทั ก
บผูถ้อืหุน้ (Sha
ทฯยงัไดด้าํเนินก
1) สทิธใินการเ
การประชุมวสิามั
2559  โดยกา
ยใหบ้รษิทั ศูนย์
อมลูประกอบกา
เอกสารใหก้บัผูถ้ื
2) วนัประชุมผู้
บบ Barcode ใน
อบฉนัทะไมไ่ดน้
3) บรษิทัฯไดจ้ั
ยหลงัจากเริม่ป
4) บรษิทัฯไดนํ้า
ละแบบ ค. ลงใน
นี้บรษิทัฯไดเ้สนอ
มทัง้แสดงขอ้เท็

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

กิจการ  
ของบรษิทัฯได้ใ
ทางทีต่ลาดหลกั
เปิดเผยใหผู้ถ้อื
ทีด่ ีมคีณะกรรม

รวมถงึการให
ถ้อืหุน้และบรษิั
หุน้ 
ผูถ้อืหุน้อยา่งเท
บทบาทของผูม้สี่
อ้มลูและความโ
อบของคณะกรร

มสาํคญัและเคา
นการใชส้ทิธต่ิา
การซื้อหุน้คนื 
ธต่ิางๆ ในการ
ตดัสนิใจในเรือ่งส
การแต่งตัง้ผูส้อ
การแก้ไขหนงัสอื
areholders Agr
การในเรือ่งต่าง
เขา้ร่วมประชุมผู
มญัผูถ้อืหุน้ ครัง้
ารจดัประชุมทัง้ 
ยร์บัฝากหลกัทรั
ารประชุมในวาร
ถอืหุน้ทราบล่วง
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ
การลงทะเบยีน
นํามาดว้ย 
ดัใหม้กีารลงทะ
ระชมุแลว้ มสีทิ
าหนงัสอืนดัประ
นเวบ็ไซตข์องบริ
อชือ่กรรมการอสิ
ทจ็จรงิ และเหตุผ

จาํกดั (มหาชน)   

ให้ความสําคญัต
ทรพัยแ์ห่งประ
หุน้ไดร้บัทราบถึ
การและผูบ้รหิา
หค้วามสาํคญัต่
ทัฯในระยะยาว

ท่าเทยีมกนั 
สว่นไดเ้สยี 
ปรง่ใส 
รมการ 

ารพสทิธขิองผูถ้ื
งๆ ทีต่นเองสม
สทิธใินการทีจ่ะ
เขา้ร่วมประชุมผ
สาํคญัของบรษิทั
บบญัชแีละการ
อบรคิณหส์นธ ิแ
eement) ทีม่ผีล
ๆ ทีเ่ป็นการสง่เ
ผูถ้อืหุน้ ซึง่ปกติ
งที ่1/2559 ในวั

2 ครัง้ มกีารจ
รพัย ์ (ประเทศไ
ะต่างๆ พรอ้มร
งหน้าก่อนวนันดั
ฯไดอ้ํานวยความ
และนบัคะแนนเ

ะเบยีนเขา้ร่วมป
ทธอิอกเสยีงในวา
ะชมุผูถ้อืหุน้ แล
รษิทัฯ คอื www
สระอยา่งน้อย 1
ผลความเหน็ของ

                      

60 

ต่อการปฏบิตัติ
เทศไทยไดว้างไ
ถงึแนวทางปฏบิ
ารทีม่วีสิยัทศัน์ 
อสทิธขิองผูถ้อืห
ทัง้น้ีบรษิทัฯขอ

ถอืหุน้ทุกราย โ
มควรไดร้บั ตาม
ะไดร้บัส่วนแบ่ง
ผูถ้อืหุน้ของผูถ้ื
ทั เช่น การจดั
รกําหนดค่าสอบ
และขอ้บงัคบัขอ
ลกระทบอยา่งมี
เสรมิ และอาํนว
ตจิะจดัใหม้อีย่าง
วนัที ่17 กุมภาพ
จดัประชุมในสถ
ไทย) จํากดั ทีเ่ป
รายละเอยีดทีพ่อ
ดประชุมอยา่งน้อ
มสะดวกแก่ผูถ้อื
เสยีงของผูถ้อืหุน้

ระชุมเป็นการล่
าระถดัไปทีย่งัมิ
ะเอกสารประกอ

w.acap.co.th เพื
1 ท่าน เป็นผูร้บั
งคณะกรรมการ

                     

ามนโยบายการ
ไว ้ โดยไดจ้ดัทํา
บตัทิีบ่รษิทัฯไดด้
และมคีวามรบัผิ
หุ้น จะเป็นปจั
อรายงานเรยีงตา

โดยไม่เอือ้ประโ
มแนวทางทีบ่รษิั
ผลกําไรบรษิทัอ
อหุน้ทุกประเภท
สรรเงนิปนัผล 
บบญัช ี การอนุ
องบรษิทั เป็นต้
มนียัสาํคญัต่อบริ
ยความสะดวกใ
งน้อยปีละ 1 คร
พนัธ ์2559 และ
ถานทีท่ีส่ะดวกใน
ป็นนายทะเบยีน
อเพยีง โดยเฉพ
อย 7 วนั 
อหุน้ในการใชส้ทิ
น รวมทัง้ไดจ้ดัใ

ลวงหน้าไม่น้อยก
ไิดเ้ริม่พจิารณา
อบการประชมุ พ
พือ่เปิดโอกาสให้
มอบฉนัทะในกร
รในแต่ละวาระ ก

                     

รกํากบัดูแลกจิก
าเป็นคูม่อืปฏบิตั
ดําเนินการ เนื่อ
ผดิชอบต่อหน้าที
จจยัสาํคญัทีจ่ะน
ามลาํดบัของหลั

โยชน์แก่ผูถ้อืหุน้
ษทัฯไดป้ฏบิตั ิเช
อย่างเท่าเทยีมกั
ทและนักลงทุนส
การแต่งตัง้หรอื
นมตัธิุรกรรมทีส่ํา
้น รวมถงึการมี
รษิทัฯนอกเหนือ
ในการใชส้ทิธขิอ
รัง้ แต่ในปี 255
การประชุมสามั
นการเดนิทาง
นหุน้ของบรษิทัฯ
พาะในการประช

ทธเิขา้ร่วมประช
ใหม้อีากรแสตม

กว่า 2 ชัว่โมง แ
าและนบัเป็นองค
พรอ้มหนงัสอืมอ
หผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช
รณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่
กรณีทีม่คีวามเห็

                รายง

การทีด่ ี (Goo
ตัขิองบรษิทัฯแล
งจากบรษิทัฯเชื
ทีม่กีารถ่วงดุลอํ
นําพาไปสู่การเพ
ลกัการในแต่ละห

นกลุ่มใดกลุ่มหนึ
ช่น สทิธใินการ
กนั สทิธใินการไ
สถาบนั สทิธใิน
อถอดถอนกรรม
าคญัและมผีลต่
สทิธไิดร้บัรูถ้งึข้
อจากสทิธพิืน้ฐา
องผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
59 บรษิทัฯจดัปร
มญัผูถ้อืหุน้ประจ
ซึง่ก่อนการประ
ฯจดัส่งหนงัสอืน
ชุมสามญัผูถ้อืหุ้

ชุมและออกเสยี
ป์ไวบ้รกิารในก

และใหส้ทิธผิูถ้อื
คป์ระชุม 
อบฉนัทะทัง้ 3 แ
ชห้นงัสอืมอบฉนั
มส่ามารถเขา้รว่ม
น็แตกต่างจากค

งานประจาํปี 2559

od Corporate
ละเผยแพร่ไวใ้น
ชื่อว่าบรษิทัฯทีม่ ี
อาํนาจ ตลอดจน
พิม่มูลค่า และ
หมวดดงัต่อไปนี้

นึ่ง และอํานวย
ซื้อขายหรอืโอน
ไดร้บัขอ้มูลของ
นการแสดงความ
การการกําหนด
อทศิทางในการ
ขอ้ตกลงระหว่าง
านต่างๆ ขา้งตน้

ระชุมผูถ้อืหุน้ 2
จําปี ในวนัที ่29
ะชุม บรษิทัฯได้
นดัประชุมพรอ้ม
น้ประจําปี จะมี

งลงคะแนนดว้ย
รณีทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่

หุน้ทีม่าเขา้ร่วม

แบบ คอืแบบ ก.
นทะแบบใดกไ็ด้
มประชมุไดด้ว้ย
คณะกรรมการ
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บรษิทั เพือ่
ขอ้มลูทัง้ที

ท่าน จะมี
ทัง้หมด 3
ความเหน็ใ

บญัชท่ีาน
เสยีงในกา

วาระตามข
ความคดิเห
และมกีารบ
เดยีวกนัได
ทราบทัง้ภ
คณะกรรม
ภาษาไทย

การศกึษา
ประชุม 

2. การปฏิ

หน่ึง ตามแ

ใหเ้ป็นผูร้บั

หนังสอืเชญิ
ไม่น้อยกว่

ทุกรายสาม

ผูบ้รหิาร 
ธุรกจิทีเ่กีย่
กําหนดขอ้

เพือ่บรษิทั
ต่อสํานักง
จรรยาบรร

        
        

     บรษิทั เอเชยี

อใหผู้ถ้อืหุน้รบัท
ทีเ่ป็นภาษาไทย 
5) ในการเขา้ร่ว
กรรมการอสิระ
3 ท่าน นอกจ
ในการเขา้ทาํรา
6) เพือ่ใหก้ารนั
อื่น นอกเหนือจ
ารประชมุดว้ย 
7) ก่อนเริม่การ
ขอ้บงัคบัของบริ
หน็ รวมทัง้ขอ้เ
บนัทกึรายงานก
ดส้รุปผลการปร
ภาษาไทยและภา
มการกํากบัหลกั
ย และภาษาองัก
8) บรษิทัฯจะไม
าขอ้มูลก่อนการ

ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
บรษิทัฯใหค้วาม
แนวทางทีบ่รษิทั
1) เปิดโอกาสใ
บมอบฉนัทะในก
2) เพือ่ใหผู้ถ้อื
ญประชุม และเ
า 7 วนั 
3) ในวาระการเ
4) ในระหวา่งกา
มารถสอบถามใ
5) บรษิทัฯไดใ้
และพนักงานทุ
ยวเนื่อง ไม่ว่า
อพงึปฏบิตัต่ิอกา
6) เมือ่มกีรรมก

ทฯจะไดจ้ดัทํารา
งานคณะกรรมก
รณร่วมกนัว่าจะ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ทราบขอ้มลูในก
และภาษาองักฤ
วมประชุมสามญั
และกรรมการต
ากนี้จะมตีวัแทน
ยการใดๆ ของบ
นบัคะแนนของก
จากบุคคลทีเ่ป็น

รประชุม ประธ
รษิทัฯ และระห
เสนอแนะต่างๆ
การประชุมอย่าง
ระชุมและมตกิาร
าษาองักฤษ แ
ทรพัยแ์ละตลาด
ฤษ 
ม่เพิม่วาระการป
รตดัสนิใจ และ

นอย่างเท่าเทีย
มสาํคญัและเคา
ทฯไดป้ฏบิตัดิงันี
หผู้ถ้อืหุน้สามา
การเขา้รว่มประ
หุน้มเีวลาเพยีง
อกสารประกอบ

เลอืกตัง้ของกรร
ารประชมุ บรษิทั
ในประเดน็ต่างๆ
ใหค้วามระมดัระ
กคนของบรษิทั
จะเป็นไปเพือ่ก
ารใชข้อ้มลูภายใ
การ และผูบ้รหิา
ายงานการถอืคร
การกํากบัหลกัท
ะไม่ทําการซื้อขา

จาํกดั (มหาชน)   

ารพจิารณาอยา่
ฤษใหผู้ถ้อืหุน้ได
ญผูถ้อืหุน้ ประจํ
รวจสอบจะเขา้ป
นผูส้อบบญัชขีอ
บรษิทัฯ จะเขา้ร่
การลงมตใินวาร
นผูต้รวจสอบบญั

ธานในทีป่ระชุมจ
หว่างการประชุม
 อยา่งไม่จํากดั
งถูกตอ้ง ครบถ้
รลงคะแนนผ่าน
และไดนํ้าส่งสําเ
ดหลกัทรพัยภ์า

ประชมุโดยไม่แจ้
ะไดด้ําเนินการป

มกนั  
ารพสทิธขิองผูถ้ื
นี้ 
รถมอบฉันทะให
ชุม เพือ่เป็นตวั
พอต่อการพจิาร
บ รวมถงึการนํา

รมการ บรษิทัฯไ
ทัฯไดส้่งเสรมิให
ๆไดต้ามความตอ้
ะวงัอย่างมาก ต
ฯ เพือ่ไม่ใหม้กี

การซื้อขายหลกัท
ในอยา่งเครง่ครั
ารคนใดทําการซ
รองหลกัทรพัยข์
ทรพัยแ์ละตลาดห
ายหุน้ของบรษิทั
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างเพยีงพอและเ
ดเ้ลอืกใช ้
จําปี 2558 บรษิั
ประชุมครบทุกท
องบรษิทัฯ ตลอ
รว่มประชมุอยา่ง
ระต่างๆ มคีวาม
ญชขีองบรษิทัฯ

จะชีแ้จงถงึกตกิ
มจะเปิดโอกาสใ
ด โดยคณะกรร
ถว้น มกีารสรุปผ
นช่องทางในระบ
เนารายงานการ
ยใน 14 วนั นั

จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทร
ประชุมผูถ้อืหุ้น

อืหุน้อย่างเท่าเ

หแ้ก่บุคคลใดบุค
แทนในการรกัษ
รณาขอ้มูลในวา
าขึน้เวบ็ไซต์ ทัง้

ไดเ้ปิดโอกาสให้
หม้กีารแสดงคว
องการ ดว้ยการ
ต่อการเกบ็รกัษา
การนําขอ้มูลไปใ
ทรพัย ์ หรอืเพื่
ดัในจรรยาบรรณ
ซื้อขายหุน้ของบ
ของกรรมการ รว
หลกัทรพัยใ์หท้
ทัฯ ในช่วง 1 

                     

ท่าเทยีม โดยกา

ษทัฯมกีรรมการ
ท่าน หรอือยา่งน
อดจนทีป่รกึษาท
งพรอ้มเพยีงเสม
มถูกต้อง โปร่งใ
มาทําหน้าทีใ่นก

กา รวมถงึวธินีับ
ให้ผูถ้อืหุน้ไดส้ทิ
รมการบรษิทัจะต
ผลการลงมตจิา
บบ ELCID ขอ
รประชุมดงักล่าว
นบัจากวนัประชุม

ราบลว่งหน้า โดย
ตามลําดบัระเบี

ทยีมกนัทุกราย

คคลหนึ่ง หรอืก
ษาสทิธขิองตนเอ
าระการประชุมส
งภาษาไทยและภ

หผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้
ามเหน็และซกัถ
รจดัสรรเวลาใหอ้
า และป้องกนัก
ใชใ้นประโยชน์ส
อืการใดๆ ทีก่่
ณพนกังาน 
บรษิทัฯ จะตอ้ง
วมคู่สมรส และบ
ทราบต่อไป อย
 เดอืนก่อนงบ

                     

ารลงขอ้มลูทัง้ห

ผูบ้รหิาร ของบ
น้อยจะเขา้ร่วมป
ทางการเงนิอสิร
มอ 
ส บรษิทัฯจะเชิ
การตรวจสอบค

บคะแนนเสยีงข
ทธอิยา่งเท่าเทยี
ตอบขอ้ซกัถาม
กการนบัคะแนน
องตลาดหลกัทรั
วฉบบัเตม็ให้ตล
มเสรจ็สิน้ พรอ้

ยเฉพาะวาระทีม่ ี
บยีบวาระการปร

ย โดยไม่เอือ้ปร

กรรมการอสิระข
องได ้
สามญัผูถ้อืหุน้ บ
ภาษาองักฤษ เ

ัง้กรรมการเป็นร
ถามในทีป่ระชุม
อยา่งเพยีงพอ 
การใชข้อ้มลูภาย
สว่นตวั หรอืทํา
อใหเ้กดิความเ

งมกีารแจง้ใหบ้ริ
บุตรทีย่งัไม่บรร
ย่างไรกต็ามคณ
การเงนิของบรษิ

                รายง

มด บรษิทัฯมกีา

บรษิทัฯ เขา้ร่วม
ประชุมไม่น้อยก
ระ กรณีเป็นกา

ชญิผูแ้ทนจากบริ
ความถูกต้องของ

องผูถ้อืหุน้ทีต่อ้
ยมกนัในการสอบ
อย่างตรงประเด็
นเสยีงในแต่ละว
รพัยใ์หก้บันกัลง
ลาดหลกัทรพัย ์
มทัง้ขึน้เวบ็ไซต

มคีวามสาํคญัแล
ระชุมทีไ่ด้แจง้ไว

ระโยชน์แก่ผูถ้อื

ของบรษิทั ทีบ่รษิ

บรษิทัฯ กําหน
ป็นการล่วงหน้า

รายบุคคล 
 ดว้ยการเปิดโอ

ยในของบรษิทัฯ
าธุรกจิแข่งขนักั
สยีหายแก่ผูถ้อืห

รษิทัฯทราบถงึก
รลุนิตภิาวะนําเส
ณะกรรมการบรษิ
ษทัฯจะเผยแพร
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ารเผยแพร่

มประชุมครบทุก
กว่า 2 ท่านจาก
ารประชุมเพือ่ให้

รษิทัผูต้รวจสอบ
งการนับคะแนน

องลงมตใินแต่ละ
บถามและแสดง
ดน็ในแต่ละวาระ
วาระ โดยในวนั
งทุนและผูถ้อืหุน้
และสํานักงาน

ต์ของบรษิทัฯทัง้

ละตอ้งใชเ้วลาใน
วใ้นหนังสอืเชญิ

อหุน้กลุ่มใดกลุ่ม

ษทัฯไดเ้สนอชือ่

นดใหม้กีารจดัส่ง
าก่อนวนัประชุม

อกาสใหผู้ถ้อืหุน้

ฯ จากกรรมการ
กบับรษิทัฯ หรอื
หุน้โดยได้มกีาร

การเปลีย่นแปลง
สนอและเปิดเผย
ษทั จะยดึหลกั
ร่ต่อสาธารณชน
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รวมถึงอา
เครง่ครดั 

3. บทบาท

ชุมชนและ
ร่วมมอืจาก

ผูถื้อหุ้น  

พนักงาน 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ทติย์แรกภายห

ทของผูมี้ส่วนไ
บรษิทัฯตระหนั
ะสงัคม โดยมนีโ
กบรษิทัฯ เพือ่ให

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

หลงังบการเงนิเ

ด้เสีย  
กัถงึสทิธขิองผูม้ ี
โยบายเพือ่ใหเ้กิ
หเ้กดิความร่วม

บรษิทัฯมุ่ง
สมํ่าเสมอ
เพือ่ใหเ้ป็น
1. บรหิา

ใหค้ว
2. บรษิทั

(Duty
3. ไม่ดํา

ไม่ได้
4. ไม่แส

เปิดเ
5. เปิดเ

ครบถ
6. ไม่เพิ

นํามา
7. ใหส้ทิ

เสนอ
ขอ้มลู

 
บรษิทัฯให
ความเจรญิ
ทํางานทีด่ี
ดงันี้ 
1. ใหค้ว

เนื่อง
ความ

2. ใหผ้ล
3. ใหค้ว

ของพ
4. ไม่ละ
5. ส่งเส

ความ

จาํกดั (มหาชน)   

ผยแพร่สู่สาธาร

มสีว่นไดเ้สยีกลุ่ม
กดิความมัน่ใจไ
มอืระหวา่งกนั แ

งใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ ั
และยัง่ยนื และ
นไปตามหลกักา
ารจดัการใหบ้รษิ
วามไวว้างใจ 
ทัฯมกีารบรหิาร
y of Care) เยีย่
าเนินการใดๆ 
ดข้อความเหน็ชอ
สวงหาประโยชน
ผยต่อสาธารณะ
ผยรายงานสถา
ถว้นตามความเป
พกิเฉยต่อขอ้คดิ
าปรบัปรงุการบริ
ทธแิก่ผูถ้อืหุน้ตา
อรายชื่อกรรมกา
ลล่วงหน้าอยา่งพ

ห้ความสําคญัต่อ
ญเตบิโตขององค
ด ีส่งเสรมิการทํา

วามเป็นธรรมแก
งจากความแตกต
มชอบพอใจสว่น
ลตอบแทนทีเ่ป็น
วามใส่ใจต่อสภา
พนกังาน 
ะเมดิสทิธแิละเส
สรมิและพฒันาค
มรูแ้ก่พนกังานอ

                      

62 

รณชนแล้ว โ

มต่างๆ ทุกกลุม่
ดว้่า ผูม้สีว่นได
และตอบสนองผ

รบัผลตอบแทนท
ะใหผ้ลตอบแทน
ารดงักลา่ว บรษิั
ษทัฯ สรา้งผลต

รภายใต้หลกัคว
งผูท้ีม่คีวามรู ้ป
ทีก่่อใหเ้กดิควา
อบจากทีป่ระชมุ
น์ให้กบัตนเองแ
ะ 
นะและผลการดํ
ป็นจรงิ และทนั
เหน็ หรอืขอ้เส
รหิารงานของบริ
ามทีค่วรจะไดร้ ั
าร สทิธใินการ
พอเพยีงต่อการ

อพนักงานเป็นส
คก์รมาตลอด จงึ
างานเป็นทมี เพื

ก่พนกังานทุกคน
ต่างในเรือ่งเชือ้ช
นตวั       
นธรรมแก่พนกัง
าพแวดลอ้มการ

สรภีาพสว่นบุคค
ความสามารถข
อยา่งทัว่ถงึ และส

                     

โดยในอดตีที่ผ่า

ม ไม่วา่จะเป็น ผู้
ดเ้สยีทุกกลุ่มจะไ
ผลประโยชน์ทีเ่ป็

ทีเ่หมาะสม โด
นทีเ่หมาะสมอย่า
ษทัฯจงึยดึถอืแนว
อบแทนทีเ่หมา

ามซื่อสตัยส์จุรติ
ระสบการณ์ แล
ามเสีย่ง และสร้
มผูถ้อืหุน้ 
และผูเ้กี่ยวขอ้ง

ดาํเนินงานของบ
ต่อเหตุการณ์ 
สนอแนะใดๆ ที่
รษิทัฯ 
บั ทัง้สทิธใินกา
รบัทราบขอ้มูล
รตดัสนิใจ สทิธใิน

สําคญั เนื่องจ
งมุ่งมัน่ในการพั
พือ่สรา้งความมัน่

นอยา่งเท่าเทยีม
ชาต ิ ศาสนา 

งาน ในรปูแบบข
รทํางานใหม้คีวา

ลทัง้ทางตรงแล
องพนักงาน
สมํ่าเสมอ 

                     

านมากรรมการ

ผูถ้อืหุน้ พนกังา
ไดร้บัการดูแลอ
ป็นธรรมแก่ทุกฝ

ดยดําเนินการให
างต่อเนื่อง รวม
วทางปฏบิตั ิดงั
ะสม และยัง่ยนื

ต (Duty of Loy
ละความชาํนาญ
รา้งความเสยีหา

โดยใชข้อ้มูลใด

บรษิทัฯ ต่อผูถ้อืห

มเีหตุมผีลและเ

ารประชุม สทิธิ
การแสดงควา

นการรอ้งเรยีน

จากพนักงานคอื
พฒันาเสรมิสรา้ง
นัใจ ใหพ้นักงาน

มกนั ในทุกๆเรือ่
สญัชาต ิ เพศ

ของเงนิเดอืนแล
ามสะอาด ปลอ

ะทางออ้ม 
ด้วยการให้กา

                รายง

รของบรษิทัฯได้

น คู่คา้และเจา้ห
อย่างเหมาะสม 
ฝา่ย ดงันี้ 

หม้ผีลประกอบก
มทัง้จะดําเนินก
งนี้ 
นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ส

yalty) และหลกัค

ายต่อบรษิทัฯ แ

ดๆ ของบรษิทั

หุน้อยา่งเท่าเที

ป็นประโยชน์จา

ธใินการเสนอวา
มคดิเหน็ สทิธิ
เป็นตน้ 

อส่วนสําคญัต่อ
งวฒันธรรม และ
น จงึกําหนดแน

อง ไม่เลอืกปฏบิ
อาย ุ พืน้ฐานก

ะ/หรอื เงนิโบนสั
อดภยัทัง้ต่อชวีติ

ารสนับสนุนการ

งานประจาํปี 2559

ด้ปฏิบตัมิาอย่าง

หน้ี ลูกคา้ คู่แขง่
และไดร้บัความ

การทีด่เีลศิอย่าง
การอย่างโปร่งใส

สมกบัทีผู่ถ้อืหุน้

ความระมดัระวงั

และผูถ้อืหุน้โดย

ทฯ ซึง่ยงัไม่ได้

ยมกนัสมํ่าเสมอ

ากผูถ้อืหุน้ เพือ่

าระ สทิธใินการ
ธใินการรบัทราบ

ความคงอยู่และ
ะบรรยากาศการ
นวทางปฏบิตั ิไว้

บตัต่ิอผูใ้ดผูห้นึ่ง
การศกึษา หรอื

สั 
ต และทรพัยส์นิ

รอบรมถ่ายทอด
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คู่ค้าและเ

ลกูค้า  

        
        

     บรษิทั เอเชยี

เจ้าหน้ี   

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

6. เปิดโ
7. ปฏบิั
8. ใหเ้กี
9. เปิดโ

ระเบี
บรษิทัฯดํา
1. ปฏบิั

กฎห
2. รว่มก
3. ไม่เรี
 
บรษิทัฯ 
ดาํเนินการ
1. ยดึมัน่
2. ไม่ปก

ไม่ได้
3. ไม่บดิ

ใหแ้ก
4. รายง

ทางแ
 

ผลสําเรจ็ข
สรา้งความ
และความ
ของลูกคา้
พฒันาการ
ความคาด
ประโยชน์ร
1. จาํหน
2. ไม่มุง่
3. การใ

ใหบ้ริ
โปรง่

4. การเ
ทีแ่สด

5. ปฏบิั
ตอ้งรี

6. รกัษา
ของต

จาํกดั (มหาชน)   

โอกาสในการรบั
ตัติามกฏหมาย
ยีรตแิละปฏบิตัิ
โอกาส และช่อง
ยบหรอืกฏหมา
าเนินธุรกจิภายใ
ตัติามเงือ่นไขท
มายทีกํ่าหนดภ
กนัหาแนวทางแ
ยกรอ้ง ไม่รบั ห

พงึยดึถอืปฏบิตั
รต่อไปนี้ 
ัน่ในการปฎบิตัติ
กปิดฐานะทางก
ดร้บัความยนิยอ
ดเบอืนขอ้เทจ็จริ
ก่เจา้หนี้ 
งานเจ้าหนี้ล่วงห
แกไ้ขดงักล่าว 

ของการบรหิารง
มสมัพนัธท์ีด่ต่ีอ
เชื่อถอืซึ่งกนัแล
 บรษิทัฯจงึต้อง
รให้บรกิารของ
ดหวงัของลูกคา้ใ
รว่มกนัในระยะย
น่ายผลติภณัฑห์
งหวงักําไรเกนิค
ใหค้าํแนะนําแก่ล
รกิารแก่ลกูคา้ เ
งใสยตุธิรรม 
ชือ้เชญิลูกคา้ให
ดงเจตนาใหเ้หน็
ตัติามเงือ่นไขข
รบีแจง้ใหล้กูคา้ท
าความลบัของลู
ตนเองและผูท้ีเ่กี
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ฟงัขอ้คดิเหน็แล
ยและขอ้บงัคบัต่า
ต่อพนกังานดว้ย
งทางทีส่ะดวกให
ยได ้
ใตผ้ลประโยชน์ร
ทางการคา้อย่าง
ภายใต ้เงือ่นไข ร
แกไ้ขดว้ยความอ
หรอืจ่ายผลประโ

ตัติามกฏหมาย

ตามเงือ่นไขทีม่ตี
การเงนิเพื่อหวงั
ม 
รงิ หรอืแกไ้ขเอ

หน้า หากไม่ส

งานของบรษิทัฯ
ลกูคา้ ดว้ยควา
ละกนั บรษิทัฯท
งสนองความตอ้
บรษิทัฯตรงตา
ให้ได้มากทีสุ่ด
ยาว ดว้ยการปฏิ
หรอืใหบ้รกิารแก
ควร เมือ่เทยีบกบั
ลูกคา้เกีย่วกบัร
เราจะนําเสนอข้

หม้าใชบ้รกิารขอ
นถงึการเอาเปรยี
องสญัญา ทีม่ต่ี
ทราบล่วงหน้า เ
กคา้อยา่งจรงิจงั
กีย่วขอ้ง 

                     

ละขอ้เสนอแนะจ
างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ยความสภุาพ แ
หแ้ก่พนกังานสา

รว่มกนักบัคูค่า้
เคร่งครดั และซื่
รวมทัง้หลกัเกณ
ออมชอม กรณเีกิ
โยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุ

และกตกิาต่างๆ

ต่อเจา้หน้ีโดยเค
งหลบเลีย่งหรอื

อกสารใดๆ เพือ่

สามารถปฏบิตัติ

ฯ มาจากความ
มเอาใจใสโ่ดยยึ
ทราบดถีงึความ
งการของลูกคา้
มวตัถุประสงค์ข

และสรา้งคว
ฏบิตัต่ิอลกูคา้ใน
ก่ลกูคา้ในสิง่ทีบ่ริ
บัคุณภาพของผ
ระยะเวลา เงือ่น
อ้มูลทัง้หมดอย่

องบรษิทัฯ จะต้
ยบลกูคา้อยา่งจง
อลกูคา้อยา่งเคร
เพือ่รว่มกนัพจิา
งัและสมํ่าเสมอ

                     

จากพนกังานทุก
งกบัพนกังานอย
และความเคารพ
ามารถรอ้งเรยีน

ดว้ยการไมเ่อาเ
ซื่อสตัย ์ภายใต้ 
ณฑแ์ละกฎหมาย
กดิปญัหาทางกา
สจุรติในการคา้กั

ๆ อย่างเคร่งค

ครง่ครดั ทัง้ในแง
เลื่อนการชําระ

อเป็นประโยชน์แ

ตามขอ้ผูกพนัใน

พงึพอใจของลูก
ยดึหลกัความซื่อ
มแตกต่างดา้นค
ทีห่ลากหลาย ด
ของลูกคา้ เพื่
ามสมัพนัธ์ทีด่ตี
นแนวทางต่อไปนี
รษิทัฯมคีวามรูแ้
ผลติภณัฑห์รอืกา
นไข สทิธ ิ ผลป
างชดัเจน ตามค

ตอ้งไม่ระบุเงือ่นไ
งใจ 
รง่ครดั หากมเีห
รณาหาแนวทาง
รวมถงึไมนํ่าขอ้

                รายง

กระดบัอยา่งเทา่
ยา่งเครง่ครดั 
ต่อศกัดิศ์รขีองพ
นและแจง้เรือ่งที่

เปรยีบ ภายใตก้
เงือ่นไข รวมทัง้
ยทีกํ่าหนด 
ารคา้ หรอืปญัห
กบัคูค่า้ 

รดัต่อเจา้หนี้กา

งก่ารชาํระคนื แ
แก่เจ้าหนี้เมื่อค

แก่ตนเอง และก่

นสญัญา และ

กคา้เป็นสาํคญั 
อสตัยส์จุรติ การ
วามต้องการแล
ดว้ยความทุ่มเท
พื่อตอบสนองคว
ต่อกนั และก่อ
นี้ 
และความเชีย่วช
ารใหบ้รกิารทีบ่ริ
ประโยชน์ และข
ความเป็นจรงิ ไ

ไขทีไ่ม่เป็นธรรม

หตุสดุวสิยั ไม่สา
งแกไ้ข 
อมลูมาใชเ้พือ่ปร
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าเทยีมเสมอภาค

พนกังาน 
สอ่ไปในทางผดิ

กตกิาดงันี้ 
งหลกัเกณฑแ์ละ

หาใด 

ารคา้ ดว้ยการ

และเงือ่นไขอืน่ๆ
ครบกําหนดโดย

ก่อความเสยีหาย

ะร่วมกนัหาแนว

บรษิทัฯจงึต้อง
รรกัษาจรยิธรรม
ละความคาดหวงั
ทและมุ่งมัน่ เพือ่
วามต้องการและ
อให้เกดิการเอื้อ

ชาญเท่านัน้ 
รษิทัฯมใีห ้
ขอ้ผกูพนัในการ
ไม่บดิเบอืน และ

มและไม่โปร่งใส

ามารถปฏบิตัไิด้

ระโยชน์ 
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คู่แข่ง  

ชมุชนแล

4. การเปิด

ประสทิธภิ
เปิดเผย โ
ช่องทางต่า
แห่งประเ
www.acap

แบบแสดง

ถอืหุน้ทรา

ปรากฏใน
การเงนิ คว

ทาํหน้าทีส่
ขอ้กําหนด
หรอืทีป่ระ
และความจ
ตลาดหลกั

        
        

     บรษิทั เอเชยี

 

ะสงัคม  

ดเผยข้อมลูแล

บรษิทัฯวางน
ภาพในการเปิดเ
ดยใหต้ระหนักถึ
างๆ เช่น รายง
เทศไทย และส
p.co.th ทัง้ภาษ

1) บรษิทั
งรายงานขอ้มลูป

2) ในกา
าบผ่านทางหนงั

3) คณะ
นรายงานประจํา
วบคูก่นัไปในรา

4) กรณี
สอบทาน และตดิ
ดของตลาดหลกั
ชมุผูถ้อืหุน้ แลว้
จําเป็น และราย
กทรพัยแ์ห่งประ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

บรษิทัฯให้
ต่อคูแ่ขง่ขั
1. ไม่ให้

ทางก
2. ไม่ลอ
3. ไม่แย
4. ประพ
 
บรษิทัฯตร
ในโอกาสท
รกัในชุมช
รกัษาสิง่แ
ดําเนินธุร
รบัผดิชอบ
ปฏบิตั ิซึง่

ละความโปร่งใส

นโยบายในการเ
ผยขอ้มูลตามข้
ถงึผลกระทบต่อ
านประจําปี แบ
สํานักงานคณ
ษาไทยและภาษา

ทัฯไดเ้ปิดเผย บ
ประจาํปี  

ารแต่งตัง้กรรมก
สอืเชญิประชมุ 

กรรมการของบ
ปี โดยคณะกรร
ายงานประจาํปี 

ณบรษิทัฯมรีายกา
ดตามการทาํธุรก
กทรพัยแ์ห่งประ
วแต่ขนาดของร
ยละเอยีดอื่นๆ ที
เทศไทย เพือ่ให้

จาํกดั (มหาชน)   

หค้วามเคารพต่อ
ขนัทางการคา้ ดงั
ห้รา้ยต่อคู่แข่งท
การคา้ 
อกเลยีนแบบผลิ
ยง่ชงิลกูคา้จากคู
พฤตปิฏบิตัติาม

ระหนกัถงึความ
ทีเ่อือ้อํานวยอย่
ชนและสงัคมของ
แวดล้อมภายใน
รกิจของบริษัท
บของสงัคมและส
งไดเ้ปิดเผยในคู่

ส 

ปิดเผยสารสนเ
อ้กําหนดของกา
อการตดัสนิใจข
บบแสดงรายงาน
ะกรรมการกํา
าองักฤษ นอกจา

บทบาทและหน้า

การเพิม่เตมิ บริ
 

บรษิทัฯ เป็นผูร้บั
รมการบรษิทั แ

ารเกีย่วโยงกนั บ
กรรมของรายกา
เทศไทย ซึง่กา
ายการ บรษิทัฯ
ทีเ่กีย่วขอ้งของร
หน้กัลงทุนทราบ
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อคู่แขง่ทางการค
งันี้ 
ทางการคา้ หรื

ลติภณัฑห์รอืการ
คูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิี
กรอบกตกิา แล

รบัผดิชอบต่อชุ
ย่างสมํ่าเสมอ แล
งประเทศทีเ่ป็นแ
นชุมชนของบรษิ
ฯ ดังนัน้บริษัท
สิง่แวดลอ้มของ
มอืการกํากบัดูแ

เทศ ให้มคีวามโ
ารเป็นบรษิทัจด
องผูล้งทุน เพือ่ใ
นขอ้มูลประจําปี
กับหลักทรัพย
ากนี้บรษิทัฯ ปฏิ

้าทีข่องคณะกรร

ษทัฯจะเปิดเผย

บผดิชอบต่อราย
ละคณะกรรมกา

บรษิทัฯจะเปิดเ
ารทีเ่กีย่วโยงกนั
รทํารายการทีเ่ก
จะดําเนินการเปิ
รายการ ทัง้ภาษ
บโดยทัว่กนั 

                     

คา้ และกตกิากา

รอืใช้วธิกีารใดๆ

รใหบ้รกิารของคู
ธการทีม่ชิอบ 
ละหลกัเกณฑใ์น

มชนและสงัคม
ละจากการทีบ่ริ
แผน่ดนิเกดิอยูม่
ษทัฯ จงึถอืเป็น
ทฯจึงได้จ ัดทํา
งองคก์ร (Corpo
แลกจิการของบริ

โปร่งใส ทนัเวล
ดทะเบยีน โดยไ
ใหผู้ถ้อืหุ้นไดร้บั
 (แบบ 56-1) ผ
ย์และตลาดหลั
ฏบิตัใินเรือ่งต่อไ

รมการ รวมถงึค

ยรายชือ่ และปร

ยงานทางการเงนิ
ารตรวจสอบจะ

ผยไวใ้นงบการเ
นต่างๆ ใหเ้ป็นไ
กีย่วโยงกนัดงัก
ปิดเผยมลูค่าราย
ษาไทยและภาษา

                     

ารแขง่ขนัในธุรกิ

ๆ ทีเ่ป็นการบิ

คูแ่ขง่ขนั แลว้นํา

นการดาํเนินธุรกจิ

รวมทัง้ใหค้วาม
รษิทัฯ ถูกก่อตัง้ข
มากกวา่บรษิทัฯจ
นเรื่องสําคญัที่จะ
นโยบายเกี่ยว

orate Social R
รษิทัฯทีป่รากฏอ

ลา ครบถ้วน แล
ไดก้ําหนดใหฝ้า่
บขอ้มูลสารสนเ
ผ่านสือ่การเผยแ
ลักทรัพย์ ตลอ
ไปนี้เกีย่วกบัการ

ค่าตอบแทน ให้

ะวตัขิองกรรมก

นของบรษิทัฯ ร
แสดงรายงานค

เงนิของบรษิทัฯ
ปตามกฎเกณฑ์
กล่าว จะตอ้งเขา้
ยการ คูส่ญัญาแ
าองักฤษ โดยเผ

                รายง

กจิอย่างซื่อตรง 

บดิเบอืนขอ้เทจ็จ

ามากล่าวอา้งใน

จทีด่ ี

มช่วยเหลอืและร่
ขึน้โดยคนไทย 
จากต่างชาต ิดงั
ะดําเนินการไป
กับจรรยาบรร

Responsibility 
อยูใ่นเวบ็ไซต์บริ

ละถูกต้อง ตาม
ยบรหิารดําเนิน
ทศอย่างเท่าเที
แพร่ขอ้มูลของต
ดจนเว็บไซต์ข
รเปิดเผยขอ้มลู 

แ้ก่ผูถ้อืหุน้ทรา

การ วาระการดํา

รวมทัง้สารสนเท
ความรบัผดิชอบ

 โดยมคีณะกรร
ฑ ์ขอ้บงัคบั ประ
าทีป่ระชุมคณะก
และบุคคลทีเ่กีย่ว
ผยแพร่ผ่านระบ

งานประจาํปี 2559

ดว้ยการปฏบิตัิ

จรงิต่อคู่แข่งขนั

นชือ่ของตนเอง

ร่วมพฒันาสงัคม
 จงึมคีวามรูส้กึ
งันัน้การปกป้อง
พร้อมๆกบัการ
รณที่ดีต่อความ

: CSR) ขึน้มา
รษิทัฯ 

มาตรฐานการมี
นการในเรื่องการ
ยมกนั โดยผ่าน
ตลาดหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ ที

บโดยทัว่กนั ใน

ารงตําแหน่งใหผู้้

ทศทางการเงนิที
บต่อรายงานทาง

รมการตรวจสอบ
ะกาศ คาํสัง่ หรอื
กรรมการบรษิทั
วโยงกนั เหตุผล
บบ ELCID ของ
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ทางการตดิ

นอกจากนี้

เวบ็ไซต์ขอ

ฯได้เปิดช
คณะกรรม

             
             

5. ความรั

5.1  

        
        

     บรษิทั เอเชยี

5) บรษิทั
ดต่อไดโ้ดยตรงผ

เลขา

บรษิทั

349 

ชัน้ 2

Ema

อย่างไรกต็

นี้บรษิทัฯยงัมช่ีอ

องบรษิทัฯ อกีช่

6) บรษิทั
ช่องทางให้มีกา
มการตรวจสอบไ

ประธานค
บรษิทั เอเ
349 อาคา

       ชัน้ 24  ห้
       ถนน วภิา

หรอืชอ่งท
 ประธ
 สาํนกั

รบัผิดชอบของ

โครงสรา้งคณะก
 

 

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ทัฯมเีลขานุการ
ผ่านช่องทางต่อ
นุการบรษิทั  

ทั เอเชยี แคปปิ

อาคารเอสเจ อนิ

24  หอ้งเลขที ่2

il Corporate@a

ตามผู้บรหิารข

องทางการประชา

ชองทางหนึ่ง โดย

ทัฯ มกีารกําหน
ารร้องเรียน หรื
ไดโ้ดยตรง คอื 

ณะกรรมการตร
เชยี แคปปิตอล 
ารเอสเจ อนิฟินิท
หอ้งเลขที ่2401-
าวดรีงัสติ แขวง
าง email ไดแ้ก
ธานกรรมการตร
กเลขานุการบรษิ

คณะกรรมการ

กรรมการ 
คณะกรรมการบ
เป็นผูบ้รหิารจํา
ด้วยจํานวน 3 
กรรมการอสิระจ
แน่ใจได้ว่าจะมี
อสิระ ทีเ่ป็นผูม้ ี

ในจํานวนของค
ดา้นการเงนิ ห
เสีย่งของธุรกจิใ

กรรมการของบ

จาํกดั (มหาชน)   

รบรษิทั เพือ่จดัเ
อไปน้ี  

ปตอล กรุ๊ป จาํกดั

นฟินิท วนั บสิซิ

401 – 2405 ถน

acap.co.th 

องบรษิทัฯในแ

าสมัพนัธข์า่วสา

ยบรษิทัฯตระหน

นดนโยบายการแ
รือนําเสนอข้อคิ

รวจสอบ / คณะก
กรุ๊ป จาํกดั (มห
ท วนั บสิซเินส 
- 2405 
จอมพล เขตจตุ
ก่ 
รวจสอบ / คณะก
ษทั/นกัลงทุนสมั

ร 

บรษิทัฯมทีัง้สิน้
านวน 3 ท่าน โ

ท่าน เพื่อให้
จาํนวนไม่น้อยก
มกีารตรวจสอบถ
คีวามรูท้างดา้น

คณะกรรมการทั
รอืการธนาคาร
ในดา้นทีแ่ตกต่า

บรษิทัฯ จะไมด่ํา
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เตรยีมและประส

ดั (มหาชน) 

ซเินส คอมเพลก็

นนวภิาวดรีงัสติ

ต่ละสายงานก็ส

ารต่างๆ ผ่านทา

นกัถงึความครบ

แจง้เบาะแสและม
คดิเห็น ทัง้จาก

กรรมการตรวจส
หาชน) 
คอมเพลก็ซ ์

จกัร กรงุเทพมห

กรรมการตรวจส
มพนัธ ์:  Corpor

 10 ท่าน แบ่ง
โดยมกีรรมการอิ
้สอดคลอ้งกบัโค
กวา่ 3 คน หรอืมี
ถ่วงดุลในระดบั
นบญัชแีละการเงิ

ทัง้หมด จะต้องป
ร ด้านการบญัชี
างกนั  

รงตําแหน่งเป็น

                     

สานงานเรือ่งกา

ซ ์

ต แขวงจอมพล 

สามารถเป็นผู้ร ั

างระบบสารสนเ

บถว้น โปรง่ใส ถู

มาตรการคุม้คร
กพนักงาน ผู้บ

สอบ 

หานคร 10900

สอบ : ac_acap
rate@acap.co.

เป็น กรรมการที
อสิระทีไ่ม่เป็นผู้
ครงสร้างคณะก
มจีาํนวนอยา่งน้
บคณะกรรมการ
งนิ 

ประกอบดว้ยผูท้ี
ด้านกฏหมาย 

นกรรมการในบริ

                     

ารประชุมสามญั

เขตจตุจกัร กรงุ

รบัเรื่องหรอืชี้แจ

ทศของตลาดห

ถูกตอ้ง และควา

องสทิธิแ์ก่ผูแ้จง้
บริหาร หรือผู้มี

p@acap.co.th  
th     โทรศพัท์

ทีม่ใิช่ผูบ้รหิารจํ
บ้รหิาร และดําร
กรรมการบรษิทั
น้อย 1 ใน 3 ของ
ร และอย่างน้อย

ทีม่คีวามรูใ้นสา
อย่างน้อย 1 ค

รษทัจดทะเบยีน

                รายง

ผูถ้อืหุน้ของบริ

งเทพมหานคร 1

จงผ่านนักลงทุน

ลกัทรพัยแ์ห่งป

มรวดเรว็ของขอ้

งเบาะแสของการ
ีส่วนได้เสียทุก

  โทรศพัท ์02-
 ์02-793-3906 

ํานวน 7 ท่าน 
รงตําแหน่งกรร
ทีกํ่าหนดให้ม ี
งคณะกรรมการ
ต้องม ี1 คน ใน

ยงานหลกัๆ เช่
คน เพือ่ใหเ้หน็โ

เกนิกวา่ 5 บรษิั

งานประจาํปี 2559

ษทัฯ โดยมช่ีอง

10900 

นด้วยตนเองได้

ระเทศไทย และ

อมลู เป็นสาํคญั

รระทําผดิบรษิทั
กคน ผ่านมายงั

-793-3910 

และกรรมการที
มการตรวจสอบ
กรรมการทีเ่ป็น
รบรษิทัฯ เพือ่ให้
นคณะกรรมการ

ช่น ผูม้คีวามรูใ้น
อกาสและความ

ษทั  
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5.2  

วตัถุประส
ธรรม เพือ่

ทีค่ณะกรร
คณะกรรม
โดยกลุ่มบุ
หลกัความ
น่าเชือ่ถอื 

ความโปร่ง
ส่วนได้เสี
ประโยชน์แ

บรษิทัฯมสี
ผลประโย
แสดงควา
ยตุธิรรม ค

บรษิทั หรื
ย่อย ตามก
เพือ่พจิารณ

5.3  การป

วาระเร่งด่
ประกอบก
ในการแสด

        
        

     บรษิทั เอเชยี

 

 

บทบาท หน้าที ่
คณะกรรมการบ
สงค ์และขอ้บงัคั
อก่อใหเ้กดิประโย

ความเป็นอสิร

คณะกรรมกา
รมการจะทําใหผ้
มการของบรษิทั
บุคคล หรอืนิตบุิ
มระมดัระวงั (Du

 

นอกจากนี้ คณ
งใส ตดัสนิใจโด
ย ซึ่งเห็นว่าเป็
แต่ตนหรอืบุคคล

นโยบายเกีย่ว

เมื่อมรีายการที่
ส่วนได้ส่วนเสยี
ชน์ ซึ่งรายการ
มเห็นเบื้องต้น
ความสมเหตุสม
อํานาจของคณ
อบุคคลทีอ่าจมคี
กฎเกณฑข์องต
ณาและอนุมตัริา

ประชมุคณะกรรม
คณะกรรมการบ

คณะกรรมการข
วน ในการประ
การประชุมใหค้ณ
ดงความคดิเหน็

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

กรรมการต้องมี
ไวว้างใจใหบ้รหิ
ดา้นกฎหมาย อ

คณะกรรมการบ
หลกัทรพัยแ์ละ

และความรบัผดิ
บรษิทั ในฐานะ
คบัของบรษิทัฯ 
ยชน์สงูสดุแก่ผูถ้ื

ระของคณะกรรม

รคอืผูท้ีเ่ชือ่มโย
ผูถ้อืหุน้เชื่อมัน่ไ
ทฯแต่ละท่านจงึต
บุคคลที่มอีํานาจ
uty of Care) คอื

ณะกรรมการขอ
ดยไม่มคีวามขดั
นประโยชน์สูง
ล หรอืนิตบุิคคล

วกบัความขดัแย้

ทีอ่าจก่อใหเ้กดิค
ย บรษิทัฯจะดํา
รดงักล่าวทัง้หม
ต่อรายการนัน้ 
ผลของรายการ 

ณะกรรมการบรษิ
ความขดัแยง้มสี
ตลาดหลกัทรพัย์
ายการดงักล่าวต

มการ 
บรษิทั 

ของบรษิทัฯมกีา
ชุมทุกครัง้สํานั
ณะกรรมการล่วง
นทีเ่หมาะสมและ

จาํกดั (มหาชน)   

มคุีณสมบตัแิละไ
หารจดัการกจิก
อนัเป็นผลจากก

บรษิทัฯ ได้แต่ง
ตลาดหลกัทรพั

ดชอบของคณะก
ตวัแทนผูถ้อืหุน้
โดยยดึหลกักา
ถอืหุน้ และผูม้สี่

มการ 

งระหวา่งผูถ้อืหุ้
ได้ว่า กระบวนก
ต้องทําหน้าทีข่
จควบคุมฝ่ายจดั
อทาํหน้าทีด่ว้ยค

องบรษิทัยงัจะตอ้
แยง้ทางผลประ
สุดของบรษิัทฯ
ลใดๆ โดยเฉพา

ง้ทางผลประโยช

ความขดัแยง้ทาง
เนินตามนโยบ
ดจะต้องผ่านคว
ทัง้น้ีการอนุมตัิ
และเป็นไปตาม
ษทัจะไม่รวมถึง
สว่นไดเ้สยีหรอืมี
ยแ์ห่งประเทศไท
ตามทีข่อ้บงัคบัข

ารกําหนดการป
นักเลขานุการบริ
งหน้าไม่น้อยกว
ะเป็นประโยชน์เ
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ไม่มลีกัษณะต้อ
การตามกฎหมา
การทาํหน้าทีค่ณ

งตัง้เลขานุการบ
ย ์

กรรมการ 
น มหีน้าทีค่อยกํ
รกํากบัดูแลกจิ

สวนไดเ้สยีทุกกลุ

หุน้กบัฝา่ยจดักา
การจดัการของบ
องตนเองด้วยค
ดการ นอกจากนี
ความสมเหตุสมผ

องปฏบิตัหิน้าที่
โยชน์ (Conflict
ฯแล้ว ตลอดจน
ะเจาะจง 

ชน์ 

งผลประโยชน์ ร
ายการทํารายก
วามเหน็ชอบจา
ตกิารเข้าทําราย
มราคาตลาด  
งการอนุมตัิราย
มคีวามขดัแยง้ทา
ทย ซึ่งการอนุมตั
ของบรษิทัฯหรอื

ประชุมอย่างอยา่
รษิทัจะกําหนดว
ว่า 7 วนั เพือ่ให
เพื่อประกอบกา

                     

องห้ามตามทีแ่ส
ยว่าด้วยบรษิทั

ณะกรรมการของ

บรษิทัเพือ่ใหม้หี

กํากบัดูแลการบ ิ
การที่ด ีอนันําม
ลุม่   

ร คณะกรรมกา
บรษิทัฯจะเป็นไ
ความเป็นกลาง 
นี้คณะกรรมการ
ผล มขีอ้มลูอยา่ง

ดว้ยหลกัความซ
t of interest) เว
นรวมทัง้ไม่นําข้

รายการทีเ่กีย่วโ
การที่เกี่ยวโยงก
ากคณะกรรมกา
ยการระหว่างกั

ยการใดที่อาจมคี
างผลประโยชน์ใ
ตัริายการในลกั
กฎหมายทีเ่กีย่ว

างน้อย 4 ครัง้ต่
วาระการประชุม
หม้เีวลาศกึษาแล
ารตดัสนิใจของค

                     

สดงถงึการขาดค
มหาชนจํากดั อี
บรษิทัอืน่ทัง้ในอ

หน้าทีแ่ละความร

รหิารงานของบ
มาซึง่การดําเนิน

ารจงึเป็นเสมอืน
ไปเพือ่ประโยชน
ไม่อยู่ภายใต้กา
รของบรษิทัฯทุ
งเพยีงพอ และไ

ซื่อสตัยส์จุรติ (D
วน้แต่การกระทํ
ข้อมูล หรอืควา

โยงกนั หรอืราย
กนั และจรรยาบ
ารบรษิทั โดยค
นัคํานึงถึงประโ

ความขดัแยง้ ห
์ในลกัษณะอืน่ใด
ษณะดงักล่าวจะ
วขอ้งกําหนด 

อปี และมกีารป
มล่วงหน้าไวอ้ย
ละพจิารณาวาร
คณะกรรมการ โ

                รายง

ความเหมาะสม
อกีทัง้ไม่มปีญัห
อดตีและปจัจุบนั

รบัผดิชอบตาม

บรษิทัฯ ให้เป็นไ
นกจิการอย่าง โ

นตวัแทนของผูถ้ื
น์สงูสุดของผูถ้อื
ารควบคุมของฝ
กท่านจะต้องปฏ
ไม่มเีหตุใหส้งสยั

Duty of Loyalty
ทํานัน้จะผ่านตดั
มลบัของบริษัท

ยการทีบุ่คคลทีเ่
บรรณว่าด้วยคว
ณะกรรมการต
โยชน์สูงสุดของ

หรอืรายการใดที
ดขดัแยง้กบั บริ
ะต้องเสนอต่อที

ระชุมพเิศษเพิม่
ย่างชดัเจน มกีา
ระต่างๆ กรรมกา
โดยคํานึงถงึผล

งานประจาํปี 2559

ทีจ่ะไดร้บัความ
หาหรอืขอ้พพิาท
น 

พระราชบญัญตัิ

ไปตามกฏหมาย
โปร่งใสและเป็น

อหุน้ ดงันัน้การ
อหุ้นในระยะยาว
ฝ่ายจดัการ หรอื
ฏบิตัหิน้าทีด่้วย
ยัวา่ขอ้มลูนัน้ไม

y) ทําหน้าทีด่ว้ย
สนิใจจากผูไ้ม่มี
ทฯไปก่อให้เกิด

เกีย่วโยงกนัของ
วามขดัแย้งทาง
รวจสอบจะต้อง
งบรษิทัฯ ความ

ที่คณะกรรมการ
รษทัฯหรอืบรษิทั
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

มเตมิในกรณีทีม่ ี
ารจดัส่งเอกสาร
ารทุกคนมอีสิระ
ประโยชน์ของผู้

 

ม
ท
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ผู้



              
              
              
 

 

ถอืหุ้นและ
กระบวนก

เพื่อดูแลค
วตัถุประส

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ะผู้เกี่ยวขอ้งทุก
ารสือ่สารมตทิีป่
ทัง้น้ี คณะกรรม
ควบคุมการประ
งคใ์นการประชมุ

 ดูแล
เอก

 ศกึษ
 ศกึษ
 ดําเ

เป้า
 สง่เ
 สง่เ
 สนบั
 พยา
 สรปุ
 ดาํเ

ควา
 เป็น
 สรปุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

กฝ่ายอย่างเป็น
ประชุมใหผู้เ้กีย่ว
มการบรษิทัจะค
ชุมของคณะกร
ม โดยประธานก
ล และสัง่การให้
สาร ตลอดจนวั
ษาทาํความเขา้ใ
ษารายละเอยีดเรื
เนินการควบคุม
หมาย  
สรมิใหผู้เ้ขา้รว่ม
สรมิใหผู้เ้ขา้รว่ม
บสนุนขอ้เทจ็จริ
ายามใหข้อ้คดิเห
ปความคดิเหน็ข
นินการอภปิราย
ามคดิเหน็ทีข่ดัแ
นผูล้งคะแนนเสยี
ปผลการประชุม 

จาํกดั (มหาชน)   

ธรรม และจดัให
วขอ้งนําไปปฏบิั
คดัเลอืกกรรมก
รรมการบรษิทั
กรรมการบรษิทั
หผู้้มสี่วนเกี่ยวข้
สัดุอุปกรณ์การ
ใจรปูแบบ และวิ
รือ่งทีจ่ะประชมุ
มดูแลการประช

มประชมุไดม้สีว่
มประชมุพจิารณ
รงทีเ่ป็นปจัจุบนั
หน็ และขอ้เสนอ
องผูอ้ภปิรายใน
ยในการประชมุใ
แยง้กนัรุนแรง 
ยงชีข้าดในกรณี
ใหถู้กตอ้งชดัเจ
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ห้มกีารจดบนัทึ
ตัภิายในกําหนด
การของบรษิทัฯ
และการประชุม
มหีน้าทีแ่ละควา
อ้งในการเตรยีม
ประชุม ทีจ่ะใชใ้
วธิกีารประชุมทีจ่
 และหาขอ้เทจ็จ
ชุมให้มีความพ

นร่วมในการปร
ณาขอ้เทจ็จรงิแล
เมือ่เหน็วา่ทีป่ร
อแนะ  รวมทัง้ข้
นทีป่ระชมุตามจงั
ใหม้ปีระสทิธภิา

ณทีท่ีป่ระชมุมกีาร
จนและสมบรูณ์

                     

ทกึและจดัทํารา
ดเวลาไดท้นัท ี
ขึน้มา 1 ท่าน ใ
มผู้ถอืหุ้นของบ
ามรบัผดิชอบดงั
มการประชุม ต
ใหถู้กตอ้งครบถ้
จะใชใ้หแ้น่ชดั 
จรงิทีเ่ป็นปจัจยั
ร้อมและราบรื่น

ะชุม และแสดงค
ะขอ้มลูอยา่งรอ
ระชุมขาดขอ้มลูด
อ้เทจ็จรงิทีส่มเห
งัหวะและโอกาส
พ และไกล่เกลีย่

รลงคะแนนเสยีง

                     

ยงานการประชุ

ให้ดํารงตําแหน่
รษิทัฯ ให้ดําเนิ
งต่อไปน้ี 
รวจสอบความพ
ถว้น 

เพิม่เตมิความจาํ
นเพื่อบรรลุวตัถ

ความคดิเหน็ใน
บคอบ รอบดา้น
ดงักล่าว 
หตุสมผล 
สอนัควร 
ยหรอืประนีประ

ง ของ 2 ฝา่ยทีเ่

                รายง

ชุมที่มคีวามชดั

น่งเป็นประธานก
นินไปอย่างมรีะ

พรอ้มของสถาน

าเป็น 
ถุประสงค์ของก

ทีป่ระชมุอยา่งเท
น 

ะนอม เมือ่ผูเ้ขา้ป

เหน็ดว้ยและไมเ่

งานประจาํปี 2559

เจน ตลอดจนมี

กรรมการบรษิทั
เบยีบและบรรลุ

นทีป่ระชุม  และ

การประชุมตาม

ท่าเทยีมกนั 

ประชุมอภปิราย

เหน็ดว้ยเท่ากนั

 

มี

ท 
ลุ

ะ

ม

ย

 



              
              
              
 

 

รายละเอยี

1. พลเอก ภู
2. นายเยีย่ม
3. นางสาวส
4. นายเฉลมิ
5. นายสมพ
6. พล.ต.อ. 

7. นายณฐพ

8. นายพจิา
9. นายสพุจ
10. นางสาว

  
กรรมการที

1. นายธวชั

2. นายชนะ
3. นางสวุรร
4. นางวลัภ

คณะกรรม

หมายเหตุ 1
 

1. นาง
2. นาย
3. นาย
กรรม

1. นาย
2. นาย

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ในปี 2559 ข
ยดการเขา้รว่มปร

รายช่ือ 

ภดูศิ ทตัตยิโชต ิ
ม จนัทรประสทิธิ ์
สกุญัญา สขุเจรญิไ
มไชย ศรินิพวงศ ์
พล ตรภีพนารถ 
อาํนาจ อนัอาตม์

พร องิคนินนัท ์

ารณ์ สุขภารงัษ ี
จน์ อาวาส  
วพมิพว์ลญัช ์สวุตั

ท่ีลาออกระหว่าง

ชชยั มว่งไหมแพร 

ะชยั จุลจริาภรณ์ 
รณา พมิพะกร 
า สนุากร 

คณะกรรมการบ

คณะกรรมการ
มการบรหิาร รวม

1.นายชนะชยั จุล
2. นายสมพล ตรี

รายช่ือ 

งสาวสกุญัญา สขุ
ยเฉลมิไชย ศรินิพ
ยสพุจน์ อาวาส  
การท่ีลาออกระห

ยชนะชยั จุลจริาภ
ยสมพล ตรภีพนา

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ขอ้มูล ณ วนัที ่3
ระชุมของกรรม

์
ไกรศรี
1/ 

ง์าม 

ตถกุิล 

งปี 2559

 

บรหิาร 

บรหิารบรษิทัฯ
มทัง้สิน้ 8 ครัง้ โ

จริาภรณ์ ไดร้บัแต
รภพนารถ ไดร้บัแ

เจรญิไกรศร ี
พวงศ ์

หว่างปี 2558 

ภรณ์ 
ารถ 

จาํกดั (มหาชน)   

31 ธนัวาคม 2
การแต่ละท่าน ม

ตาํแห

ประธานกร
กรรมก
กรรมก
กรรมก
กรรมก

ประธานกรรมกา
กรรมการ

กรรมการตรวจส
อสิระ

กรรมก
กรรมก

กรรมการอสิระ
ตรวจส

ตาํแห

ประธานกรรมกา
กรรมการ
กรรมก

ประธานกร
กรรมการอสิระ

ตรวจส

 ประกอบด้วยก
โดยมรีายละเอยี

ต่งตัง้เมือ่วนัที ่24
ต่งตัง้เมื่อวนัที ่24

ตาํแห

ประธานกรรม
กรรมการ
กรรมการ

ตาํแห

กรรมการ
กรรมการ
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2559 บรษิทัฯ มี
มดีงันี้ 
น่ง

รรมการ 
การ 
การ
การ
การ 
ารตรวจสอบ/
รอสิระ 
อบ/กรรมการ
ะ 
การ
การ
ะ/กรรมการ
สอบ 

น่ง

ารตรวจสอบ/      
รอสิระ
การ
รรมการ
ะ/กรรมการ
สอบ 

กรรมการบรหิาร
ยดของการเขา้รว่

ธนัวาคม 2558 ล
4 ธนัวาคม 2558 ล

หน่ง

มการบรหิาร
รบรหิาร
รบรหิาร
หน่ง

รบรหิาร
รบรหิาร

                     

มกีารจดัประชุม

การประชมุ
บริษั

การประชมุ
บริษั

รจํานวน 3 ท่าน
วมประชมุอยา่ง

ลาออกเมื่อวนัที ่1
ลาออกเมือ่วนัที ่1

จาํนวนครัง้
ประชมุ

8/8
8/8
6/8

จาํนวนครัง้
ประชมุ

1/4
4/4

                     

คณะกรรมการบ

คณะกรรมการ
ษทั/ครัง้ 
1/1 
6/6 
5/6
6/6
6/6 
6/6 

6/6

6/6
5/6
1/1

คณะกรรมการ
ษทั/ครัง้ 

-

1/2
2/2
4/4

น ณ วนัที่ 31
เป็นทางการ 

เมษายน 2559 
 มถิุนายน 2559

ัง้ท่ีเข้า
ม 

ัง้ท่ีเข้า
ม 

วั

                รายง

บรษิทัฯ จํานวน

วนัท่ีเข้า

12 พฤ
2 มนี

29 เม
29 เม

11 พฤ
23 กนั

29 เม

24 มถิ
3 ธนั

12 พฤ

วนัท่ีลาอ

12 กุม

1 เม
31 กร

1 ตุ

1 ธนัวาคม 255

วนัท่ีเข้าดาํรงตาํ

29 เมษายน 2
29 เมษายน 2
24 ธนัวาคม 2

วนัท่ีลาออกจากต

1 เมษายน 2
1 มถิุนายน 2

งานประจาํปี 2559

น 6 ครัง้ โดย

าดาํรงตาํแหน่ง

ศจกิายน 2559 
นาคม 2558 
มษายน 2558
มษายน 2558
ศจกิายน 2558 
นัยายน 2558 

มษายน 2558

ถุนายน 2558
นวาคม 2558
ศจกิายน 2559

ออกจากตาํแหน่ง

มภาพนัธ ์2559

ษายน 2559
รกฎาคม 2559
ลาคม 2559

59 มกีารประชุม

าแหน่ง

2558 
2558 
2558 
ตาํแหน่ง

559 
2559 

 

ย

ง

ม



              
              
              
 

 

พจิารณาส
ร่วมกบัผูส้
ของผูม้สีว่

การเงนิ เป็
ประชุมคณ

1. พล.ต.อ

2. นายณฐ

3. นางสาว

กรรมการ

1. นายธวั

2. นางวลั

หมายเหตุ น

พจิารณาใ
ผูจ้ดัการแ

5/2558 เมื

5.4  

ดูแลกิจกา
ปฏบิตังิาน
: IOD) เป็
เกีย่วขอ้งก

        
        

     บรษิทั เอเชยี

คณะกรรมการต

คณะกรรมการต
สอบทานงบการ
สอบบญัชผีูอํ้านว
นไดเ้สยี หรอืรา
การประชมุของ
ป็นประจํา ซึ่งบา
ณะกรรมการตรว

รายช่ือ 

อ. อาํนาจ อนัอาต

ฐพร องิคนินนัท ์

วพมิพว์ลญัช ์สวุตั

รท่ีลาออกระหว่า

วชัชยั มว่งไหมแพ

ภา สุนากร 

นายธวชัชยั มว่งไ
พล.ต.อ. อาํนาจ 
 
คณะกรรมการส
คณะกรรมการส
ใหค้ําแนะนําเกีย่
ละพจิารณาควา
แต่เนื่องจากใน
มือ่วนัที ่22 พฤษ

การอบรมและพั
คณะกรรมการบ
ารของบรษิัทฯ 
นงานอยา่งต่อเนื่
นตน้ การประชุ
กบัการปฏบิตัหิน
 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบของบ
รเงนิของบรษิทั
วยการฝา่ยบญัช
ายการทีอ่าจมคีว
งคณะกรรมการต
างครัง้จะมผีูส้อ
วจสอบ ทัง้สิน้จาํ

มง์าม ประ

ตถกุิล 

างปี 2558 

ร ประ

กรร

ไหมแพร ไดร้บัแต่
อนัอาตมง์ามไดร้บั

สรรหา และพจิา
สรรหา และพจิา
ยวกบัค่าตอบแท
ามถูกตอ้งและเห
นระหว่างปี 2558
ษภาคม 2558 อ

พฒันาความรูก้ร
บรษิทัฯ มนีโยบ
ซึ่งรวมถึง กรร

นือง เชน่ หลกัสตู
ชุมสมันาของหน่
น้าที ่หรอืการดาํ

จาํกดั (มหาชน)   

บรษิทัฯ จํานวน
ทฯและบรษิทัย่อ
ช ีพจิารณาและ
วามขดัแยง้ทาง
ตรวจสอบจะปร
บบญัชบีรษิทัฯ
านวน 6 ครัง้ โด

ตาํแหน่ง

ะธานกรรมการตร
กรรมการอสิร

กรรมการตรวจส
กรรมการอสิร

กรรมการตรวจส
กรรมการอสิร
ตาํแหน่ง

ะธานกรรมการตร
กรรมการอสิร

รมการอสิระและก
ตรวจสอบ

งตัง้เป็นประธานก
บแต่งตัง้เป็นประธ

ารณาค่าตอบแท
ารณาค่าตอบแท
ทนสาํหรบัประธ
หมาะสมของนโย
8 มกีารเปลีย่น
อนุมตัใิหร้อการแ

รรมการและผูบ้ริ
บายส่งเสรมิและ
รมการ กรรมก
ตรของสมาคมส่
นวยงานกํากบัดู
าเนินธุรกจิของบ
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น 3 ท่าน ประกอ
อย สอบทานผล
ะคดัเลอืกผูส้อบบ
ผลประโยชน์ เป็
ระชุมร่วมกบัฝา่ย
เขา้ร่วมประชุม
ดยกรรมการตรว

จาํ

รวจสอบ/
ระ 

สอบ/
ระ 

สอบ/
ระ 

จาํ

รวจสอบ/
ระ 
รรมการ

กรรมการตรวจสอ
ธานกรรมการตรวจ

ทน  
ทน ประกอบดว้
ธานกรรมการแล
ยบายคา่ตอบแท
แปลงกรรมการ
แต่งตัง้คณะกรรม

รหิาร 
ะสนับสนุนใหม้กี
การตรวจสอบ ผ
ส่งเสรมิสถาบนัก
แลบรษิทัจดทะ
บรษิทัเพือ่เพิม่ทั

                     

อบดว้ยกรรมกา
ลการตรวจสอบ
บญัชขีองบรษิทั
ป็นตน้  
ยตรวจสอบภาย
พรอ้มกนั ในปี 
วจสอบเขา้รว่มป
นวนครัง้ท่ีเข้า
ประชมุ 

5/6

6/6 

1/1 

นวนครัง้ท่ีเข้า
ประชมุ 

-

4/4 

บเมื่อวนัที ่29 เมษ
จสอบเมื่อวนัที ่12

วยกรรมการอสิร
ละกรรมการอื่น
ทน  
รบรษิทัหลายท่า
มการสรรหาขอ

การฝึกอบรมแล
ผู้บรหิาร และเล
กรรมการบรษิทัไ
เบยีน (ตลาดหล
ทกัษะความสามา

                     

ารอสิระผูม้คีวาม
บภายในร่วมกบั
ท และสอบทานร

ยใน ฝา่ยกํากบัดู
2559 ณ วนัที

ประชมุ มรีายละเ
วนัท่ีเ

23 กนัยายน 
12 กุมภาพั

29 เมษายน 2
24 มถุินาย

12 พฤศจกิา
บรษิทัและเ

วนัท่ีลา

12 ก

1 

ษายน 2558 ลาอ
2 กุมภาพนัธ ์255

ระ 3 ท่าน
ๆ พจิารณาอน

าน และมตปิระช
งบรษิทัฯ ไวก่้อ

ละให้ความรูแ้ก่ผู
ลขานุการบรษิั
ไทย (Thai Inst
ลกัทรพัย ์และ ก
ารถในการปฏบิั

                รายง

มรูค้วามสามารถ
ฝ่ายตรวจสอบ
รายการทีเ่กี่ยวโ

ดูแล และผูบ้รหิา
ที ่31 ธนัวาคม 2
เอยีด ดงันี้ 
เข้าดาํรงตาํแหน่

2558 เป็นกรรมก
พนัธ ์2559 เป็นกรร

ตรวจสอบ 
2558 เป็นกรรมกา
ยน 2558 เป็นกรร
ตรวจสอบ 

ายน 2559 เป็นกร
เป็นกรรมการตรว
าออกจากตาํแหน

กุมภาพนัธ ์2559 

ตุลาคม 2559 

อกเมื่อวนัที ่12 กุ
59 

ได้ทําหน้าทีร่บั
นุมตัค่ิาตอบแท

ชุมคณะกรรมก
น 

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในร
ษัทฯ เพื่อให้มีกา
titute of Directo
ก.ล.ต.) รวมถงึห
บตังิาน 

งานประจาํปี 2559

ถ เพื่อทําหน้าที
ภายใน ประชุม
โยงกนั ธุรกรรม

ารฝา่ยบญัชแีละ
2559 มกีารการ

ง 

ารบรษิทั
รมการ

ารบรษิทั 
รมการ

รรมการ
วจสอบ 
น่ง 

มภาพนัธ ์2559

บผดิชอบในการ
นของกรรมการ

ารบรษิทั ครัง้ที

ระบบการกํากบั
ารปรบัปรุงการ
ors Association
หลกัสตูรอื่นๆ ที
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5.5 

บรษิทัในก
คณะกรรม

        
        

     บรษิทั เอเชยี

 

การประเมนิตน
ในปี 2558 คณ
การประชุมคณะก
มการตรรวจสอบ
1. องคป์ระกอบ
ปฏบิตัขิองคณะ
พรอ้มทีจ่ะอุทศิ
เป็นผูม้คีวามรูแ้
2. การฝึกอบรม
อยา่งเพยีงพอ 
3. การประชุมค
รว่มกนั 6 ครัง้ 
เข้าร่วมประชุม
เพยีงพอ โดยผู้
ประชุมด้วยในก
ปญัหาทางกฎห
4. การรายงาน
คณะกรรมการบ
ทัว่ไปรบัทราบโ
5. กจิกรรมของ
อนัประกอบดว้ย
• รว่มกบัผูบ้

เกดิจากคว
• สอบถามแ

เหมาะสมข
ต่างๆ ผลก
ในงบการ
ประมาณก

• พิจารณาก
ผลประโยช

• กํากบัดูแล
ระยะเวลา

• มกีารประช
ของบรษิทั

6. ความสมัพนั
คดัเลอืกหรอืแต
ตรวจสอบภายใ
งบประมาณของ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

นเองของคณะกร
ณะกรรมการตรว
กรรมการบรษิทั
บ ซึง่ผลการประ
บของคณะกรรม
ะกรรมการตรวจ
ศเวลาในการดําเ
และประสบการณ
มและทรพัยากร

คณะกรรมการต
ถงึแมใ้นระหวา่ง
มครบทัง้ 3 ท่า
เ้ขา้รว่มประชมุใ
กรณีจําเป็น รวม
หมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ของคณะกรรมก
บรษิทัรบัทราบอ
โดยเปิดเผยไวใ้น
งคณะกรรมการ
ย 
บรหิาร ในการส
วามตัง้ใจและไม
และได้รบัคําชี้แ
ของหลกัการบญั
กระทบทีม่ตี่องบ
รเงนิระหว่างปีที
การของผูบ้รหิาร
การเปิดเผยข้อ
ชน์ใหม้คีวามถูก
ลให้บรษิทัมกีาร
ทีก่ําหนด 
ชุมเฉพาะกบัผูส้
ท รวมทัง้ขอ้คดิเ
นธ์กบัผู้สอบบญั
ต่งตัง้ผู้สอบบญั
ใน สอบทานแล
งฝา่ยตรวจสอบ

จาํกดั (มหาชน)   

รรมการตรวจสอ
จสอบไดท้ําการ
ท โดยมวีตัถุประ
เมนิสามารถสรปุ
มการตรวจสอบ
จสอบ (กฎบตัร)
เนินงานอย่างเพี
ณ์เกีย่วกบัรายงา
รบุคคล ภาพรว

ตรวจสอบ ภาพ
งปีมกีารเปลีย่น
น การประชุมแ
ในแต่ละหวัขอ้ไ
มทัง้มกีารประชุ
งหรอือาจมผีลก
การตรวจสอบ ภ
อยา่งสมํ่าเสมอ
นรายงานประจาํ
รตรวจสอบ ทีผ่่า

อบทานขัน้ตอน
มต่ัง้ใจ 
แจงจากผู้บริหา
ญชทีีถ่อืปฏบิตั ิส
บการเงนิและปญั
ที่มีสาระสําคญั
รทีม่สีาระสาํคญั
อมูลของบริษัท
กตอ้งและครบถว้
รรายงานทางก

สอบบญัชเีพือ่ขอ
หน็ของผูส้อบบั
ช ีและผู้จดัการ

ญชขีองบรษิทั ส
ะอนุมตัแิผนงาน
ภายใน 
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อบ และคณะกรร
รประเมนิผลการ
ะสงคเ์พือ่นําผลป
ปไดด้งันี้ 
 ภาพรวมอยู่ใน
) ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
พยีงพอ สมาชกิเ
านทางการเงนิ 
วมอยู่ในเกณฑ์ที

รวมอยู่ในเกณฑ
นแปลงกรรมการ
แต่ละครัง้ได้มีก
ม่ใช่ผูท้ ีม่สี่วนได
ชุมร่วมกบัฝา่ยก
ระทบต่องบการ
ภาพรวมอยู่ในเ
นอกจากนี้ยงัได
าปี 
านมาอยู่ในเกณ

นการประเมนิคว

าร ผู้สอบบญัชี
สาเหตุของการเป
ญหาการรายงาน
ความมอียู่จรงิ
ต่องบการเงนิ 
ทในกรณีที่เกิด
วน 
การเงนิต่อตลาด

อความเหน็ในเรื่
ญัช ี
รฝ่ายตรวจสอบ
สอบทานและมสี
นการตรวจสอบ

                     

รมการสรรหาแล
รปฏบิตัหิน้าทีข่
ประเมนิไปใชป้

นเกณฑท์ีด่มีาก
จากคณะกรรมก
เป็นผูท้ีม่คีวามรู้
การบญัช ีและก
ทีด่มีาก เนื่องจา

ฑท์ีด่มีาก โดยใ
รตรวจสอบ แต่ก
การกําหนดวาร
ดส้ว่นเสยีในเรือ่
กฎหมายของบริ
รเงนิของบรษิทัอ
กณฑท์ีด่มีาก เ
ดร้ายงานกจิกรร

ณฑท์ีด่มีาก เนื่อ

วามเสีย่งในงบก

 และผู้จดัการฝ
ปลีย่นแปลงทีไ่ม
นระหวา่งงวด รว
งและความเพยี

รายการเกี่ยวโ

ดหลกัทรพัย์ฯ ต

องต่างๆ เชน่ คุ

ภายใน ภาพรว
ส่วนร่วมในการ
บภายใน การเปล

                     

ละพจิารณาคา่ต
ของตนเอง และจ
ระโยชน์เพือ่การ

เนื่องจากเป็นไ
การบรษิทั กรร
รูแ้ละประสบการ
การตรวจสอบ 
ากได้รบัขอ้มูลข

ในปี 2559 คณะ
การประชุมในแต
ระการประชุมเพ
องนัน้ๆ มกีารเชิ
รษิทั เพือ่สอบถา
อยา่งน้อยไตรมา
เนื่องจากมกีารร
รมทีท่ําในระหว่

องจากได้ปฏบิตัิ

ารเงนิทีเ่กีย่วกบั

ฝ่ายตรวจสอบภ
มไ่ดเ้กดิจากมาต
วมทัง้การแกป้ญั
งพอของการตั ้

โยงหรือรายกา

ตามขอ้กําหนด

คุณภาพของเจา้ห

วมอยู่ในเกณฑ์ท
แต่งตัง้และมอบ
ลีย่นแปลงแผนก

                รายง

อบแทน 
จะได้นําเสนอต่อ
รปรบัปรุงการป

ไปตามหลกัเกณ
มการตรวจสอบ
รณ์โดยสมาชกิอ

ข่าวสารและได้ร ั

ะกรรมการตรวจ
ต่ละครัง้จะมกีรร
พื่อแจ้งข้อมูลที่
ชญิผูบ้รหิารหรอื
าม และรบัทราบ
าสละ 1 ครัง้ 
รายงานผลการป
ว่างปีเพือ่ใหผู้ถ้อื

ตติามแนวทางก

บความผดิพลาด

ภายใน ในเรื่อง
ตรฐานการบญัชี
ญหาทีเ่กดิขึน้ ก
ัง้สํารองค้างรบั

ารที่อาจเกิดคว

อย่างถูกต้องคร

หน้าทีบ่ญัช ีผูต้

ทีด่มีาก เนื่องจา
บหมายงานให้แ
การตรวจสอบ ก

งานประจาํปี 2559

อคณะกรรมการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ณฑแ์ละแนวทาง
บทุกท่านมคีวาม
อย่างน้อย 1 คน

รบัการฝึกอบรม

จสอบได้ประชุม
มการตรวจสอบ
เกี่ยวข้องอย่าง
ผูส้อบบญัชรี่วม
บหากมปีระเดน็

ปฏบิตังิานใหแ้ก
อหุน้และผูล้งทุน

ฎบตัรทีก่ําหนด

ดมสีาระสาํคญัที

งเกี่ยวกบัความ
ชหีรอืกฎระเบยีบ
การเปลีย่นแปลง
บ/ ค้างจ่าย การ

วามขดัแย้งทาง

รบถ้วน ภายใน

รวจสอบภายใน

ากมสี่วนในการ
แก่ผู้จดัการฝ่าย
การจา้งงานและ
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สรรหาของ

5.6 

ผูพ้จิารณา

และ/หรอืก
ประเภทแล
และรกัษาก
คณะกรรม
ภายหลงัจ
เปิดเผยไ
ค่าตอบแท
คณะกรรม
หลกั 
5.7 

กรรมการ
บรหิารงาน
มีเวลาเพี
คณะกรรม
แก่บุคคลภ
ทุกตําแหน

กรรมการใ
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7. ความสมัพนั
กํากบัดูแล สอบ
งบประมาณของ

การประเมนิตน
เนื่องจากมตปิร
งบรษิทัฯ ไวก่้อน

ค่าตอบแทนกรร
ในการกําหนดค
าและนําเสนอคา่
โดยคา่ตอบแทน
1. ค่าเบี้ยประชุ
การประชุมคณ
รว่มการประชุม
2. ค่าตอบแทน
ดําเนินงานประ
สรา้งผลกําไรจา
หลกัเกณฑใ์น
ในการพจิารณา
กรรมการผูจ้ดักา
ละขนาดธุรกจิข
กรรมการทีม่คีณุ
มการบรษิทั กจ็ะ
ากได ้นําเสนอค
ว้ในแบบแสดง
ทนรายเดอืนขอ
มการบรษิทัเป็น

แผนสบืทอดตํา
การแต่งตัง้บุคค
บรษิทั และผู้บริ
นของบรษิทัฯ ซึ่
ยงพอต่อการห
มการบรษิทัฯ จา
ภายนอกทีม่คีวา
น่งของงาน 
• การปฐมนิ
ภายหลงัการคดั
ใหม่รูจ้กักบัฝา่ย

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

นธ์กบัผูจ้ดัการฝ่

บทานและอนุมตัิ
งฝา่ยกํากบัดูแล

นเองของคณะกร
ระชุมคณะกรรม
น ดงันัน้จงึไม่มี

รมการ ประธาน
คา่ตอบแทนกรร
าตอบแทนดงักล่
นทีนํ่าเสนอไดแ้
ชุม เป็นการพจิา
ณะกรรมการตรว
มอยา่งสมํ่าเสมอโ
นบําเหน็จพเิศษ
จาํปีของบรษิทั
ากการดําเนินงา
การพิจารณาค
าคา่เบีย้ประชุม 
าร บรษิทัฯ จะต
องบรษิทัฯ ตลา
ณภาพของบรษิทั
ะได้รบัค่าตอบแ
คณะกรรมการบ
งรายการข้อมูล
องกรรมการทุก
นผูพ้จิารณาอนุม

แหน่ง และการค
คลเข้ามาดํารง
รหิาร ซึ่งการพจิ
ซงึบรษิทัฯไดก้ําห
หาบุคคลที่เหมา
ากผูท้ีม่คีวามรูค้
ามรูค้วามสามาร

นเทศกรรมการให
ดัเลอืกผู้ที่จะเข้
ยบรหิาร และกร

จาํกดั (มหาชน)   

ายกํากบัดูแล ภ
ตแิผนการปฏบิตัิ
ล 

รรมการสรรหาแ
การบรษิทั ครัง้
การประเมนิตน

นเจา้หน้าทีบ่รหิา
รมการบรษิทั ปร
ล่าวใหท้ีป่ระชุมผู
แก่ 
ารณาให้กบักรร
จสอบ เพือ่สะท้
โดยจะตอ้งมกีา
ษ เป็นการพจิาร
ฯ เพือ่เป็นการต
านทีด่ใีหแ้ก่บรษิั
ค่าตอบแทนกร
และคา่ตอบแทน
ต้องคํานึงให้สอ
าด และคูแ่ขง่ขนั
ทฯไว ้ซึง่ในสว่น
แทนดงักล่าวจาก
บรษิทัเพือ่ขออนุ
ลประจําปี (แบบ
ท่าน รวมถึงปร
มตั ิโดยกําหนด

คดัเลอืกแต่งตัง้ก
ตําแหน่งต่างๆ
จารณาจะให้โอ
หนดใหผู้ท้ ีจ่ะลา
าะสมเข้ามาทํา
วามสามารถ แล
รถเกีย่วกบัธุรกจิ

หม่ 
ขา้มาดํารงตําแห
รรมการท่านอื่น
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ภาพรวมอยู่ในเก
ตงิานของฝา่ยกํา

และพจิารณาค่าต
งที ่5/2558 เมือ่ว
นเองของคณะกร

าร และ/หรอืกรร
ระธานเจา้หน้าที
ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิ

รมการบรษิทัฯท
ทอ้นการทํางานข
รลงนามการเขา้
รณาให้กบักรรม
ตอบแทนผลการ
ษทัฯ 
รรมการ 
นบําเหน็จพเิศษ
ดคลอ้งกบัหน้า
น โดยมคีา่ตอบแ
นของประธานเจ้
กการดํารงตําแห
นุมตัแิลว้ กจ็ะนํา
บ 56-1) และร
ระธานเจ้าหน้า
ค่าตอบแทนตา

กรรมการใหม่ 
 โดยเฉพาะใน
กาสทัง้จากบุค
าออกตอ้งแจง้ล่ว
าหน้าที่แทน โด
ละมวีฒุภิาวะรอ
จของบรษิทัฯแต

หน่งกรรมการให
ๆ พรอ้มกบันําเ

                     

กณฑท์ีด่ ีเนื่องจ
ากบัดแูล การเป

ตอบแทน 
วนัที ่22 พฤษภ
รรมการสรรหาแ

รมการผูจ้ดัการ
ทีบ่รหิาร และ/หรื
จารณาอนุมตัติ่อ

ทุกท่าน ทีเ่ขา้ร่ว
ของกรรมการ แ
ารว่มประชุมทุก
มการบรษิทัทุก
รปฏบิตังิานและ

ษของคณะกรรม
ทีค่วามรบัผดิช
แทนดงักล่าวตอ้
า้หน้าทีบ่รหิาร
หน่งในคณะกรร
าเสนอต่อทีป่ระช
รายงานประจํา
ที่บรหิาร และ/
ามความสําคญัข

ระดบัตําแหน่ง
คลภายในและบ
วงหน้าใหบ้รษิทั
ดยทัว่ไปแผนก
งลงไปในหน่วย
ต่อย่างใด ซึง่การ

หม่ของบรษิทัฯ
เสนอขอ้มูลของ

                     

จากได้มกีารมอ
ลีย่นแปลงแผนก

ภาคม 2558 ใหช้
ละพจิารณาคา่ต

กรรมการชดุยอ่
รอืกรรมการผูจ้ดั
อไป 

วมประชุมในกา
และเพือ่จูงใจให้ก
ครัง้ภายหลงักา
กท่าน เป็นอตัรา
ะสรา้งแรงจูงใจใ

การชุดต่างๆ รว
อบ และความตั ้
งอยูใ่นระดบัทีเ่ห
และ/หรอืกรรมก
รมการบรษิทัเช่
ชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ข
ปีของบริษัทฯต
/หรอืกรรมการผ
ของหน่วยงาน แ

ประธานเจ้าหน้
บุคคลภายนอก
ฯทราบไม่น้อยก
การสืบทอดตําแ
ยงานเดยีวกนั แต
รคดัสรรจะมกีร

ฯ ประธานเจ้าห
งบรษิทัฯ ตลอด

                รายง

อบหมายงานให้
การปฏบิตังิาน 

ชะลอการแต่งตั ้
ตอบแทน 

อยต่างๆ 
ดการ คณะกรรม

รประชุม คณะก
กรรมการปฏบิตัิ
ารประชุมเสรจ็สิน้
าร้อยละของกํา
ใหแ้ก่คณะกรรม

วมทัง้ประธานเจ
ตัง้ใจปฏบิตัหิน้า
หมาะสม และเพี
การผูจ้ดัการ ทีด่
ชนเดยีวกบักรรม
ขออนุมตัต่ิอไป 
ต่อไป ในขณะ
ผู้จดัการ บรษิทั
และหน้าทีค่วาม

น้าที่บรหิาร/กรร
ที่มคีุณสมบตัเิห
กว่า 30 วนั เพือ่
แหน่ง ต้องนําเ
ต่อยา่งไรกต็าม 
ะบวนการพจิาร

น้าที่บรหิารจะเ
จนขอ้มูลต่างๆท

งานประจาํปี 2559

แก่ผูจ้ดัการฝา่ย
การจา้งงานและ

ัง้คณะกรรมการ

มการบรษิทัเป็น

กรรมการบรษิทั
ตหิน้าที ่และเขา้
น้ 
ไรสุทธจิากการ
มการบรษิทั เพือ่

จา้หน้าทีบ่รหิาร
ทีข่องกรรมการ
พยีงพอทีจ่ะจงูใจ
ดํารงตําแหน่งใน
มการทัว่ไป โดย
และจะไดม้กีาร
ที่การพิจารณา
ทถูกนําเสนอให้
มรบัผดิชอบเป็น

รมการผู้จดัการ
หมาะสมต่อการ
อทีจ่ะใหบ้รษิทัฯ
เสนอรายชื่อแก
ไม่ไดปิ้ดโอกาส
รณาทีโ่ปร่งใสใน

เป็นผู้แนะนําให้
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น
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คูม่อืการกํ
การใชข้อ้มู
หลกัสตูร A
หลกัสตูรก

และบรษิทั
จดัทํางบก
ปฏบิตัอิยา่
เพยีงพอใน

การบนัทกึ
ไม่ใหเ้กดิก

สามารถสร

6.  การกาํ

ควบคุมดแู
นโยบายก
นโยบายนี้
ป้องกนักา
ขดัแยง้ทา

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ากบัดูแลกจิการ
มลูภายใน เป็นต
Audit Committe
การอบรมใดๆ ที่
• รายงานขอ
- คณะกรรมกา

ทยอ่ย และสารสน
การเงนิดงักล่าว 
างสมํ่าเสมอ แล
นหมายเหตุประ
- คณะกรรมการ
กขอ้มูลทางบญัชี
การทุจรติหรอืกา
- ในการน้ี คณะ
รา้งความเชือ่มัน่

ากบัดแูลการใช
บรษิทัฯได้จดัตั
แลการบรหิารจดั
ารกบัดูแลกจิกา

นี้ใหพ้นักงานทุก
ารล่วงรูข้อ้มูลทีไ่
งผลประโยชน์ร

1. กําหนด
เปิดเผย
ขอ้มลูเห

2. กําหนด
(Restric
หน้าที่ใ
เนื่องมา

3. การรกัษ
- กาํ
- มกี
- หา้
- ให้

ได้
- ใน

ขดั
ทา

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

รของบรษิทัฯ เพื
ต้น นอกจากนี้ ห
ee Program (ก
ทีเ่ป็นประโยชน์ต
องคณะกรรมกา
รบรษิทั เป็นผูร้ ั
นเทศทางการเงิ
จะเป็นไปตามม

ละใชดุ้ลยพนิิจอย
กอบงบการเงนิ
รบรษิทั ไดจ้ดัให
ชมีคีวามถูกต้อง
ารดําเนินการทีผ่ิ
ะกรรมการบรษิั
นอยา่งมเีหตุผลต

ช้ข้อมลูภายใน
ตัง้หน่วยงานกํา
ดการของหน่วย
ารทีด่ ีเพือ่ป้องก
คนรบัทราบ ใน
ไดม้าจากการป
ะหวา่งหน่วยงา
ดให้มกีารแยกพื้
ยแก่สาธารณชน
หล่านัน้ไปใชป้ร

ดให้มกีารขึน้บญั
cted List) ได้
ในหน่วยงานนั ้
าจากการปฏบิตัิ

ษาความลบัของ
าหนดใหม้กีารใช
การใชช้ือ่รหสั (C
ามพนกังานนําข้
ห้พนักงานในหน
ดร้บัความยนิยอม
นกรณีทีม่กีารให้
ดแยง้กนั กําหน
างการเงนิของลกู

จาํกดั (มหาชน)   

พือ่ใหท้ราบถงึบ
หากกรรมการให
กรณีเป็นกรรมก
ต่อการปฏบิตัหิน้
ร 
รบัผดิชอบต่อกา
งนิทีป่รากฏต่อส
มาตรฐานการบั
ย่างระมดัระวงัแ
น 
หม้กีารดาํรงรกัษ
ง ครบถ้วน และ
ผดิปกตอิยา่งมสี
ษทัฯ มคีวามเหน็
ต่อความเชือ่ถอืไ

น 
กบัดูแล (Co
ยงานต่างๆ รวม
กนัการนําขอ้มูล
นบอรด์ของบรษิั
ฏบิตัหิน้าทีร่ะห
นธรุกจิต่างๆ ดั
พืน้ที่ของสายงา
นทัว่ไป (Non-P
ระโยชน์ในทางมิ

ญชรีายชื่อหลกัท
ดแ้ก่ หลกัทรพัย์
นัน้ และผู้บริหา
หน้าทีท่าํการซือ้

ขอ้มลูในหน่วยง
ชร้หสั Passwor
Code Name) สํ
ขอ้มลูของลกูคา้ไ
น่วยงานเท่านัน้ท
มจากผูบ้งัคบับญั
บ้รกิารทีป่รกึษา
นดให้เจ้าหน้าทีท่ี
กคา้อกีราย และ
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ทบาทและอาํนา
หม่ยงัมไิดม้กีาร
การตรวจสอบ) จ
น้าที ่บรษิทัฯกจ็

ารดําเนินธุรกจิที
สาธารณชน ในแ
ญัชทีีร่บัรองทัว่
และประมาณกา

ษาไวซ้ึง่ระบบค
ะเพยีงพอทีจ่ะดํา
สาระสาํคญั 
นว่าระบบการค
ไดข้องงบการเงิ

ompliance U
มถงึการใชข้อ้มลู
ลของบรษิทัฯไป
ษทัฯ เพือ่นํามา
หว่างหน่วยงาน
งันี้ 
นอย่างชดัเจน 
ublic Informat
ชอบ 

ทรพัย์ทีห่้ามบริ
ยข์องบรษิทัจดท
ารทําการซื้อขา
อขายหลกัทรพัย

งาน 
rd ในการเขา้ระบ
สาํหรบัลกูคา้  
ไปเปิดเผยโดยไ
ทีส่ามารถใชข้อ้
ญัชาของหน่วยง
าทางการเงนิแก่
ที่ทําหน้าทีท่ีป่รึ
ะเจา้หน้าทีแ่ต่ละ

                     

าจหน้าทีข่องคณ
รอบรมหลกัสตูร
จากสมาคมส่งเส
ะดาํเนินการจดัใ

ทีส่ําคญั และกา
แบบแสดงรายกา
ไปในประเทศไ
รทีด่ทีีส่ดุในการ

ควบคมุภายในที่
ารงรกัษาไวซ้ึง่ท

วบคุมภายในข
งนิของบรษิทัฯ

nit) ขึน้เพื่อใ
ลภายในของบริ
หาผลประโยชน์
ใชเ้ป็นหลกัในก
และบุคลากรข

โดยเฉพาะสาย
tion) แยกออก

ษทัฯ พนักงาน
ทะเบยีนทีเ่ป็นลูก
ายหลักทรัพย์ด
ยเ์พือ่ประโยชน์ข

บบงานต่าง ๆ 

ไมไ่ดร้บัอนุญาต
อมูลได้ หากหน่ว
งานทัง้สองก่อน
กลกูคา้หลายราย
รกึษาทางการเงิ
ะรายตอ้งแยกเก็

                     

ณะกรรมการบรษิ
ร Director Cert
สรมิสถาบนักรร
ใหเ้ขา้รว่มการอ

ารกํากบัดูแลกจิ
ารขอ้มูลประจําปี
ทย โดยเลอืกนโ
รจดัทํา รวมทัง้มี

มปีระสทิธผิล เพ
ทรพัยส์นิ และเพ

องบรษิทัฯโดยร

ให้มบีทบาทหน้
รษทัฯ ให้มคีวา
น์ใหแ้ก่ตนเองหรื
การปฏบิตั ิ ซึง่บ
ของบรษิทัฯ (C

ยงานทีม่ขีอ้มูลภ
กจากหน่วยงานอื

น และผู้บรหิาร ท
กคา้ของบรษิทัฯ
ดังกล่าว เพื่อป้
ของตนในทางที่

 
วยงานอื่นมคีวา
 
ยทีอ่ยูใ่นอุตสาห
นิของลูกคา้ราย
กบ็เอกสารขอ้มลู

                รายง

ษทัจรรยาบรรณ
ification Progra
รมการบรษิทัไท
อบรมต่อไป 

การงบการเงนิร
ปีและรายงานป
โยบายบญัชทีีเ่ห
มกีารเปิดเผยขอ้

พือ่ใหม้ ัน่ใจไดอ้
พือ่ให้ทราบจุดอ

รวมอยู่ในระดบั

้าทีแ่ละความรบั
มถูกตอ้ง และเ
รอืพวกพอ้ง โด
บรษิทัฯไดกํ้าหน
Chinese wall)

ภายในที่มสีาระ
อื่น เพือ่ปิดกัน้มิ

ทําการซื้อขายเ
ฯ โดยจะหา้มพ
ป้องกันมิให้มีก
ทีม่ชิอบ 

ามจําเป็นทีต่้อง

กรรมเดยีวกนั 
ยหนึ่ง ไม่มาทํา
ลทีต่นทาํอยา่งรดั
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ณ การกํากบัดูแล
am (DCP) หรอื
ย (IOD) รวมถงึ

รวมของบรษิทัฯ
ระจําปี โดยการ
หมาะสมและถอื
อมลูสาํคญัอยา่ง

อย่างมเีหตุผลวา่
อ่อนเพือ่ป้องกนั

บทีน่่าพอใจ และ

บผดิชอบในการ
เป็นไปตามหลกั
ยไดปิ้ดประกาศ
นดมาตรการเพือ่
) เพือ่ขจดัความ

ะสําคญัที่ยงัมไิด้
มใิหล้่วงรูแ้ละนํา

เพื่อบญัชตีนเอง
นกังานทีป่ฏบิตัิ
การใช้ข้อมูลอัน

ใชข้อ้มูลจะต้อง

หรอือาจมคีวาม
หน้าทีท่ีป่รกึษา
ดักุม 
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กรณีทีต่นจ
ทุกท่าน แ

หลกัทรพัย
หลกัทรพัย
2535 ทัง้น้ี
ก.ล.ต. ดว้

7. การปฏิ

แนวทางข
ไดเ้ปิดเผย

        
        

     บรษิทั เอเชยี

4. การเกบ็
- กา

ลูก
อา

- กา
แย

การจดัเ
เกี่
ทีเ่

- กํา
เอ
หน

- กา
ผูบ้

5. การขอห
- กา

สอ
- กร

ดงั
ได้
รา
Kn

6. ห้ามพนั
ราคาหุ้น
จนกระท
เป็นการ

ทัง้น้ี บรษิทัฯกํ
จะทําการซื้อหรื
ละกําหนดใหก้ร
นอกจากนี้ 
ยข์องบรษิทัฯขอ
ยต่์อสาํนกังาน 
น้ีบรษิทัฯกําหนด
ย 
 

ฏิบติัตามหลกัก
บรษิทัฯไดม้กีาร
องการดําเนินธุร
ยไวใ้นเวบ็ไซตข์

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

บรกัษาเอกสารข
ารเก็บควบคุมข้
กคา้ใหม้กีารแยก
าจจะเกดิขึน้จาก
ารเกบ็รกัษาขอ้มู
ยกเป็นสดัสว่น 
เกบ็รกัษาขอ้มูล
ยวขอ้งเท่านัน้ 
เป็นเอกสาร 
าหนดใหเ้ฉพาะ
กสารเพือ่ขอใช้
น่วยงานดงักล่าว
ารเกบ็และการทํ
บงัคบับญัชาก่อน
หรอืใหข้อ้มลูกบั
ารขอหรอืให้ขอ้
อบถามขอ้มลูได้
รณีทีห่น่วยงานมี
งกล่าวมาใช้ประ
ด้รบัความยนิยอ
ยงานให ้Comp

now Basis) 
นักงานและผู้บริ
นของบรษิทัฯ ซ
ทัง่ขอ้มูลได้เปิด
รสรา้งราคาใหก้ั
าหนดให ้กรรม
รอืจะทําการขาย
รรมการหรอืผูบ้ริ
บรษิทัฯได้ทําก
องตนเอง คู่ส
ก.ล.ต. ตามมา
ดกรรมการและผู

การกาํกบัดแูลกิ
รจดัทาํคูม่อืการ
รกจิใหม้กีารบริ
องบรษิทัฯที ่ww

จาํกดั (มหาชน)   

ของหน่วยงาน 
อ้มูลและเอกสา
กเกบ็ต่างหากใ
กการนําเอกสารส
มลูทีเ่ป็นเอกสาร

ลทีอ่ยู่ในเครื่องค
และเกบ็รกัษาสื่

เจา้หน้าทีใ่นหน
ข้อ้มูลต้องแจง้วั
วก่อน 
ทําลายเอกสารที
น และในกรณทีี่
บหน่วยงานอืน่ 
มูลกบัหน่วยงา
เ้ฉพาะสว่นทีต่อ้
มขีอ้มูลภายในเ
ะโยชน์หรอืนําอ
อมเป็นลายลกัษ
pliance Unit ท

รหิารผู้ทราบขอ้
ซื้อขายหลกัทรั
ดเผยสู่สาธารณช
บัหลกัทรพัยข์อ
มการและผูบ้รหิา
ยหุน้ของบรษิทัฯ
รหิารท่านนัน้ ได
การแจ้งให้กรร
มรส และบุตร
าตรา 59 และบ
ผูบ้รหิารจะตอ้งจ

กิจการท่ีดีอ่ืนๆ
รกํากบัดแูลกจิกา
หารงานทีด่แีละ
ww.acap.co.th 
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าร โดยเฉพาะข้
หอ้ยู่ในทีป่ลอด
สาํคญัไปใชใ้นท
ร จะจดัเกบ็เอกส

คอมพวิเตอร ์จะ
สอืบนัทกึขอ้มลู 

น่วยงานเท่านัน้ท
วตัถุประสงคใ์นก

ทีเ่ป็นขอ้มูลลบั ห
จะฝากเกบ็ทีศ่นู

นอื่น ต้องได้รบั
องนํามาใชเ้ท่านั ้
ป็นขอ้มูลไม่ควร
ออกเผยแพร่ หา
ษณ์อกัษรจากผู้บ
ทราบ โดยพจิาร

มูลภายในเกี่ยว
รพัย์ของบรษิทัฯ
ชนเรยีบรอ้ยแล้
องบรษิทัฯ 
ารทุกคน ตอ้งแ
ฯออกไป โดยเบื
ดแ้จง้ใหท้ราบอกี
มการและผู้บรหิ
รทีย่งัไม่บรรลุนิ
บทกําหนดลงโท
จดัสง่สาํเนาการ

ๆ 
ารของบรษิทัฯ 
ะยัง่ยนื โดยไดก้ํ
ซึง่พอสรปุนโยบ

                     

อ้มูลที่สําคญัเกี่
ภยั และมกีารค

ทางมชิอบ 
สารขอ้มลูทุกปร

ะจดัใหม้รีหสัคว
เช่น Diskette T

ทีส่ามารถเบกิเอ
การขอเบกิเอกส

หากจะมกีารทํา
นยจ์ดัเกบ็เอกสา

บการอนุมตัจิาก
นัน้ 
รเปิดเผย หรอืเ
ากมคีวามจําเป็น
บงัคบับญัชาขอ
รณาเปิดเผยขอ้ม

วกบัผลการดําเ
ฯ ตัง้แต่วนัที่ทร
ลว้ และหา้มนําข

แจง้ใหค้ณะกรรม
บือ้งต้นใหด้ําเนิน
กครัง้ในทีป่ระชุ
หารของบรษิทั
ตภิาวะ ตลอด
ทษตามพระราช
รรายงานดงักล่า

ตามแนวทางขอ
กําหนดใหเ้ป็นแน
บายและแนวปฏิ

                     

กี่ยวกบัการปฏบิั
ควบคุมอย่างรดั

ระเภทไวใ้นตู้เอก

บคุม (Passwor
Tape เป็นต้น เช

อกสารมาใชไ้ด ้
สารและผ่านการ

าลายเอกสารดงั
าร ตอ้งบรรจุใสเ่

กผู้บงัคบับญัชา

เป็นขอ้มลูลบัขอ
นต้องขอหรอืให
งหน่วยงานทีเ่กี
มูลเท่าทีจ่าํเป็นใ

เนินงานหรอืเห
ราบขอ้มูลหรอืวั
ขอ้มูลภายในทีไ่

มการบรษิทัทรา
นการแจง้ผ่านอี
ชมคณะกรรมการ
ฯรบัทราบเกี่ยว
ดจนการรายงาน
ชบญัญตัหิลกัทรั
วแก่บรษิทัฯในว

องตลาดหลกัทรั
นวปฏบิตัแิก่ผูบ้
ฏบิตัอิืน่ๆ ทีส่าํคั

                รายง

บตัหิน้าที่ และข้
กุมเพือ่ป้องกนั

กสารของหน่วย

rd) เฉพาะพนั
ช่นเดยีวกบัการ

หากหน่วยงาน
รอนุมตัจิากผูบ้งั

งกล่าวจะต้องได้
เอกสารและปิดผ

ในหน่วยงานก่

องลูกคา้ หา้มพน
หข้อ้มูลกบัหน่ว
กี่ยวขอ้งทัง้สอง
ใหร้ะดบัหนึ่งเท่

ตุการณ์ที่สําคญั
วนัที่มมีตคิณะก
ไม่ควรเปิดเผยไ

าบล่วงหน้าอย่าง
อเีมลลแ์ก่กรรมก
รบรษิทัทีจ่ะมขีึน้
วกบัหน้าที่การ
นการเปลีย่นแป
รพัยแ์ละตลาดห
วนัเดยีวกบัทีร่า

พัยแ์ห่งประเทศ
บรหิารและพนักง
คญับางหวัขอ้ ดงั
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อ้มูลต่างๆ ของ
ความเสยีหายที

ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

นักงานทีม่หีน้าที
เกบ็รกัษาขอ้มลู

นอื่นต้องการเบกิ
งัคบั บญัชาของ

ดร้บัอนุญาตจาก
ผนึกใหเ้รยีบรอ้ย

อน โดยขอหรอื

นักงานนําขอ้มูล
ยงานอื่นจะต้อง
หน่วยงาน และ

ทานัน้ (Need to

ญซึ่งอาจกระทบ
กรรมการบรษิทั
ไปเผยแพร่ เพื่อ

งน้อย 1 วนั ถงึ
การและผูบ้รหิาร
นในครัง้ถดัไป 
รายงานการถือ
ปลงการถอืครอง
ลกัทรพัย ์ พ.ศ
ยงานสาํนักงาน

ศไทยเพือ่ใชเ้ป็น
งานทุกคน ทัง้น้ี
งันี้ 
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ไดเ้สยีหรอื
ในลกัษณะ
ขอ้บงัคบั 
หลกัทรพัย

 

โดยตรง 
(Business
ต่างหาก โ

ครบถว้น 

ภาวะเศรษ
บรษิทัฯ 
จะตอ้งระบ
ความเสีย่ง

เสีย่งและผ

โดยหากบ
(Key Ris
ต่อๆไป 

พรอ้มทัง้ป
นัน้ๆ ในก
พจิารณาก

        
        

     บรษิทั เอเชยี

รายการท่ีอาจ

เมือ่บรษิทั
โยงกนัขอ
ดว้ยความ
บรษิทั โด
ระหวา่งกนั

ประโยชน์สงูสดุ
ออาจมคีวามขดั
ะดงักล่าวได้เพือ่
ประกาศ คาํสั

ยแ์ห่งประเทศไท
นโยบายและก
คณะกรรมการบ
เช่น ความเสีย่
s Risks) ความ
โดยมขี ัน้ตอนหลั
1. การกําหนดว
การกําหนดวตัถ

2. การระบุควา
เพือ่พจิารณาเห
ษฐกจิโลก อตัรา
กระบวนการทํา
บุถงึประเภทควา
งรอง 
3. การประเมนิค
บรษิทัฯมกีารปร
ผลกระทบทีเ่กดิข
4. การจดัการค
ภายหลงัการจดั
รษิทัฯมงีบประม
k) ทีจ่ะต้องถูก

5. การรายงานแ
ฝา่ยบรหิารควา
ประสานงานกบัฝ
การหาแนวทางป
กลัน่กรองและนํา

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

มีความขดัแย้ง

ฯมรีายการทีอ่า
งบรษิทัฯมสี่วนไ
มขดัแยง้ทางผลป
ดยคณะกรรมกา
นคาํนึงถงึ 
ดของบรษิทัฯ คว
แยง้ทางผลประโ
อความเป็นธรร
สัง่ ขอ้กําหนด 
ทย 
การบริหารควา
บรษิทัฯ ไดม้อบ
ยงทางการเงนิ 
มเสีย่งในเหตุกา
ลกัๆ ในการบรหิ
วตัถุประสงค ์(O
ถุประสงคใ์หช้ดั

มเสีย่ง (Risk Id
หตุการณ์ทีจ่ะนํา
แลกเปลีย่น ภยั
างาน ซึง่สิง่เห
ามเสีย่งในแต่ละ

ความเสีย่ง (Ris
ระเมนิความเสีย่
ขึน้ เชน่ ดา้นกา
วามเสีย่ง และทํ
ดลาํดบัและความ
มาณและทรพัยา
จดัการเป็นลําดั

และตดิตามผล 
ามเสีย่งจะมกีารจ
ฝ่ายกํากบัดูแล 
ป้องกนั และแก
าเสนอต่อคณะก

จาํกดั (มหาชน)   

งทางผลประโย

าจก่อใหเ้กดิควา
ไดส้่วนเสยี บรษิ
ประโยชน์ กล่า
รตรวจสอบจะต้

วามยตุธิรรม คว
โยชน์ในรายการ
ม และเพือ่ผล
หรอืกฎของตล

มเส่ียง 
บหมายใหฝ้า่ยบ
(Financial Ris
รณ์ (Event Ri
หารความเสีย่งอ
Objective Settin
เจนเพือ่ทราบข

dentification) 
าไปสู่ความเสยีห
ยธรรมชาต ิเป็น
ล่านี้จะมผีลกระ
ะเหตุการณ์ใหช้ั

sk Evaluation)
ยง เพือ่จะไดด้าํเ
ารเงนิ ดา้นธุรกจิ
ทําแผนบรหิารคว
มสาํคญัของควา
ากรจํากดั ความ
ดบัแรก ส่วนคว

(Risk Reportin
จดัทํารายงานข
ฝา่ยตรวจสอบ

ก้ไขใหท้นัก่อนเ
กรรมการบรษิทัฯ
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ยชน์ 

มขดัแยง้ทางผล
ษทัฯจะดําเนินต
าวคอื รายการ
ต้องแสดงความเ

วามสมเหตุสมผ
รระหวา่งกนัดงัก
ประโยชน์สงูสดุ
ลาดหลกัทรพัย์

บรหิารความเสีย่
sks) ความเสีย่
isks) เป็นต้น โ
อกเป็น 6 ขัน้ตอ

ng) 
อบเขตการดาํเนิ

หาย โดยพจิารณ
ต้น และปจัจยัภ
ะทบต่อเป้าหมา
ชดัเจน ว่าความเ

เนินการพจิารณ
จ ความปลอดภั
วามเสีย่ง (Risk
ามเสีย่งแลว้ บรษิ
มเสีย่งทีม่ผีลกร
ามเสีย่งทีม่ผีลก

g and Monitor
องการประเมนิค
บภายใน และค
กดิความเสยีหา
ฯต่อไป 

                     

ลประโยชน์ ราย
ตามนโยบายการ
ดงักล่าวทัง้หมด
เหน็เบื้องต้นต่อ

ผลของรายการ แ
กล่าว จะไม่สาม
ดของบรษิทัฯ 
แ์ห่งประเทศไท

ยง ทําหน้าทีต่ร
งในการปฏบิตังิ
โดยไดจ้ดัทําเป็น
อน ไดแ้ก่ 

นนิงานในแต่ละร

ณาทัง้ปจัจยัภาย
ภายในขององคก์
ยและการปฏบิตั
เสีย่งใดเป็นควา

ณาในการจดัลาํดั
ยั ลกูคา้ เป็นตน้

k Treatment an
ษทัฯจะไดก้ําหน
ระทบสงูและอาจ
กระทบตํ่าและมโี

ing) 
ความเสีย่ง เพือ่ร
ณะกรรมการตร
ายซึง่ภายหลงัค

                     

การทีเ่กีย่วโยงก
รทํารายการทีเ่กี
ดจะต้องผ่านคว
รายการนัน้ ทัง้

และเป็นไปตาม
มารถมสีว่นรว่มใ
และหากเป็นรา
ย บรษิทัฯจะป

รวจสอบและดูแ
งาน (Operatio
นนโยบายบรหิา

ระดบั และสามา

นอก เชน่ นโบบ
กร เช่นนโยบาย
ตังิานของบรษิทั
ามเสีย่งหลกั (Ke

บัความเสีย่ง ดถูึ
น 
d Mitigation) 
นดแนวทางในกา
จเกดิบ่อยจะถูกใ
โอกาสเกดิน้อย

รายงานโดยตรง
รวจสอบเพือ่ปร
ณะกรรมการบริ

                รายง

กนั หรอืรายการ
กีย่วโยงกนั และ
วามเหน็ชอบจาก
งนี้การอนุมตักิา

ราคาตลาด นอ
ในการอนุมตัริาย
ยการระหว่างกั
ปฏบิตัติามขอ้กํา

แลตดิตามการบริ
on Risks) ควา
ารความเสีย่งขึน้

ารถวเิคราะหค์วา

บายของรฐับาลก
ยกลยทุธข์องบริ
ทฯ โดยฝ่ายบริ
ey Risk) และคว

ถงึโอกาสในการ

ารจดัการกบัควา
ใหพ้จิารณาเป็น
 จะไดร้บัการจั

งต่อคณะกรรมก
ะเมนิสถานการ
รหิารไดร้บัทราบ
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าหนดของตลาด

รหิารความเสีย่ง
ามเสีย่งในธุรกจิ
นมาเป็นอกีฉบบั

ามเสีย่งได ้

การเมอืง 
ษทัฯ โครงสรา้ง
รหิารความเสีย่ง
วามเสีย่งใดเป็น

รเกดิความ 

ามเสีย่ง  
นความเสีย่งหลกั
ดัการเป็นลําดบั

การบรหิาร  
รณ์ในความเสีย่ง
บขอ้มูลแลว้ จะ
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รายงานปร
ตอ้งมกีารป
ต่อคณะกร

 

ลงทุนใดๆ
อยา่งดจีาก
โดยไดเ้ปิด

 

และอํานาจ
ความเสยีห
รวดเรว็ ร
ประเมนิขอ
การควบคุ

 

Practices
จะตอ้งใชค้
ปฏบิตัหิน้า
ทัง้ต่อบรษิั
แนวทางใน
สงัคม เชน่

 

คณะกรรม
ชุด ทัง้คณ
และฝา่ยตร
ในมตทิีส่าํ
หรอืคณะก
อาจมคีวาม
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6. การทบทวน
ฝา่ยบรหิารควา
รระดบัสงู และ
ระจาํปีของบรษิทั
ปรบัปรงุใหด้ขีึน้
รรมการตรวจสอ
การจดัทาํนโย
ภายใต้การบรหิ
ทีก่่อใหเ้กดิผลต
กหลายๆ ดา้น ก
ดเผยไวอ้ยา่งชดั
ระบบการควบ
บรษิทัฯใหค้วาม
จของผูบ้รหิารเป็
หายทีอ่าจเกดิขึ
รวมทัง้เป็นการล
องบรษิทัฯไดจ้ดั
มภายในของบริ
สว่นที ่1 การคว
สว่นที ่2 การปร
สว่นที ่3 การคว
สว่นที ่4 ระบบส
สว่นที ่5 ระบบก
จริยธรรมธรุกิ
บรษิทัฯ ได้กํา
) ตามแนวทางข
ความรู ้ ความส
้าทีใ่หเ้ป็นไปตา
ษทัฯ และผูม้สี่วน
นการปฏบิตัหิน้
นเดยีวกนั โดยบ
การรวมหรอืแ
ประธานกรรมก
มการตรวจสอบ 
ณะกรรมการบรษิั
รวจสอบภายใน
าคญั ซึง่จะต้อง
กรรมการบรษิทั
มขดัแยง้ทางผล

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

แผนบรหิารควา
ามเสีย่งจะนําผล
ะหน่วยงานทีเ่กี่
ทัฯต่อไป พรอ้ม
น และจะไดด้าํเนิ
อบและคณะกรร
บายการลงทนุ
หารงานของคณ
ตอบแทนทีด่แีก่
การจดัทาํนโยบา
ดเจนในเวบ็ไซตข์
บคมุและตรวจส
มสาํคญักบัระบบ
ป็นลายลกัษณ์อั
ขึน้กบับรษิทัฯ 
ลดความเสีย่งทา
ดทําขึน้ภายใตแ้
รษิทั 5 สว่น คอื 
วบคุมภายในอง
ระเมนิความเสีย่
วบคุมการปฏบิตัิ
สารสนเทศและก
การตดิตาม (Mo
จ 
หนดใหก้รรมกา
ของตลาดหลกัท
สามารถ และปร
ามกฎหมาย วตั
นไดเ้สยีเป็นกลุ่
น้าทีด่ว้ยความซื่
บรษิทัฯมกีารตดิ
แยกตาํแหน่ง 
การและประธาน
และคณะกรรมก
ษทัฯ คณะกรรมก
นเขา้มากํากบัดแู
งไดร้บัการอนุมั
ฯจะไม่สามารถ
ลประโยชน์ในลกั

จาํกดั (มหาชน)   

ามเสีย่ง (Review
จากการตรวจส
ยวขอ้ง เช่น ค
มกนันัน้ ในการห
นินการจดัทําราย
รมการบรษิทัอนุ
น 
ณะกรรมการบรษิั
บรษิทัฯและผูถ้ื
ายดงักล่าวกเ็พื่
ของบรษิทัฯ 
สอบภายใน 
บการควบคุมภา
อกัษรไวแ้ลว้ น

ซึ่งจะทําให้บริ
างธุรกจิ และคว
แนวทางของตลา

คก์ร (Control E
ยง (Risk Asses
ตงิาน (Control 
การสือ่สารขอ้มลู
onitoring Activi

ารบรษิทัฯ ปฏิ
ทรพัยแ์ห่งประเท
ระสบการณ์ทีจ่ะ
ถุประสงค ์และ
มสาํคญั นอกจา
อสตัยส์ุจรติ ทั ้
ตามการปฏบิตัติ

นเจา้หน้าทีบ่รหิา
การบรหิาร บรษิ
การบรหิาร คณ
แลอยา่งเป็นอสิร
ตัจิากคณะกรรม
อนุมตัริายการใ
กษณะอืน่ใดกบับ
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w of the Risk M
อบภายในมารว
คณะกรรมการต
หารอืร่วมกนัจะไ
ยงานการบรหิาร
มตัเิพือ่ใชใ้นปีถั

ษทั ได้ใหค้วาม
อหุน้ จะตอ้งดํา
อเป็นการกําหน

ายในทัง้ในระดบั
อกจากนี้บรษิทั
รษิทัฯสามารถค
วามเสีย่งในการ
าดหลกัทรพัยแ์ห

Environment) 
sment) 
Activities) 
ล (Information 
ities) 

บตัติามขอ้พงึป
ทศไทย โดยคณ
ะเป็นประโยชน์ต
ะขอ้บงัคบัของบ ิ
ากนี้ยงัไดห้ลกัจ
ัง้การปฏบิตัต่ิอ
ตามแนวทางดงั

าร เป็นคนละบุค
ษทัฯมกีารแยกบ

ณะกรรมการตรวจ
ระ ทําใหก้รรมกา
มการบรษิทัฯหรื
ใด ๆ ทีต่นเองห
บรษิทัฯ หรอืบริ
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วบรวม และสรปุ
ตรวจสอบ เพือ่น
ไดม้กีารประเมนิ
รความเสีย่งและ
ถดัๆไป 

มสําคญัต่อการล
เนินการภายใต้

นดแนวทางทีช่ดั

บับรหิารและระด
ฯไดจ้ดัทําแบบป
คน้พบขอ้ผดิพล
ปฏบิตัหิน้าทีข่อ
ห่งประเทศไทย

and Communi

ปฏบิตัทิีด่สีาํหรบั
ณะกรรมการตอ้ง
ต่อการดําเนินธุร
รษิทัฯ ตลอดจน
จรยิธรรมทางธุร
บรษิทัฯ และผู้
กล่าวอยา่งจรงิจ

คคลคนกนั บริ
บทบาทหน้าทีแ่
จสอบ ออกจาก
ารทุกท่านหรอืผู
รอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หรอืบุคคลทีม่คีว
ษทัยอ่ย 
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ผลการบรหิารค
นําผลสรุปรายง
นความเสีย่งในท
ะแผนบรหิารควา

ลงทุนของบรษิทั
ตห้ลกัของความร
เจนต่อการลงทุ

ดบัปฏบิตักิาร
ประเมนิระบบก
ลาดทีเ่กดิขึน้ภา
องผูบ้รหิารและพ
แบบประเมนิข

ication) 

บกรรมการบรษิั
ทราบถงึบทบาท
รกจิ และมจีรยิ
นมตทิีป่ระชุมผูถ้
รกจิสาํหรบัพนกั
ผูม้สี่วนได้เสยีทุก
จงั 

รษิทัฯมคีณะกรร
ละความรบัผดิช
กนัอยา่งชดัเจน
ผูบ้รหิารไม่มอํีา
อหุน้รวมทัง้อําน
วามขดัแยง้ทาง
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ความเสีย่งประจาํ
านเปิดเผยในแ
ทุกๆสิน้ปี เพือ่พิ
ามเสีย่งใหต่้อเนื่

ทฯ เนื่องจากต
ระมดัระวงั และ
นในธุรกรรมต่า

จงึไดม้กีารกําห
การควบคุมภายใ
ายในระยะเวลา
พนกังานของบริ
ของบรษิทัฯมกีา

ษทัจดทะเบยีน 
ทหน้าทีแ่ละควา
ยธรรมในการดํา
ถ้อืหุน้ดว้ยความ
กงานอื่น ๆ เพือ่
กกลุ่ม รวมทัง้ส

รมการชุดย่อย 
ชอบของคณะกร
นโดยมคีณะกรร
นาจเบด็เสรจ็ แ
นาจทีม่อบใหก้ร
ผลประโยชน์มสี
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าปีรว่มกบั 
บบ 56-1 และ
พจิารณาถงึขอ้ที
นอง เพือ่นําเสนอ

ระหนักดวี่าการ
มกีารกลัน่กรอง
งๆ ของบรษิทัฯ

หนดภาระหน้าที
ใน เพือ่ป้องกนั
ทีเ่หมาะสมและ
รษิทัฯ โดยแบบ
ารประเมนิระบบ

(Code of Bes
ามรบัผดิชอบว่า
เนินธุรกจิ ตอ้ง
มซื่อสตัย ์สุจรติ
อใหใ้ชย้ดึถอืเป็น
สาธารณชนและ

2 ชุด ได้แก
รรมการในแต่ละ
รมการตรวจสอบ
และมกีารถ่วงดุล
รรมการผูจ้ดัการ
ส่วนไดเ้สยี หรอื
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และรายงา
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และผดิต่อ
ความผดิป
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พอ้ง หากม
หรอืผมูีส้ว่
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การดาํรงตาํแห
บรษิทัฯ ตระห
บรษิทัฯในบรษิทั
นเรือ่งของการดํ
 กรรมการผ

เพยีงพอใน
 กรรมการผ

และเป็นกา
 กรรมการบ

กรรมการบ
บรษิทัไดร้ ั

 กรรมการอิ
 บรษิทัจดท
อย่างไรกต็าม 
รรมการท่านดงัก
มการบรษิทัเหน็
นของกรรมการท
น้าทีข่องกรรมกา
านประจาํปีของบ
นโยบายการแ
เพือ่ใหม้กีารนํา
รวมถงึผูม้สีว่นได
อจรรยาบรรณทีด่
ปกตขิองรายงาน
กนั การกระทํา
มกีารพบเหน็สิง่
วนไดเ้สยีทุกคน 
 
ประธานคณะกร
บมจ.เอเชยี แค
เลขที ่349 อาค
ชัน้ 24  หอ้งเลข
ถนนวภิาวดรีงัสิ
เขตจตุจกัร กรงุ
หรอืชอ่งทาง em
ประธานกรรมก
คณะกรรมการต
สาํนกัเลขานุกา
นกัลงทุนสมัพนั

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

หน่งของกรรม
หนักดถีงึความ
ทัจดทะเบยีนอืน่
ํารงตําแหน่งกร
ผูจ้ดัการของบริ
นการดูแลการดาํ
ผูจ้ดัการตอ้งไม่ป
ารแขง่ขนักบักจิ
บรหิารของบรษิั
บรหิารควรจะให
รบัประโยชน์สงูสุ
อสิระ และกรรม
ทะเบยีนอืน่ไดไ้ม

หากมกีรรมก
กลา่วจะตอ้งแจง้
นว่าการดํารงตํา
ท่านดงักล่าวอย่
ารดงักล่าวในรา
บรษิทัเพือ่ใหผู้ถ้ื
แจ้งเบาะแส แล
าหลกัการกํากบั
ดเ้สยี ในการสอ
ด ี อนัเนื่องมาจ
นทางการเงนิ คว
ทีข่าดความระม
งทีเ่กดิขึน้เหล่านี
ผา่นมายงัคณะ

รรมการตรวจสอ
ปปิตอล กรุ๊ป จํ
ารเอสเจ อนิฟินิ
ขที ่2401- 2405
สติ แขวงจอมพล
งเทพมหานคร 1
mail ไดแ้ก 
การตรวจสอบ/ 
ตรวจสอบ 
รบรษิทั/ 
นธ ์

จาํกดั (มหาชน)   

การในบริษทัอื
สําคญัของการอ
นอย่างไม่จาํกดั
รรมการของบรษิั
ษทัฯควรดํารงตํ
าเนินธรุกจิของบ
ประกอบกจิการ
จการของบรษิทัฯ
ษทัฯ ใหด้ํารงตํา
ห้เวลาอย่างเพยี
สดุ 
การทีเ่ป็นตวัแท
มเ่กนิ 3 บรษิทั
การรายใดของบ
ง และชีแ้จงเหตุผ
าแหน่งในบรษิทั
ย่างเป็นนัยสําคญั
ายงานการปฏบิั
ถอืหุน้ไดร้บัทราบ
ะมาตรการกา

บดูแลกจิการทีด่ี
อดสอ่ง ดูแล ในสิ
ากการดําเนินธุ
วามบกพรอ่งขอ
มดัระวงัหรอืขาด
น้ี บรษิทัฯไดเ้ปิด
กรรมการตรวจ

อบ/คณะกรรมก
ากดั (มหาชน)
นิท วนั บสิซเินส
5  
ล  
10900 

ac_acap@
 
Corporate
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อ่ืน 
อุทศิเวลาการทํา
อาจส่งผลกระท

ษทัฯในบรษิทัจด
ตําแหน่งกรรมกา
บรษิทัฯ 
รเขา้เป็นหุน้สว่น
ฯ เวน้แต่จะแจง้
าแหน่งเป็นกรรม
ยงพอต่อการทํา

ทนจากผูถ้อืหุน้ที

บรษิทัจําเป็นต้อ
ผลใหค้ณะกรรม
ทจดทะเบยีนอื่น
ญกส็ามารถอนุโ
บตัติามหลกัการ
บต่อไป 
รคุ้มครองสิทธิ
 ถูกนํามาใช้อ
สิง่ทีอ่าจมคีวาม
ธรกจิของผูบ้รหิา
งระบบควบคมุภ
ดความรอบคอบ
ดช่องทางใหม้กี
สอบไดโ้ดยตรง

ารตรวจสอบ 

ส คอมเพลก็ซ ์

@acap.co.th 

e@acap.co.th 

                     

างานให้แก่บรษิั
ทบต่อประสทิธภิ
ดทะเบยีนอืน่ไวด้
ารผูจ้ดัการของ

น หรอืเขา้เป็นกร
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื
มการในบรษิทัจ
าหน้าทีบ่รหิารง

ทีเ่ป็นนิตบุิคลต่า

องดํารงตําแหน่
มการบรษิทัไดร้บั
นเกนิกว่าทีบ่รษิั
โลมได ้ ทัง้นี้ ค
รกํากบัดูแลกิจก

ธิแก่ผู้แจ้งเบาะ
อย่างมปีระสทิธภิ
ผดิปกต ิหรอืมกี
าร หรอืเกดิจาก
ภายใน พฤตกิรร
บในการปฏบิตังิา
การรอ้งเรยีน หรื
 คอื 

                     

ษทัฯของกรรมก
ภาพการทํางาน
ดงัน้ี 
บรษิทัจดทะเบยี

รรมการในนิตบุิ
อหุน้ทราบก่อนท
จดทะเบยีนอืน่ได
งานร่วมกบัฝา่ย

างชาต ิใหด้าํรงต

นงกรรมการในบ
บัทราบถงึเหตุผ
ษทัฯได้กําหนดไ
คณะกรรมการข
ารทีด่ใีนแบบแ

แส 
ภาพ การไดร้ ั
การดําเนินการอ
กการกระทําของ
รมทีอ่าจสอ่ใหเ้กิ
าน รวมถงึการ
รอืนําเสนอขอ้คดิ

โทร 02-79
 
โทร 02-79

                รายง

าร ซึ่งการดํา
นของกรรมการไ

ยนเพยีงแห่งเดยี

คคลอืน่ทีม่สีภา
ทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้
ดไ้ม่เกนิ 3 บรษิ
บรหิารให้แก่บริ

ตําแหน่งเป็นกร

บรษิทัจดทะเบยี
ผล และความจํา
ไว ้ ไม่ได้ส่งผล
ของบรษิทัจะได้
สดงขอ้มูลประจ

รบัความร่วมมอื 
อย่างผดิกฏหมา
งพนกังานกแ็ลว้
กดิการทุจรติกา
รกระทําทีเ่หน็แก
ดเหน็ทัง้จากพนั

93-3910 

93-3906 

งานประจาํปี 2559

รงตําแหน่งของ
ด ้ จงึไดกํ้าหนด

ยวเพือ่ให้มเีวลา

พอยา่งเดยีวกนั
ง 
ษทั เนื่องจากวา่
รษิทัฯ เพือ่ให้

รมการใน 

ยนอื่นมากกว่าที
เป็นนัน้ ซึง่หาก
ลกระทบต่อการ
ช้ี้แจงผลต่อการ
จําปี (แบบ56-1

จากพนักงาน
าย ผดิจรยิธรรม
วแต่ตวัอยา่งเช่น
รปฏบิตัอิยา่งไม
ก่ประโยชน์พวก
นกังาน ผูบ้รหิาร
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ขอ้มูล เพือ่
ยงัคณะกร
เพยีงพอต่
มกีารบนัทึ
ลกัษณ์อกั
ทุกอยา่งเป็
 

และผูม้สี่ว
ขอ้เทจ็จรงิ
ในวงจาํกดั
อนัดบัแรก

ความคบืห
ดําเนินการ
ส่งผลกระท
อํานวยกา
กระทําผดิ
ของบรษิทั

บทลงโทษ

อาํนาจของ

ตัง้แต่การใ
ของประเท
บรษิทัฯ ก็

7.  การกาํ

ดูแลการดํ
นโยบายก

        
        

     บรษิทั เอเชยี

กระบวนการหา
ทัง้น้ีหากมกีาร
อสรุปขอ้เสนอแ
รรมการตรวจสอ
อการนําสบืได ้
ทกึรายละเอยีดข
ษร ทัง้น้ี คณะก
ป็นความลบั เพือ่

กระบวนการให้

คณะกรรมการผ
นเกีย่วขอ้งทีถู่ก
ง จะไม่มกีารตดั
ดเปิดเผยเท่าทีจ่ํ
ก 
กระบวนการรา
ทัง้น้ี ภายหลงั
หน้าทีช่ดัเจน หรื
รแจง้ให้คณะกร
ทบรา้ยแรง หรื
รฝา่ยทรพัยากร
มตีําแหน่งในระ
ทฯพจิารณาต่อไป

กระบวนการลง

บรษิทัฯได้กําห
ษจะแตกต่างกนัไ
เบือ้งตน้หากกา
งฝา่ยทรพัยากร
แต่หากเป็นการ
ใหพ้กังานโดยไ
ทศ เช่น กฏหมา
ต็อ้งดาํเนินการไ

ากบัดแูลการดํ

บรษิทัฯมบีรษิทั
ดําเนินงานของบ
ารบรหิารงานต่า

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

าขอ้เทจ็จรงิ 
แจ้งขอ้มูลผ่านม
แนะและประเดน็
อบโดยตรง คณ
และจะเรยีกผูเ้กี่
ของทัง้ผูแ้จง้ขอ้ม
กรรมการตรวจส
อคุม้ครองใหผู้แ้

ค้วามเป็นธรรม

ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยี
กพาดพงิ หรอื
ดสนิความผดิใด
จาํเป็น โดยคาํนึง

ยงาน 
การสบืสวนขอ้เ
รอืมหีลกัฐานเพี
รรมการบรษิทัท
รอืไม่ไดนํ้ามาซึ่
รบุคคล หรอืผูอ้
ะดบัผูอ้ํานวยกา
ป 

โทษ 

หนดบทลงโทษใ
ไปตามความรา้ย
ารกระทําผดิ เป็
รบุคคลเป็นผูล้งน
รกระทําผดิทีร่า้
ไม่ไดร้บัเงนิเดอืน
ายอาญา กฏหม
ไปตามขัน้ตอนก

าเนินงานของบ

ทยอ่ยทีถ่อืหุน้ทัง้
บรษิทัย่อยทัง้ห
างๆเอง ซึง่การ

จาํกดั (มหาชน)   

มายงัสํานักเลขา
นต่างๆ เพือ่แจง้ต
ณะกรรมการตรว
กีย่วขอ้งใหม้าชีแ้
มลู และผูถู้กรอ้
สอบ จะไม่เปิดเ
แจง้เบาะแสไมไ่ด้

 

ยน จะพจิารณา
อยู่ในกระบวนก
ๆแก่ผูถู้กรอ้งเรี
งถงึความปลอด

เทจ็จรงิ จนไดข้
ยงพอ และเป็น
ทราบอย่างทนัที
ซึง่ความเสือ่มเสี
อํานวยการของส
รขึน้ไป คณะกร

ให้เหมาะสมกบั
ยแรงของการกร
ปนการกระทําผดิ
นาม 
ยแรง และนําม
น การเลกิจา้ง
มายแพง่ หรอืก
กฏหมายนัน้ๆ

บริษทัย่อยและ

ัง้ทางตรงในสดัส
มด ด้วยการส่ง
ทาํรายการระหว
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านุการบรษิทั
ต่อคณะกรรมกา
วจสอบจะมกีาร
แจงและสอบถาม
องเรยีน รวมถงึ
ผยชือ่ผูแ้จง้เบา
ดร้บัผลกระทบใด

าใหค้วามเป็นธร
การตรวจสอบห
รยีน โดยจะมกีา
ดภยั และความเสี

ขอ้สรุปในเรือ่งดั
เหตุการณ์ทีส่่งผ
ต่อไป แต่หาก
ยแก่บรษิทัฯอย่
สายงานทีพ่นกัง
รรมการตรวจสอ

ลกัษณะ และ
ระทาํ 
ดเพยีงเลก็น้อย

มาซึ่งความเสยีห
แต่หากการกร

ฏหมายทีเ่กีย่วข

ะบริษทัร่วม 

สว่นรอ้ยละ 99.9
งผู้บรหิารหรอืก
ว่างบรษิทัฯกบับ

                     

ทางสํานักเลขา
ารตรวจสอบให้
รตรวจสอบขอ้มู
มเพิม่เตมิถงึเหต
คาํใหก้ารของบุ
ะแส รวมทัง้แห
ดๆจากการใหข้้

รรม และปกป้อ
หาขอ้เทจ็จรงิ โ
ารเกบ็รายงาน แ
สยีหายของผูแ้จ้

ดงักล่าว หากคณ
ผลกระทบต่อบริ
กเป็นเรื่องทีเ่กีย่ว
างมนียัสาํคญั
งานคนนัน้สงักดั
อบกจ็ะนําส่งเรือ่

ะสถานการณ์ขอ

และเป็นครัง้แร

หายหรอืเสือ่มเสี
ระทําความผดิดั
ขอ้งแก่องคก์รอิ

99 จาํนวน 6 บริ
กรรมการของบริ
บรษิทัยอ่ยทุกแ

                     

านุการบรษิทัจะ
ร้บัทราบทุกครัง้
ลอย่างละเอยีด
ตุการณ์ดงักล่าว
บุคคลอื่นๆ ทีเ่กี่
ล่งทีม่าของขอ้มู
อ้มลู 

งผูแ้จง้เบาะแส
โดยหากยงัไม่มี
และขอ้มลูทีเ่กีย่
จง้หรอืผูร้อ้งเรยีน

ณะกรรมการตร
รษิทัฯอย่างรา้ย
วขอ้งกบัพนักงา
คณะกรรมการ

ดอยูเ่พือ่รบัทราบ
องใหค้ณะกรรม

องการกระทําคว

รก จะเป็นการออ

สยีชื่อเสยีงของบ
งักล่าว ไดนํ้าไ
สระใดๆทีม่หีน้า

รษิทั  บรษิทัฯมี
รษิทัฯเขา้ไปบริ
ห่งนัน้ มกีลไกก

                รายง

ะเป็นผูร้วบรวม
ัง้ หรอืในกรณีมี
ซึง่ขอ้มูลดงัก

ว ระหว่างการสอ
ยวขอ้งในเหตุก
มลู และจะดําเนิ

หรอืผูร้อ้งเรยีน
ความชดัเจนใน
วขอ้งไวเ้ป็นคว
น และผูถู้กรอ้งเ

รวจสอบเหน็ว่า 
แรงคณะกรรมก
านในระดบัปฏบิ
รตรวจสอบจะดํา
บและตกัเตอืน 
การบรหิาร หรอื

วามผดิ โดยค

อกหนงัสอืตกัเตื

บรษิทัฯ บรษิทั
ไปสู่ความผดิตา
าทีค่วบคมุการด

นีโยบายและกล
รหิารงาน รวมถึ
การกํากบัดูแลอ

งานประจาํปี 2559

เอกสารการแจง้
มกีารแจง้เรือ่งไป
ล่าวต้องมคีวาม
อบถามขอ้มูลจะ
การณ์ไวเ้ป็นลาย
นนการเกบ็ขอ้มูล

น ผูถู้กรอ้งเรยีน
นหลกัฐาน หรอื
ามลบัแก่เฉพาะ
เรยีน เป็นสาํคญั

กรณีดงักล่าวมี
การตรวจสอบจะ
บตังิาน และไม
าเนินการแจง้ให้
หรอืถา้บุคคลที
อคณะกรรมการ

ความรุนแรงของ

ตอืนก่อนโดยผูม้ ี

ทฯกม็บีทลงโทษ
มกฏหมายอื่นๆ
ดําเนินธุรกจิของ

ลไกในการกํากบั
ถงึเป็นผู้กําหนด
ยา่งมขี ัน้ตอน มี
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คณะกรรม
เหมาะสมแ

ต้องปฏบิตัิ
และตลาด
มาตรฐาน
ได้รบัการ
บรษิทัฯมมี

8. ค่าตอบ

บรษิทั (ไ
งานสอบบั
ผา่นมา ดงั
 
 
             ปร

ค่าตอบแท
ค่าสอบบญั
ค่าสอบทาน
(รวม 3 ไตร
รวมค่าตอ
ค่าตอบแท
ค่ารบัรองค
รวมค่าสอ
หมายเหตุ 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

มการบรษิทัยอ่ย
และความสาํคญั
นอกจากนี้ นโย
ตภิายใต้การกํา
ดหลกัทรพัย์แห่
การบนัทกึบญัชี
ยอมรบัจากสําน
มาตรฐานเดยีวกั

บแทนของผูส้อ

ในปี 2559 บรษิ
ม่รวมบรษิทัยอ่
บญัชดีงักล่าวไม่ไ
งันี้ 

ระเภทค่าตอบแ

ทนจากการสอบ
ชงีบการเงนิ 
นงบการเงนิรายไ
รมาส) 
อบแทนจากการส
ทนอ่ืน (บาท) 
วามถูกตอ้งของภ
บบญัชีทัง้หมด 
1/ บรษิทัยอ่ย 5 

1. บรษิทั เอ
2. บรษิทั โก
3. บรษิทั แค
4. บรษิทั โอ
5. บรษิทั บริ

 

 

 

 

 

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

แต่ละแห่งเป็นผู้
ญของรายการ 
ยบายการเปิดเผ
กบัดูแลของสําน
งประเทศไทย 
ชหีรอืขอ้มูลทาง
นักงานคณะกรร
กนั 

อบบญัชี 

ษทั ไพรซ์วอเต
ยในประเทศสงิค
ไดม้คีวามสมัพั

ทน 

บญัชี (บาท) 

ไตรมาส

สอบบญัชี 

ภ.ง.ด.50 

บรษิทั ไดแ้ก่ 
แคป คอนซลัติ้ง 
กลบอล เซอรว์สิ เ
คปปิตอล โอเค จาํ
อเค แคช จาํกดั (“
รหิารสนิทรพัย ์เอ

จาํกดั (มหาชน)   

ผูพ้จิารณา ในขณ

ยขอ้มลูต่างๆ แ
นักงานคณะกรร
ก็จะคลอบคลุม
งการเงนิของบริ
รมการกํากบัหลั

อรเ์ฮา้สค์เูปอรส์
คโปร ์ คอื บรษิ
นัธ์ทีเ่กีย่วขอ้งใ

บริษทัฯ

 
345,000
250,000

595,000 
 

10,000 
605,000 

จาํกดั (“ACON”)
เซน็เตอร ์จาํกดั (
ากดั (“CAP OK”
“OK.Cash”) เดมิ
อแคป (เอเชยี) จาํ
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ณะทีบ่รษิทัฯในฐ

และการทาํรายกา
รมการกํากบัหล
มไปถึงการทําร
รษิทัย่อย บรษิทั
ลกัทรพัยแ์ละตล

ส เอบเีอส จํากดั
ษทั ออรัม่ แคป
ดๆ กบับรษิทัฯ

ปี 2558
บริษทัยอ่ย
รวม 5 
บริษทั 

972,000
197,000

1,169,000 
 

50,000 
1,219,000 

)
(“GSC”) 
”)
ชือ่ บรษิทั โปรเฟ
ากดั (“บบส.เอแค

                     

ฐานะบรษิทัแม่

ารทีเ่กีย่วโยงกนั
ลกัทรพัยแ์ละตล
ายการของบรษิ
ทฯไดใ้ชผู้ต้รวจส
ลาดหลกัทรพัย์

ด เป็นสาํนกังาน
ปปิตอล แอ๊ดไว
ฯหรอืบรษิทัยอ่

รวมบริษทัฯ
และบริษทั

ย่อย 

1,317,000
447,000

1,764,000 
 

60,000 
1,824,000

ฟสชนัแนล คอลเล
คป (เอเชยี)”) 

                     

จะมขีัน้ตอนการ

น รวมถงึกฏระเ
ลาดหลกัทรพัย์
ษทัย่อยทุกแห่ง
สอบบญัชทีีเ่ป็น
เพื่อใหก้ารจดัท

นผูส้อบบญัชขีอ
วเซอรี ่ พทีอี ี จํา
ย โดยมรีายละ

บริษทัฯ บ

416,000
300,000

716,000 1
 

10,000 
726,000 1

ลคชัน่ จาํกดั (“P 

                รายง

รพจิารณาอกีขัน้

เบยีบขอ้ปฏบิตัติ
์ คณะกรรมการ
งด้วย ในขณะที
นมาตรฐานเดยีว
ทํารายงานทางก

องบรษิทัฯ และบ
ากดั) ซึง่ผูส้อบ
ะเอยีดค่าสอบบญั

ปี 2559 
บริษทัยอ่ย 
รวม 5 
บริษทั1/ 

รว
แ

 
955,000 1
180,000 

1,135,000 1
 

50,000 
1,185,000 1

COL”) 
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นหนึ่งตามความ

ต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ
รกํากบัตลาดทุน
ที่การกํากบัดูแล
วกบับรษิทัฯ ซึ่ง
การเงนิรวมของ

บรษิทัย่อยอกี 5
บบญัชแีละสาํนัก
ญัชเีทยีบกบัปีที

วมบริษทัฯ
และบริษทั

ย่อย 

1,371,000
480,000

1,851,000 
 

60,000 
1,911,000

 

ม

ฯ
น 
ล
ง
ง

5 
ก
ที่



              
              
              
 

 

ความรบั
 
ภาพรวมก

ควบคูไ่ปกั
ความใสใ่จ
นัน้มคีวาม

หลากหลา

ช่วยเหลอืผ
พรอ้มกบัก

การปลูกจิ
ของบรษิทั
 
แนวทางก

สงัคมและ
ของธุรกจิ 
Sustainab

มสี่วนเกีย่
ของบรษิทั

ทุกคน โด

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ผิดชอบต่อสงั

การดาํเนินงาน
ความรบัผดิชอบ
กบัการประกอบธ
จต่อสิง่แวดลอ้มใ
มน่าอยูย่ิง่ขึน้ บริ
วสิยัทศัน์ : 
ย มกีารใหบ้รกิา
ภารกจิ : บรษิทั
ผูป้ระกอบการ น
การช่วยเหลอืแล
กลยุทธ ์ : บรษิั
ตสาํนึกใหทุ้กค
ทฯขึน้มา (ตามหั

การดาํเนินงาน
บรษิทัฯ มุ่งหม
สิง่แวดลอ้ม เพื่
หรอื Corpo

bility)” เป็นสิง่สาํ
การกําหนดนโย
วขอ้ง จะก่อใหเ้
ทฯทีด่ต่ีอสงัคม เ

การประกอบธุ

หมายถงึ การป
ยยดึหลกัการปร
• ความซื่อสตัย ์
บรษิทัฯใหบ้รกิ
หลอกลวง หรอื
• ความยตุธิรรม
บรษิทัฯควรแส
หรอืให้รา้ยต่อคู
เปิดเผยขอ้มลูให
บุคคลหน่ึง 
• การรกัษาคาํพู

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

งคม (Corpora

นภายใต้ความรั
บต่อสงัคมและสิ
ธุรกจิของบรษิทั
ในสงัคมนัน้ จะ
รษิทัฯจงึไดก้ําห
บรษิทัฯเกี่ยวก
ารงานทีด่ ีมคุีณ
ทัฯจะพฒันาธุรก
นกัลงทุน ลูกหนี
ละดูแลสงัคม ตล
ษทัฯวางกลยุทธ์
นเหน็ความสาํคั
หวัขอ้การกํากบัดู

น ภายใต้ความร
มายทีจ่ะดําเนินธ
อืทีจ่ะนําพาใหบ้
rate Social 
าคญัยิง่ในการบ
ยบายของ CSR 
เกดิคุณประโยช
เป็นตน้ โดยแนว

ธรุกิจด้วยความ

ระกอบธุรกจิดว้
ระกอบธุรกจิดงัต
์ (Honesty) 
ารต่อลูกคา้ดว้ย
บดิเบอืนสารสน
มและคณุธรรม (
ดงใหเ้หน็ถงึคว
คู่แข่ง รวมถงึก
หผู้ถ้อืหุน้อยา่งโ

พดู และความน่า

จาํกดั (มหาชน)   

ate Social Re

รบัผิดชอบต่อสั
สิง่แวดลอ้ม บริ
ทฯ ซึง่เป็นทีเ่ขา้ใ
เป็นส่วนสาํคญัท
นดวสิยัทศัน์ ภา
กบัความรบัผดิช
ณภาพ ภายใตก้า
กจิใหม้คีวามเติ
น้ี เพือ่จะทําใหเ้ศ
ลอดจนสิง่แวดล้
ท์ีจ่ะดําเนินธุรกิ
คญัของชุมชน ส
ดแูลกจิการทีด่)ี 

รบัผิดชอบต่อส
ธุรกจิภายใต้จรร
บรษิทัฯมกีารพฒั
Responsibility 
รหิารจดัการองค
เพือ่ใหผู้บ้รหิาร

ชน์ในหลายดา้น
วนโยบายดงักล่

มเป็นธรรม 

วยความมจีรยิธร
ต่อไปน้ี 

ยความซื่อตรง
นเทศ เพือ่ใหเ้กดิ
(Fairness and 
ามยุตธิรรม แ
การไม่เอาเปรยี
โปรง่ใส ทนัเวลา

าเชือ่ถอืไวว้างใจ
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esponsibilitie

สงัคมและส่ิงแว
รษิทัฯถอืเป็นเรื่อ
ใจดวีา่การเกือ้กู
ทีจ่ะทําใหม้กีาร
ารกจิ และกลยทุ
ชอบของสงัคม
ารอนุรกัษ์และใส
บโต ส่งเสรมิกา
ศรษฐกจิของปร
อ้ม ใหม้คีวามน่
กจิไปพรอ้มๆกบั
สงัคมและสิง่แว
เพือ่ใหผู้บ้รหิาร

สงัคมและส่ิงแ
รยาบรรณและก
ฒนาธุรกจิอยา่ง

(“CSR”) ซึง่
คก์รธุรกจิสมยัใ
รและพนกังานข
แก่บรษิทัฯ เชน่
าว ไดแ้ก่ 

รรม และจรรยาบ

ซื่อสตัย ์ สุจริ
ดความเขา้ใจผดิ
Integrity) 
ละความมคีุณธ
ยบต่อพนักงานแ
า และเท่าเทยีมก

จ (Promise-kee

                     

es : CSR) 

วดล้อม (CSR)
องทีส่าํคญัไม่น้อ
กลซึง่กนัและกนัร
รเตบิโตทีด่ที ัง้ใน
ทธท์ีจ่ะนําไปสูค่

ดว้ยการมุ่งมั
สใ่จต่อสิง่แวดลอ้
ารสรา้งงานและ
ระเทศมเีสถยีรภ
นาอยูแ่ละมคุีณภ
บใหก้ารดูแลชุมช
ดลอ้ม และมกีา
รและพนกังานทุ

วดล้อม (CSR)
การกํากบัดูแลกิ
งยัง่ยนื ดว้ยการ
บรษิทัฯเชื่อว่าก
หม่ 
ของบรษิทัฯใชเ้ป็
น การสรา้งความ

บรรณ ทัง้ต่อ พ

ต ตรงไปตรงม
ดใดๆ อนันําไปสู

รรม ทัง้ในส่วน
และดูแลพนักงา
กนัในทุกๆกลุ่ม

eping and Trus

                     

อยกว่าการพฒัน
ระหวา่งธุรกจิกบั
นดา้นธุรกจิ และ
วามยัง่ยนื ไวด้งั
ัน่ทีจ่ะเสนองาน
อม 
ะสรา้งรายไดใ้หก้
ภาพมากขึน้ ในข
าพทีด่อียา่งยัง่ยื
ชน สงัคม ตลอ
ารจดัทําคูม่อืนโ
กคนนําไปเป็นแ

) 
จการทีด่ ี ควบ
รปฏบิตัติามหลกั
การสรา้ง “ควา

ป็นแนวทางในกา
มน่าเชื่อถอืใหแ้ก

นกังาน ผูถ้อืหุน้

มา รวมถงึปฏิ
สูป่ระโยชน์ของต

นของการประก
านใหม้ค่ีาจา้งแล
 ไม่จาํกดัเฉพาะ

stworthiness) 

                รายง

นาธุรกจิ บรษิทั
บสงัคมโดยรอบ
ะทําใหส้งัคมและ
งันี้ 
นบรกิารที่ปรกึษ

กบัประชาชนทัว่
ขณะเดยีวกนัจะ
ยนื 
อดจนการรกัษา
โยบายการกํากบั
แนวทางปฏบิตั ิ

คูไ่ปกบัการใส่ใ
กัแห่งความรบัผิ
ามยัง่ยนืขององ

ารปฏบิตัต่ิอ ชุม
ก่บรษิทัฯ การส

น คูค่า้ เจา้หนี้ แ

บิตัต่ิอบุคคลทีเ่
ตนเองและพวกพ

อบธรุกจิทีไ่ม่เอ
ละสวสัดกิารทีเ่
ะกลุ่มใดกลุ่มหนึ

งานประจาํปี 2559

ทฯไดด้ําเนินการ
ตลอดจนการให้
ะสภาพแวดลอ้ม

ษาทางการเงนิที

วไป รวมถงึการ
ะดําเนินธุรกจิไป

สิง่แวดลอ้มดว้ย
บดูแลกจิการทีด่ี

จและดูแลรกัษา
ผดิชอบต่อสงัคม
คก์ร(Corporate

มชนสงัคม และผู้
สรา้งภาพลกัษณ์

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

เกี่ยวขอ้งโดยไม
พอ้ง 

อาเปรยีบต่อคู่คา้
หมาะสม การ
นึ่ง หรอืบุคคลใด

 

ร
ห้
ม

ที่

ร
ป

ย
ดี

า
ม
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อนุมตันิโย
เป็นการยื
เจตนารมณ
ประเทศแล
ตลอดจนบ
(Offering)
accepting
ของภาคเอ
บรษิทัฯกํา

รอ้ง หรอืรั
มหีน้าทีไ่ม
ซึง่ธุรกจิ ห
เป็นกรณทีี

ต่อตา้นคอ
เป็นวฒันธ

ภายใน ระ
และมปีระสิ

การส่งเสริ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บรษิทัฯจะรกัษา
ทุกๆคนทีเ่กีย่ว
ความมุง่หมายแ
• การเคารพต่อ
บรษิทัฯ จะไม่ก
ต่อบุคคลอืน่ กา
สรา้งความเท่าเ
• การยดึถอืปฏิ
บรษิทัฯ ไดด้ํา
ธุรกจิ เพือ่ใหแ้น

นโยบายการต่

ในการประชุมค
ยบายการต่อตา้น
นยนัถงึความยึ
ณ์ทีจ่ะไม่สนับสน
ละทุกหน่วยงาน
บุคคลทีส่ามมคีว
) การใหค้าํมัน่ส
g bribes) และเ
อกชนไทย ในก
าหนดใหก้รรมกา
 
คาํนิยามตามนโ
คอรร์ปัชัน่ (Co
รบั ซึง่เงนิ ทรพัย
ม่วา่จะโดยทางต
หรอืแนะนําธุรกจิ
ทีก่ฎหมาย ระเบี
 
หน้าทีค่วามรบัผ
1. คณะกรรมก
อรร์ปัชัน่ทีม่ปีระ
ธรรมองคก์ร 
2. คณะกรรมก
ะบบตรวจสอบภ
สทิธภิาพ 
3. ประธานเจา้ห
รมิและสนับสนุน

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ษาคาํพดูต่อผูม้สี่
ขอ้ง รวมทัง้กรณ
และเจตนาของคํ
ผูอ้ื่น (Respect
กล่าวหา หรอืดูถู
ารรบัฟงัความคดิ
เทยีมกนัใหแ้ก่ทุ
บตัติามกฎหมา
เนินธุรกจิภายใ
น่ใจไดว้า่ การปร

ตอต้านการทุจริ

คณะกรรมการบ
นการคอรร์ปัชัน่
ดมัน่ในความรบั
นุนการคอรร์ปัช
นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ข
วามเกีย่วขอ้งกบั
สญัญา (Promis
เพือ่เป็นการตอก
การต่อต้านการท
าร ผูบ้รหิาร แล

โยบายต่อตา้นค
rruption) หมาย
ยส์นิ หรอืประโย
ตรงหรอืทางออ้ม
จใหก้บับรษิทัโด
บยีบ ประกาศ ข้

ผดิชอบ 
การบรษิทัมหีน้
สทิธภิาพ เพือ่ใ

การตรวจสอบ 
ภายใน และระบ

หน้าทีบ่รหิาร แ
นนโยบายต่อต้า

จาํกดั (มหาชน)   

วนเกีย่วขอ้งทัง้
ณีเกดิความเขา้ใ
คาํมัน่สญัญาของ
t for others) 
ถูกเหยยีดหยาม
ดเหน็ของพนกัง
ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง
ย (Law Abidin
ตก้รอบระเบยีบ
ระกอบธุรกจิขอ

ริตคอรร์ปัชัน่ 

รษิทั ครัง้ที ่6/2
น ซึง่เป็นสว่นหนึ
บัผดิชอบต่อสงั
ชัน่ทุกรปูแบบ ไ
ของบรษิทัฯและ
บบรษิทัฯหรอืบ
sing) การขอ
กยํ้าถงึความมุ่ง
ทุจรติ” (Collec
ละพนกังานทุกค

คอรร์ปัชัน่ 
ยถงึ การตดิสนิบ
ยชน์อื่นใดซึง่ไม่
ม เพือ่ใหบุ้คคลด
ดยเฉพาะ หรอื เ
อ้บงัคบั ขนบธร

น้าที ่ และความ
หม้ัน่ใจว่าฝา่ยบ

มหีน้าทีแ่ละรบั
บบรหิารความเ

และ/หรอืกรรมก
นการคอรร์ปัชัน่
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หลาย เช่น เจ้
ใจผดิ จะตอ้งมกี
งตนสมบรูณ์ 

มในเกยีรตขิองแ
งาน คาํรอ้งเรยีน
ง 
g) 
บของกฎหมายรว
องบรษิทัฯมคีวาม

2556 เมือ่วนัที่
นึ่งในคูม่อืการกํ
คม และผู้มสี
ไม่วา่ทางตรงหรื
ะบรษิทัยอ่ย บริ
รษิทัย่อย กระ
(Soliciting) กา
มัน่ดงักล่าว บริ

ctive Anti-Corr
นต้องปฏบิตัติา

บนไม่วา่จะอยู่ใน
เหมาะสมกบัเจ้
ดงักล่าวกระทําห
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอื
รรมเนียมประเพ

รบัผดิชอบในกา
บรหิารไดต้ระหน

ผดิชอบในการส
เสีย่ง ใหม้ัน่ใจวา่

ารผูจ้ดัการใหญ
น เพือ่สื่อสารไ

                     

า้หนี้ ลูกคา้ เพื
การแกไ้ขความเ

แต่ละบุคคล และ
นหรอืตําหนิของ

วมทัง้กฎระเบยี
มถูกตอ้ง ก่อให้

12 พฤศจกิายน
ากบัดูแลกจิการ
ส่วนได้เสยีทุกก
รอืทางออ้ม โด
รษิทัฯมนีโยบาย
ะทําใดๆ ทีส่่อไ
ารเรยีกรอ้ง (D
รษิทัฯไดแ้สดงเ
ruption : CAC
มนโยบายนี้โดย

นรปูแบบใดๆ โ
า้หน้าทีข่องรฐั 
หรอืละเวน้การป
อรกัษาไวซ้ึง่ผลป
พณขีองทอ้งถิน่ ห

ารกําหนดนโยบ
นกัและใหค้วาม

สอบทาน ระบบ
าเป็นไปตามมา

ญ่ ผูบ้รหิาร มหีน
ไปยงัพนักงานแ

                     

พือ่สรา้งความเชื่
ขา้ใจผดิจากขอ้

ะใหค้วามเคารพ
งลูกคา้ เพือ่นําม

ยบของหน่วยงาน
เ้กดิคุณค่าแก่ระ

น 2556 ทีป่ระช
รของบรษิทัฯ ก
กลุ่มตามหลกัธร
ยครอบคลุมถงึธ
ยในการหา้มมใิห
ไปในทางคอรร์ปั
Demanding) กา
จตจํานงคใ์นกา

C) และเพือ่ใหก้
ยทัว่กนั 

โดยการเสนอให้
หน่วยงานของรั
ปฏบิตัหิน้าที ่อนั
ประโยชน์อืน่ใดท
หรอืจารตีทางกา

บาย และกํากบั
สาํคญักบัการต่

บรายงานทางกา
าตรฐานสากล มี

น้าทีร่บัผดิชอบใ
และผูเ้กี่ยวขอ้งท

                รายง

ชือ่มัน่ และความ
เทจ็จรงิ ไม่หลอ

พต่ออสิระ และค
มาปรบัปรุงและพ

นราชการต่างๆ 
ะบบเศรษฐกจิขอ

ชุมคณะกรรมกา
ารอนุมตันิโยบา
รรมาภบิาลทีด่บี
ธุรกจิและรายกา
หก้รรมการ ผูบ้ ิ
ปชัน่ ไม่ว่าจะโ
รใหห้รอืรบัสนิบ
ารเขา้ร่วมเป็น “
ารปฏบิตัเิป็นไป

 ้สญัญา มอบให
รฐั หน่วยงานขอ
นเป็นการใหไ้ดม้
ทีไ่มเ่หมาะสมท
ารคา้ใหก้ระทาํไ

บดูแลใหม้รีะบบ
อตา้นคอรร์ปัชัน่

ารเงนิและบญัชี
มคีวามรดักุมเหม

ในการกําหนดใ
ทุกฝ่าย รวมทั

งานประจาํปี 2559

มไวว้างใจใหก้บั
อกหลวง เพือ่ให้

วามเป็นสว่นตวั
พฒันาใหอ้งคก์ร

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
องประเทศ 

ารบรษิทัไดม้มีติ
ายดงักล่าว เพือ่
บรษิทัฯได้แสดง
ารทัง้หมดในทุก
รหิาร พนกังาน
โดยการนําเสนอ
บน (Giving o
“แนวร่วมปฏบิตัิ
ปตามนโยบายนี้

ห ้ใหค้าํมัน่เรยีก
องเอกชน หรอืผู้
มา หรอืรกัษาไว้
ทางธุรกจิ เวน้แต
ได ้

บทีส่นับสนุนการ
นและปลูกฝงัจน

ช ี ระบบควบคุม
มาะสม ทนัสมยั

หม้รีะบบและให้
ทัง้ทบทวนความ
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เหมาะสมข
กฎหมาย 

ถูกตอ้ง ต
มัน่ใจว่ามี
ตรวจสอบใ
 

จรรยาบรร

โดยจะต้อง
ขอ้สงสยัห

หรอืผูใ้หค้

ได้รบัการพ
เกีย่วขอ้งใ

ปฏบิตัหิน้
คอรร์ปัชัน่

เพือ่เป็นพื้
รวมทัง้จดัใ
 

คูม่อืการกํ

และการปร

จากลูกคา้ 
บรรณของ

ตอ้งไม่ใหเ้

โปรง่ใส ซื่
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ของระบบและม

4. ผูอ้ํานวยการ
ตรงตามนโยบาย
ระบบควบคุมที่
ใหร้บัทราบโดย

แนวทางการปฏิ
1. บรษิทัฯกําห
รณของบรษิทัฯ 
2. พนกังานทุก
งแจง้ใหผู้บ้งัคบั
รอืขอ้ซกัถามให
3. บรษิทัฯจะให
วามรว่มมอืในก
4. หากผูใ้ดไดร้
พจิารณาโทษต
ใดๆ 
5. บรษิทัฯจะเ

น้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งก
นน้ี 
6. บรษิทัฯจะส
ืน้ฐานทีส่รา้งคว
ใหม้กีารฝึกอบร

ขอ้กําหนดในกา
1. การดําเนินก
ากบัดูแลกจิการ
2. นโยบายการ
ระเมนิผลการปฏ
3. ผูบ้รหิารแล
และผูท้ีม่คีวาม

งบรษิทัฯ 
4. การใหเ้งนิบริ
เงนิบรจิาคหรอืเ
5. ฝา่ยจดัซื้อจดั
อสตัย ์และตรวจ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

มาตรการต่างๆ 

รฝา่ยตรวจสอบ
ย แนวปฏบิตั ิ อํ
ทีม่คีวามเหมาะส
ยทนัท ี

ฏบิตั ิ
หนดให ้ กรรมก
โดยตอ้งไมเ่ขา้ไ
กคนจะตอ้งช่วย
บญัชา หรอืบุค
หป้รกึษากบัผูบ้งั
หค้วามเป็นธรร
การรายงานการท
รบัการตดัสนิแล
ามระเบยีบทีบ่ริ

ผยแพร่ แนวท
กบับรษิทัฯ ห

สรา้งและปลกูฝงั
วามเขม้แขง็ใหก้
รมชีแ้จงแนวปฏิ

ารดําเนินการ 
การใดๆ ตามนโ
รทีด่ขีองบรษิทัฯ
รต่อตา้นนี้ใหค้รอ
ฏบิตังิานของพน
ะพนกังานทุกค
สมัพนัธท์างธุรกิ

รจิาคหรอืเงนิสน
เงนิสนบัสนุนใน
ดัจา้งหรอืฝา่ยดํ
จสอบได ้

จาํกดั (มหาชน)   

เพือ่ใหส้อดคล้

ภายใน มหีน้าที
อาํนาจดําเนินกา
สมและเพยีงพอ

การบรษิทั ผูบ้ริ
ไปเกีย่วขอ้งกบัเ
ยกนัสอดส่อง แ
คลทีร่บัผดิชอบ
งคบับญัชา หรอื
มและคุม้ครองพ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่
ละมหีลกัฐานในก
รษิทัฯกําหนด

างการปฏบิตัขิอ
หรอือาจเกดิผลก

งัจติสาํนึกใหแ้ก่
กบัองคก์รอย่าง
บตัใิหแ้ก่พนกังา

โยบายต่อต้านค
ฯ ตลอดจนแนวป
อบคลมุกระบวน
นกังาน และการ
นจะต้องใชค้วา
กจิกบับรษิทัฯ ห

นบัสนุนในกจิกา
ครัง้ใดๆ ถูกนําม
ดําเนินการทีต่ดิต
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ลอ้งกบัการเปลีย่

ทีแ่ละรบัผดิชอบ
าร ระเบยีบปฎบิ
อต่อความเสีย่งด

รหิาร พนกังาน
เรือ่งคอรร์ปัชัน่
และไม่พงึละเลย
บทราบโดยทนัที
อบุคคลทีกํ่าหนด
พนกังานทีแ่จง้เรื
น ตามทีบ่รษิทัฯ
การระบุการกระ
รวมทัง้การรบั

องบรษิทัฯทางเว
กระทบต่อบรษิทั

กผูบ้รหิารและพน
ยัง่ยนื ดว้ยกา
านทีเ่ขา้ใหม่ไดร้

อรร์ปัชัน่นี้ ใหใ้
ปฏบิตัทิางดา้นจ
นการบรหิารงาน
รใหผ้ลตอบแทน
มระมดัระวงัในก
หรอืผูม้สีว่นไดเ้สี

ารใดๆ ของบรษิ
มาอา้งองิเป็นขอ้
ต่อประสานงานท

                     

ยนแปลงของธุร

บในการตรวจสอ
บตั ิ และกฏหมา
ด้านคอร์รปัชัน่ที

นทุกคน ตอ้งป
ไม่วา่ทางตรงห

ยหรอืเพกิเฉย เ
ท ีและใหค้วามร่ว
ดใหท้ําหน้าทีร่บั
รือ่งคอรร์ปัชัน่แ
กําหนดไวใ้น W
ะทําผดิแลว้ ผูท้ี
บโทษตามกฏหม

วบ็ไซต์ รวมทัง้
ทฯ ในเรื่องที่

นักงานทุกคน
ารประกาศนโยบ
ร้บัทราบ 

ใชแ้นวปฏบิตัติา
จรรยาบรรณทีด่ี
นบุคคล การคดัเ
น 
การปฏบิตัเิรือ่งก
สยีกบับรษิทัฯ ใ

ษทัฯ ตอ้งเป็นไป
ออา้งในการตดิสิ
ทางธุรกจิในส่ว

                     

รกจิ ระเบยีบ

อบ และสอบทาน
าย ขอ้กําหนดข
ทีอ่าจเกดิขึน้

ฏบิตัติามนโยบ
รอืทางออ้ม 
เมือ่พบเหน็การ
วมมอืในการตร
ผดิชอบ เชน่คณ
ก่บรษิทัฯ โดยใ

Whistleblower P
ทีม่คีวามผดิจาก
มาย หากการ

ัง้การแจง้และทํา
ต้องปฏบิตัใิห้เป็

ยดึมัน่ในแนวป
บายนี้ใหท้ราบโ

ามทีก่ําหนดไวใ้น
ดขีองบรษิทัฯ 
เลอืกบุคลากร ก

การให ้ การมอ
ใหเ้ป็นไปตามที่

ปอยา่งโปร่งใสแ
สนิบนได ้
นต่างๆ จะตอ้ง

                รายง

ขอ้บงัคบั และ

นการปฎบิตังิาน
ของหน่วยงานกํ
และรายงานต่อ

บายต่อต้านการค

รกระทําทีเ่ขา้ขา่
รวจสอบขอ้เทจ็จ
ณะกรรมการตรว
ใชม้าตรการคุม้ค
Policy 
การกระทําการ
รกระทํานัน้มผีล

าความเขา้ใจกบั
ป็นไปตามนโยบ

ฏบิตักิารต่อต้าน
โดยทัว่กนัแก่พน

นคู่มอืจรรยาบร

การเลื่อนตําแหน

บ หรอืรบัของข
กําหนดดา้นจรยิ

และถูกต้องตามก

ดําเนินงานใหเ้ป็

งานประจาํปี 2559

ะขอ้กําหนดของ

นว่าเป็นไปอย่าง
ากบัดูแลเพือ่ให้
อคณะกรรมการ

คอรร์ปัชัน่ และ

ยการคอรร์ปัชัน่
จรงิต่างๆ หากมี
วจสอบ เป็นตน้
ครองผูร้อ้งเรยีน

คอรร์ปัชัน่น้ี จะ
ลทางกฏหมายที

บบุคคลอื่นทีต่อ้ง
บายต่อต้านการ

นการคอรร์ปัชัน่
นักงานทุกระดบั

รรณของบรษิทัฯ

น่ง การฝึกอบรม

ขวญั ของกํานลั
ยธรรมและรรยา

กฏหมายโดยจะ

ป็นไปดว้ยความ
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หากพบเห็
ตรวจสอบ

เหตุการณ์
ความผดิใน

ปฏบิตักิาร
การคอรร์ปั
ปฏบิตั ิเพื่
คอรร์ปัชัน่
ไดท้ราบต่

นี้ มรีากฐ
มนุษยชนข
ปฏบิตัขิอง

พนกังาน 

สาธารณะ 
ตามระเบยี

ขอ้เสนอต่า
ในการทําง

ถีถ่้วน แล
ไม่มคีาํแน

ของเชือ้ชา

เพือ่การผ่อ
ความเคาร
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การตดิตามการ
1. บรษิทัฯกําห
หน็เหตุการณ์หรื
ทราบโดยทนัท ี
2. หากการกร

ณ์นัน้ๆ โดยในเบื้
นทางกฏหมาย 
3. ฝ่ายตรวจ
รต่อตา้นการคอร
ปชัน่ทีไ่ดร้บัการ
พือ่รายงานใหค้ณ
นของบรษิทัฯ โด
อไป 

การมีจริยธรร

บรษิทัฯรว่มสนั
ฐานมาจากวสิยัท
ขององคก์รสหป
งกรรมการ ผูบ้ริ
1. บรษิทัฯจะดํา
2. บรษิทัฯ ตอ้
เพือ่นําไปปฏบิตัิ
3. บรษิทัฯไมส่น
4. บรษิทัฯสนบั
5. บรษิทัฯจะรกั
จะทําไดก้ต่็อเมื

ยบบรษิทั หรอืต
6. บรษิทัฯต้อง
างๆ จะไดร้บักา
งานรว่มกนั 
7. พนกังานทุก
ะปฏบิตัติามอย่

นะนํา 
8. พนกังานทุก
าต ิเพศ ศาสนา 

การเคารพสิท ิ

บรษิทัฯไดจ้ดัให
อนคลาย การฝึ
รพในสทิธต่ิางๆ 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

รประเมนิผล 
หนดใหฝ้า่ยตรว
รอืการกระทําใด

ระทําดงักล่าว 
อ้งตน้จะเป็นกา
บรษิทัฯกจ็ะดาํ
จสอบภายในได้
รร์ปัชัน่ของบรษิ
รจดัทําขึน้โดยส
ณะกรรมการตรว
ดยจะนําผลการป

มและจรรยาบ

บัสนุนและมุง่มัน่
ทศัน์และค่านิยม
ประชาชาต ิ(UN
รหิาร และพนกัง
าเนินธุรกจิวา่ดว้
งปฏบิตัติามหลั
ตเิป็นสว่นหนึ่งใน
นบัสนุนกจิกรรม
บสนุนใหพ้นกังา
กษาขอ้มลูสว่นบ
มือ่ไดร้บัความยิ
ตามกฏหมาย 
งเปิดโอกาสใหพ้
ารพจิารณาอยา่ง

ระดบัของบรษิทั
างเคร่งครดั หา

คนตอ้งไม่กระทํ
อาย ุความพกิา

ธิและการปฏิบั

หม้สีวสัดกิาร แ
กอบรมใหก้บัพ
ของพนกัค่าจา้

จาํกดั (มหาชน)   

วจสอบภายใน
ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ถูกพสิูจน์ไดว้่า
รพจิาณาโทษท
เนินการตามบท
ด้จดัทําแบบประ
ษทัฯ โดยแบบป
มาคมสง่เสรมิส
วจสอบ และคณ
ประเมนิรายงาน

รรณในการเคา

นัทีจ่ะดาํเนินธุรก
มองคก์ร และบ
 Global Compa
งานทุกคนตามจ
วยการเคารพกฏ
ลกัสทิธมินุษยชน
นการดาํเนินงาน
ม ทีล่ะเมดิหลกัสิ
นใชส้ทิธขิองตน
บุคคลของพนกัง
ยนิยอมจากพนกั

พนกังานมชี่องท
งจรงิจงั และกําห

ทฯ ตอ้งทาํความ
ากไม่แน่ใจใหข้อ

ทาํการใดๆ ทีเ่ป็
ารทางรา่งกาย แ

บติัต่อแรงงานอ

และก่พนกังานข
นักงานเพือ่เพิม่
งแงาน โดยไมม่ี
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เป็นผูต้รวจสอบ
ดเหตุการณ์ดงัก

าเป็นจรงิ บรษิั
างวนิยัแก่พนกั

ทลงโทษทางกฏห
ะเมนิตนเองเกี่ย
ประเมนิดงักล่าว
สถาบนักรรมการ
ณะกรรมการบรษิ
นไวใ้นรายงานปร

ารพกฏหมายแ

กจิดว้ยความโป
บรษิทัฯ ได้แสด
act) ซึง่นอกจาก
รรยาบรรณวา่ด้
ฏหมาย และพนั
นสากลอย่างเคร
น 
สทิธมินุษยชน 
นในฐานะพลเมอื
งาน การเปิดเผย
กงานผูน้ัน้ ทัง้น้ี

ทางสื่อสาร เสน
หนดวธิกีารแกไ้

มเขา้ใจกฏหมาย
อคาํปรกึษาจาก

นการละเมดิหรื
และจติใจ 

อย่างเป็นธรรม

องบรษิทัฯ อยา่
มพนูความรู ้การ
มกีารกลัน่แกลง้

                     

บการปฏบิตัติาม
ล่าว จะดําเนินก

ษทัฯจะมบีทลงโท
งานทีก่่อใหเ้กดิ
หมายเพิม่เตมิต่
ยวกบัการต่อต้า
ยดึแนวทางของ
รบรษิทัไทย (Th
ษทัทราบ ถงึผล
ระจําปีของบรษิั

และสิทธิมนุษย

ปรง่ใส เคารพกฏ
ดงเจตนารมณ์นี้
กทีร่ะบุไวใ้นปริ
ดว้ยการเคารพก
กังาน ผูบ้รหิารท
ร่งครดั ใหค้วาม

องไทย โดยชอบ
ยหรอืการถ่ายโอ
น้ การล่วงละเมดิ

นอแนะและรอ้งท
ไข เพือ่ใหเ้กดิปร

ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สาํนกักฏหมาย

อคุกคาม ไม่วา่จ

ม 

างถูกต้องตามก
รจดัใหม้กีองทุน
หรอืขม่ขูใ่ดๆ เ

                     

มนโยบายการต
การแจง้ใหฝ้า่ยบ

ทษแก่ผูก้ระทําค
ดการทุจรติ ซึง่ห
ต่อไป 
นการคอร์รปัชัน่
งแบบประเมนิต
hai Institute of 
การปฏบิตัติาม

ษทัฯ เพือ่เปิดเผย

ยชนสากล 

ฏหมาย และหลกั
น้ดว้ยการร่วมลง
ญญาสากลดงัก
ฎหมาย และหลั
ทุกคนจะตอ้งปฏิ
มรู ้ความเขา้ใจ

บธรรมตามรฐัธร
อนขอ้มลูสว่นตวั
ดถอืเป็นความผิ

ทุกข ์ ในเรือ่งคั
ระโยชน์แก่ทุกฝ่

บหน้าที ่และควา
 หา้มปฏบิตัไิป

จะเป็นทางวาจา

กฎหมายแรงงาน
นสาํรองเลีย้งชพี
เชน่ การใหส้ทิธิ

                รายง

ต่อต้านการทุจรติ
บรหิาร และ/หรอื

ความผดิตามคว
หากความผดินัน้

ัน่ประจําปี เพ
นเองเกีย่วกบัม
Directors หรอื
นโยบายการ ต่
ยใหผู้ม้ ีส่วนได้

กัสทิธมินุษยชน
งนามปฎญิญาสา
กล่าวแลว้นัน้ แล
ลกัสทิธมินุษยชน
ฏบิตัติามกฏหม
ในหลกัสทิธมินุ

รรมนูญ และตาม
วของพนกังานสู ่
ผดิทางวนิยั เวน้

คบัขอ้งใจเกีย่วกั
ฝา่ย และสรา้งคว

ามรบัผดิชอบขอ
ตามความเขา้ใจ

า หรอืกระทาํต่อ

น มกีารจดักจิก
พ เป็นต้นนอกจา
ธการลาหยดุพกัร

งานประจาํปี 2559

ตคอรร์ปัชัน่โดย
อคณะกรรมการ

วามรา้ยแรงของ
นไปเกีย่วขอ้งกบั

พื่อประเมนิแนว
มาตรการต่อตา้น
อ IOD) เป็นแนว
อต้านการทุจรติ
เ้สยีของบรษิทัฯ

น ความตระหนกั
ากลว่าดว้ยสทิธิ
ละเพือ่การยดึถอื
นสากลดงันี้ 
ายเชน่กนั 
นุษยชนสากลแก

มกฏหมาย 

นแต่ไดก้ระทําไป

บัการทํางานซึง่
วามสมัพนัธอ์นัดี

องตนโดยตรงให้
จของตนเองโดย

อผูอ้ืน่บนพืน้ฐาน

รรมสนัทนาการ
ากนี้ บรษิทัฯให้
รอ้น สทิธใินการ
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หยดุลากจิ
ผา่นทางฝ่

เคารพหลกั
สขุภาพแล

ใหบ้รกิารต
รวมทัง้หา
รบัภาระหรื

ต่อลกูคา้ด้

นําเสนอขอ้

การเอาเปรี

ทราบลว่งห

ใหพ้นกังา
แนวปฏบิตัิ
ทางออ้มด้
กลบัมาใช้
ประเทศชา

บา้นพกัคน
สงัคม เพือ่
หน่ึงในการ
ทีม่ใิช่คนไ
ช่วยเหลอืเ
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

จ การใหส้ทิธลิาป
ายทรพัยากรบุค
นอกจากนี้ บริ
กัสทิธมินุษยชน
ละความปลอดภั

ความรบัผิดชอ

การใหค้วามเอา
ต่างๆ แก่ลกูคา้จ
กมปีญัหาใดๆ 
รอืแกไ้ขปญัหาแ
ผลสาํเรจ็ของกา

ดว้ยการปฏบิตัต่ิ
1. จาํหน่ายผลติ
2. ไม่มุง่หวงักํา
3. การใหค้าํแน
อมลูทัง้หมดอยา่
4. การเชือ้เชญิ
รยีบลกูคา้อยา่ง
5. ปฏบิตัติามเ ื
หน้า เพือ่รว่มกนั
6. รกัษาความลั

การดแูลรกัษา

ถงึแมบ้รษิทัฯจ
นเหน็ความสาํคั
ต ิ เพือ่เป็นส่วน
ว้ยการประกาศ

ช้ใหม่ การใชอุ้
าตปิระหยดัทรพั

การร่วมพฒันา

ในทุกๆปีพนกัง
นชรา โดยการม
อทีจ่ะมกีําลงัใจ 
รใหก้ําลงัใจต่อผู
ไทย ไม่ว่าจะเป
เป็นสิง่ของ หรอื

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ปว่ย การใหส้ทิธิ
คคลของบรษิทัฯ
รษทัฯมนีโยบาย
นของแรงงาน โ
ยั เป็นตน้ 

อบผูร้บับริการ

าใจใส่ต่อการให้
จะตอ้งเป็นไปดว้
จะตอ้งร่วมกนัก
แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
ารบรหิารงานข
อลกูคา้ในแนวท
ตภณัฑห์รอืใหบ้
าไรเกนิควร เมือ่
นะนําแก่ลูกคา้เกี
างชดัเจน ตามค
ลกูคา้ใหม้าใชบ้
จงใจ 
งือ่นไขของสญัญ
นัพจิารณาหาแน
ลบัของลกูคา้อยา่

าส่ิงแวดล้อม 

ะไม่ไดด้ําเนินธุร
คญัต่อการประห
นหนึ่งในการช่ว
ศเป็นหนงัสอืขอค
อุปกรณ์สํานักงา
พยากรทางธรรม

าชมุชนหรือสงั

งานและผูบ้รหิาร
มอบสิง่ของช่วยเ
และสามารถดาํร
ผูค้นในสงัคมดว้
ป็นการเกดิอุทก
อเงนิช่วยเหลอืไป

จาํกดั (มหาชน)   

ธใินการแสดงคว
ฯ หรอืผา่นทางผู้
ในการจา้งพนกั
โดยครอบคลุมใน

หรือลกูค้า 

หบ้รกิารแก่ลูกคา้
วยความระมดัระ
กบัลูกคา้ในการ

องบรษิทัฯ มาจ
ทางต่อไปนี้ 
บรกิารแก่ลกูคา้ใ
เทยีบกบัคณุภา
กีย่วกบัระยะเวล
ความเป็นจรงิ ไม
รกิารของบรษิทั

ญา ทีม่ตี่อลกูคา้
นวทางแกไ้ข 
างจรงิจงัและสมํ

รกจิทีใ่ชว้ตัถุดบิ
ยดัพลงังาน ดว้
วยลดภาวะโลกร
ความรว่มมอืจาก
านอย่างประหยั
มชาต ิและดํารงร

งคม 

รของบรษิทัฯ ไ
เหลอื และจดัทาํ
รงอยูใ่นสงัคมได
วยกนั จงึไดจ้ดักิ
กภยั หรอืแผ่น
ปใหก้ําลงัใจแก่บ
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วามเหน็ต่อนโยบ
ผูบ้งัคบับญัชาขอ
กงาน ดว้ยการยึ
นเรือ่งการจา้งงา

า ดว้ยการตดิต
ะวงั รอบคอบ ถู
รหารอื เพือ่กําห

จากความพงึพอ

นสิง่ทีบ่รษิทัฯมี
าพของผลติภณัฑ
ลา เงือ่นไข สทิ
ม่บดิเบอืน และโ
ทฯ จะตอ้งไม่ระบ

าอย่างเคร่งครดั

มํ่าเสมอ รวมถงึไ

บใดๆจากธรรมช
วยการจดัทาํนโย
รอ้น ลดมลภา
กพนกังาน ใหปิ้
ดั เป็นต้น ซ
รกัษาไวซ้ึง่สิง่แว

ดร้่วมกนัทํากจิก
อาหารเลีย้ง เป็
ดโ้ดยปกตสิุข ซึ่
กจิกรรมดงักล่าว
นดนิไหวในต่าง
บุคคลเหล่านัน้เ

                     

บายการปฎบิตังิ
องตนเองได ้
ยดึหลกัในการจ้
าน การคุม้ครอ

ามผลการปฎบิั
ถูกตอ้งตามหลกั
หนดแนวทางแก้

อใจของลูกคา้เป็

คีวามรูแ้ละควา
ฑห์รอืการใหบ้ริ
ธ ิผลประโยชน์
โปรง่ใสยตุธิรรม
บุเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็

ด หากมเีหตุสดุวิ

ไมนํ่าขอ้มลูมาใช

ชาตเิพือ่นํามาใช
ยบายเกีย่วกบักา
าวะต่างๆ รวม
ดไฟระหวา่งพกั
ซึ่งบรษิทัฯเชื่อว
วดลอ้มใหน่้าอยู่

กรรมสาํหรบัผูด้้
นตน้ ซึง่บุคคลเ
ซึง่บรษิทัฯไดเ้ลง็
วขึน้อย่างสมํ่าเส
ประเทศ บรษิั
สมอ 

                     

งานต่างๆ ซึง่พ

จา้งแรงงานทีถู่ก
องทางสงัคม เส

ตังิานวา่เป็นไป
ของกฎหมาย แ
ก้ไข หาทางออก

นสาํคญั บรษิทั

มเชีย่วชาญเท่า
รกิารทีบ่รษิทัฯมี
น์ และขอ้ผกูพนัใ
 
ป็นธรรมและไม่โ

วสิยั ไม่สามารถ

ชเ้พือ่ประโยชน์ข

ชผ้ลติสนิคา้ หรื
ารฝึกอบรมพนกั
ถงึเป็นการช่วย
กเทีย่ง การใหพ้
ว่าหากมกีารร่วม
ยูคู่ส่งัคมไทยไปอี

ดอ้ยโอกาสในสงั
เหล่านี้เป็นบุคค
งเหน็ถงึความสาํ
สมอ รวมถงึการ
ษทัฯกจ็ะร่วมกบั

                รายง

นักงานสามารถ

กต้องตามกฏหม
สรภีาพในการส

ตามเป้าหมายห
และกฎระเบยีบต
กร่วมกนั โดยไม

ทฯจงึต้องสรา้งค

นัน้ 
มใีห ้
ในการใหบ้รกิาร

โปร่งใส ทีแ่สดงเ

ถปฏบิตัไิด ้ตอ้ง

ของตนเองและผ

รอืบรกิาร แต่บริ
กงานดา้นสิง่แวด
ยประเทศชาตปิร
นกังานนํากระด
มมอืกนัอย่างจริ
อกีนาน 

งคม เช่น เดก็กํา
ลทีต่อังการควา
าคญัตรงนี้และต้
รช่วยเหลอืใดๆ 
บพนักงานและผู้

งานประจาํปี 2559

ถเสนอความเหน็

มาย และใหก้าร
มาคมทางสงัคม

หรอืไม่ โดยการ
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ม่ปล่อยใหลู้กคา้

ความสมัพนัธท์ีด่ ี

รแก่ลูกคา้เราจะ

เจตนาใหเ้หน็ถงึ

งรบีแจง้ใหล้กูคา้

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

รษิทัฯไดร้ณรงค์
ดลอ้มขึน้มาเป็น
ระหยดัพลงังาน
ดาษทีย่งัใชไ้ดนํ้า
รงิจงั จะทําให้

าพรา้ เดก็พกิาร
มช่วยเหลอืจาก
ตอ้งการเป็นสว่น
ต่อเพือ่นมนุษย์
้บรหิารส่งความ
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and Elder
รบัผดิชอบ
ผูด้อ้ยโอก
หน่วยงาน
ปี 2551  

ปี 2552  
ปี 2553  
ปี 2554  

ปี 2555  

ปี 2556  

ของมลูนิธิ
การใหค้วา

ในการขบัเ
ให้กบัพนัก
พนักงาน 
ทศันคตริว่
 
การควบค

การถ่วงดลุ
ประสานกั

บรษิทัฯมคี
อยา่งด ี ทั
เชือ่ถอืไดแ้

กบัคณะกร
โดยตรงต่อ
ภายในแล
คณุสมบตัิ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

กิจกรรมเพ่ือป
ในปี 2546 บริ
rly) ขึน้มาเพือ่ดํ
บต่อสงัคมผ่านท
าส รวมถงึผูป้ระ

นช่วยเหลอืแห่งอื
 บรจิา

ช่วยเ
สภาก

 บรจิา
จดัสร้
ลงพืน้
ประช

 มอบอ
มอบว

 มอบอ
 
มลูนิธฯิไดม้กีาร
ธฯจะทําการตดิต
ามช่วยเหลอืดงัก

 

ดว้ยบรษิทัฯ ตร
เคลือ่นองคก์รไป
กงานบรษิทั ทุก
รวมทัง้เพือ่สรา้
วมกนัในทีท่าํงาน

คมุภายในและก
บรษิทัฯมกีารจั
ลของคณะกรรม
บัฝา่ยบรหิารคว
บรษิทัฯ กําหนด
คณะกรรมการต
ทัง้จากผูบ้รหิาร 
และถูกตอ้ง ภาย
บรษิทัมฝีา่ยตรว
รรมการตรวจส
อคณะกรรมการ
ะหวัหน้าฝ่ายกํา
ผูป้ฏบิตังิานทีม่ ี

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ประโยชน์ต่อสงั
รษทัฯไดจ้ดัตัง้มู
าเนินกจิกรรมใน
ทางมลูนิธฯิ ภา
ะสบเหตุการณ์ต
อืน่ และกจิกรรม
าคเงนิและมอบสิ
เหลือให้กบั 
กาชาดไทยช่วย
าคเงนิและมอบสิ
รา้งหอ้งสมดุ มอ
นทีช่่วยเหลอืผูท้ี
ชาชนในเขตดงัก
อุปกรณ์การศกึษ
วสัดุและสือ่การ
อุปกรณ์การศกึษ

รตดิตามและปร
ต่อสอบถามไปยั
กล่าว ไดป้ระโย

ระหนักดวี่าพลงั
ปสูค่วามสาํเรจ็ 
กวนัจนัทร์ โดย
งสมัพนัธภาพที
น 

การบริหารจดั
ดัการและดูแลเพ
มการบรษิทั ที่
วามเสีย่ง และให้
ดใหม้กีรรมการ
ตรวจสอบปฏบิตัิ
และพนักงานที

ยใตค้ณะกรรมก
วจสอบภายใน 
อบอย่างสมํ่าเส
รบรหิารของบรษิ
ากบัดูแล จะต
มคีวามรูแ้ละประ

จาํกดั (มหาชน)   

งคมและส่ิงแวด
ลนิธสิงเคราะหเ์
นการช่วยเหลอื
ยใต้ความร่วมมื
ต่างๆทีนํ่ามาซึง่
มทีม่ลูนิธเิป็นผูด้ํ
สิง่ของ ศนูยพ์ฒั
สภากาชาดไ

เหลอืแผ่นดนิไห
สิง่ของใหก้บัสถา
อบหนงัสอื อุปก
ทีป่ระสบอุทกภยั
กล่าว 
ษาและสนามวอ
เรยีนการสอน จั
ษา อุปกรณ์กฬีา

ะเมนิผลของการ
งัผูด้แูลของสถา
ชน์และเป็นไปต

งสามคัคขีองพนั
ดงันัน้เพือ่สรา้ง
เริม่ตัง้แต่เดอืน
ทีด่รีะหว่างเพือ่น

การความเส่ียง
พือ่ใหแ้น่ใจว่าบ
มคีณะกรรมการ
หร้ายงานตรงต่อ
รอสิระรวมทัง้สิน้
ตหิน้าทีอ่ยา่งมอีิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
การตรวจสอบ 
ฝา่ยกํากบัดูแล
มอทุกเดอืน โด
ษทัฯ การพจิารณ
ต้องผ่านการอนุ
ะสบการณ์ และมี
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ดล้อม 
เดก็ คนชรา แล
สงัคม โดยตลอด
มอืของผูบ้รหิารแ
ความสญูเสยีใน
าเนินการเอง ดั
นาการจดัสวสัดิ
ไทยเพื่อช่วยเห
หวในจนี 
านสงเคราะหค์น
รณ์การเรยีน แล
ยในเขตบางบวัท

อลเลยบ์อลใหแ้ก
จดัสรา้งหอ้งน้ําใ
า ของเล่นใหแ้ก่

รดําเนินงาน โด
านทีด่งักลา่ว รว
ตามวตัถุประสงค

นักงานในองคก์ร
ขวญัและกําลงัใ
นกนัยายน 2558
นพนกังานในบริ

ง 
บรษิทัฯมรีะบบก
รตรวจสอบมาจ
อคณะกรรมการบ
นจํานวน 3 ท่าน
สิระ ไม่มขีอ้จํา
ยหน้าทีด่งักล่าว

ซึง่ตัง้เป็นหน่วย
ดยมฝีา่ยบรหิาร
ณาและอนุมตั ิแ
นมตัหิรอืได้รบัคว
มคีวามเขา้ใจใน

                     

ละผูด้อ้ยโอกาส
ดระยะเวลาหลา
และพนกังานขอ
นชวีติหรอืทรพัย์
งัปรากฏกจิกรร
ดกิารสงัคม ผูส้งู
ลอืผู้ประสบภยั

นพกิารและทุพพ
ละทุนการศกึษา
ทอง โดยนําสิง่ข

ก่ โรงเรยีนบา้นเ
ใหแ้ก่ โรงเรยีนวั
ก่ โรงเรยีนบา้นไ

ดยในระยะเวลา 
มถงึการสง่ตวัแ
คข์องการใหค้วา

รและความรูส้กึ
ใจใหก้บัพนักงา
8 เพื่อลดภาระค
รษิทัฯ เพราะได้

การควบคุมภาย
จากคณะกรรมก
บรษิทั 
น หรอืคดิเป็น 
ากดัในการไดร้บั
วรวมถงึการสอบ

ยงานอสิระ ขึน้ต
รความเสีย่ง ทํ
ต่งตัง้ ถอดถอน
วามเหน็ชอบจา
นกจิกรรมและกา

                     

ส (Foundation 
ายปีทีผ่า่นมา บริ
องบรษิทัฯ เพือ่
ยส์นิ ซึง่กจิกรรม
รมการใหค้วามช
อายบุา้นบางละ
ยพบิตัิประเทศพ

พลภาพพระประ
าใหก้บัโรงเรยีนว
ของและถุงยงัชี

กาะไมแ้หลม อ
วดันาค ูอ.ผกัไห่
ไร ่อ.พานทอง จ

3 เดอืนหลงัการ
แทนไปเยีย่มชมส
ามช่วยเหลอืมาก

ร่วมเป็นส่วนหนึ
น บรษิทัฯ ไดจ้ ั
ค่าใชจ้่ายในเรื่อ
ด้มเีวลารบัประท

ในของบรษิทัฯ
การอสิระคอยทํา

1 ใน 3 ของจํา
บขอ้มูล ขา่วสา
บทานงบการเงนิ

ตรงต่อคณะกรรม
ทําหน้าทีร่ายงาน
น โยกยา้ยตําแห
ากคณะกรรมกา
ารดําเนินธุรกจิข

                รายง

for Underprivi
รษิทัฯร่วมดูแล 
อมอบโอกาสให ้
มต่างๆ มทีัง้การ
ชว่ยเหลอืสงัคมที
ะมุง จงัหวดัชลบุ
พม่า มอบเงนิช

ะแดง จงัหวดัสมุ
วดัทุ่งขาม อ.เกา
พกว่า 500 ชุด

.บา้นบงึ จ.ชลบุ
 จ.อยธุยา 
จ.ชลบุร ี

รดาํเนินงาน ผูร้ ั
สถานที ่เพือ่เป็น
กน้อยเพยีงใด 

นึ่งขององคก์ร เ
ดัโครงการเลีย้ง
งค่าอาหารและ
ทานอาหารและพ

เป็นไปอย่างมี
าหน้าทีต่ดิตาม 

านวนกรรมการบ
าร ตลอดจนไดร้
นของบรษิทัฯให

มการตรวจสอบ
นความเสีย่งต่าง
น่งหวัหน้าหน่ว
ารตรวจสอบ โ
ของบรษิทัฯมาเป

งานประจาํปี 2559

leged Children
และแสดงความ
เดก็ๆ คนชรา

รบรจิาคเงนิผ่าน
ทีผ่า่นมาดงันี้ 
บุร ีมอบเงนิ 
ช่วยเหลือให้กบั

มทุรปราการ 
าะคา จ.ลาํปาง
ด ไปบรจิาค ให้

ร ี

บัผดิชอบ 
นการประเมนิวา่

ป็นปจัจยัสาํคญั
งอาหารกลางวนั
ะค่าเดนิทางของ
พคยแลกเปลีย่น

มปีระสทิธภิาพมี
ตรวจสอบและ

บรษิทัฯ ทัง้หมด
ร้บัความร่วมมอื
ห้มคีวามโปร่งใส

บและร่วมประชมุ
งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้
ยงานตรวจสอบ
โดยจะพจิารณา
ป็นระยะเวลาไม

 

n 
ม
า 
น

บ 

ห้

า

ญ
น
ง
น
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ะ

ด 
อ
ส 

ม
น
บ
า
ม่



              
              
              
 

 

น้อยกว่า 4
คุณภาพก
รวมถงึหน้
โดยตรงต่
บรษิทัฯ ยั
ความลบัชั
อาจมคีวา
การกํากบั
สามารถตร

การประเมิ

        
        

     บรษิทั เอเชยี

4 ปี ซึง่หวัหน้าต
ารปฏบิตังิานต่

น้าทีใ่นการควบค
อคณะกรรมการ
ยงัมรีะบบป้องกนั
ชดัเจน มกีารกํา
มขดัแยง้ ตลอด
บดูแลกิจการ แล
รวจสอบไดภ้าย
ฝา่ยบรหิารควา
มนิความเสีย่ง รว

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ตรวจสอบภายใ
างๆ ภายในบริ
คุมและตรวจสอ
รตรวจสอบ โดย
นัการล่วงรูข้อ้มู
หนดชื่อรหสั (C
ดจนมขีอ้กําหนด
ละบรษิัทฯ มรีะ
ยในระยะเวลาอนั
ามเสีย่ง มหีน้าที
วมทัง้การจดัทํา

จาํกดั (มหาชน)   

ในจะมหีน้าทีใ่น
รษิทัฯว่าได้ปฏบิ
อบอื่นๆ ตามทีไ่
ยจะทํางานตรว
มูลระหว่างหน่วย
Code name) สํ
ดการปฏบิตัใินเ
ะบบการจดัเก็บ
นควร 
ทีใ่นการกําหนด
แผนป้องกนัและ
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นการตรวจสอบภ
บตัติามแผนงาน
ได้รบัมอบหมาย
จสอบควบคุมแ
ยงาน (Chinese
สาํหรบัลูกคา้ราย
รื่องการรกัษาค
บเอกสารสําคญั

ดการบรหิารควา
ะควบคุมความเ

                     

ภายในและประเ
นสอดคลอ้งกบัวั
ยจากคณะกรรม
และตดิตามการท
e Wall) โดยม
ยต่างๆ มกีารกํา
ความลบัใหพ้นัก
ญที่ทําให้กรรมก

ามเสีย่ง ประสา
สีย่งขึน้มาปฏบิั

                     

เมนิผลในกจิกร
วตัถุประสงคแ์ล
การตรวจสอบ
ทํางานของบรษิั
มกีารจดัแยกพืน้
าหนดและจํากดั
กงานทุกคนปฏบิ
การ ผู้สอบบญัชี

นงาน และใหค้ํ
ตั ิ 

                รายง

รรมต่างๆของบริ
ะเป้าหมายของ
และรายงานผล

ษทัอย่างสมํ่าเสม
นทีข่องสายงาน
ทมีบุคลากรสาํห
บตัติามดงัทีเ่ปิด
ช ีและผู้มอํีานา

าแนะนํากบัหน่

งานประจาํปี 2559

รษิทัฯ สอบทาน
งบรษิทัฯหรอืไม
ลการดําเนินงาน
มอ นอกจากนี้
นทีม่ขีอ้มูลทีเ่ป็น
หรบัแต่ละงานที
ดเผยไวใ้นหวัขอ้
จตามกฎหมาย

นวยงานต่างๆใน

 

น
ม ่
น
นี้
น
ที่
อ 
ย

น



              
              
              
 

 

รายการร
1 รายได้แ

บคุคล / นิติบ
ท่ีอาจมคีว

ขดัแยง้

บ จ . โ ก ล
เซอร์วิส เซ็น
(GSC)  
(ชื่อเดมิ บจ.เ
เซอรว์สิเซส) 

 

 

บจ . เ อแคป
ซลัติง้ (ACON

 

 
 
 

บจ.เอแคป คอ
ปอเรท เซอรว์ิ
(ACS) 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ระหว่างกนั 
และค่าใช้จ่ายร

บคุคล 
วาม
ง 

ลกั
ความ

บ อ ล 
นเตอร ์

เอแคป 

เป็นบริ
โดยบริ
หุ้ น ร้
99.99 

 

 

 คอน
N) 

เป็นบริ
โดยบริ
หุ้ น ร้
99.99 

 

 
 
 

อร์
วสิเซส 

เป็นบริ
โดย 
บริษัท
รอ้ยละ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ระหว่างกนักบับ

กษณะ
มสมัพนัธ ์ ราย

ริษัทย่อย 
รษิทัฯ ถอื
ร้ อ ย ล ะ 
 

GS
ใหบ้
การ
และ

บ ริ
ดอก
GS
ให้บ
การ
ต่าง

ริษัทย่อย 
รษิทัฯ ถอื
ร้ อ ย ล ะ 

บริษ
จ า
ค่าใ

บ ริ
ดอก
ACO
ให้บ
การ
ต่าง

ริษัทย่อย 

ทฯถือหุ้น
ะ 99.99 

บริษ
จ า
ค่าใ

จาํกดั (มหาชน)   

บริษทัย่อย และ

ลกัษณะของ
ยการระหว่างกนั

C จ่ายค่าบรกิาร
บรษิทัฯ เป็นค่า
รบรกิารดา้นบญัชี
ะการเงนิ 

ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ร ั บ
กเบีย้จากเงนิใหกู้้
C จ่ายค่าบริกา
บริษัทฯ  เ ป็นค่
รบริหารจัดกา
งๆ 
ษัทฯได้รบัรายไ
ก ก า ร ป ัน ส่ ว น
ใชจ้่าย 

ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ร ั บ
กเบีย้จากเงนิใหกู้้
ON จ่ายคา่บรกิา
บริษัทฯ  เ ป็นค่
รบริหารจัดกา
งๆ 
ษัทฯได้รบัรายไ
ก ก า ร ป ัน ส่ ว น
ใชจ้่าย 
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ะบริษทัท่ีเก่ียวข

น 

มลูค่ารา
(ล้านบ

ปี 2558 

ชี

0.004

บ
กู ้

1.64 

ร
า
ร

4.16 

ด้
น

0.06

บ
กู ้

0.23

าร
า
ร

0.82

ด้
น

0.12 

                     

ข้องกนั 
ายการ 
บาท) 

คว

สมปี 2559 

ร า
เป็น
บริ
ย่ อ
บ ริ
99.
ดํา
การ

0.09  

7.40  

- ร า
เป็น
บริ
ย่ อ
บ ริ
99.
ดํา
การ
 

0.09

1.93
 
 

 ร า
เป็น
บริ
ย่ อ
บ ริ

                     

วามจาํเป็นและ
ความ

มเหตสุมผลของ
รายการ 

ยการดัง กล่ า ว
นรายการระหว่าง
ษัทฯกับบริษัท
ยที่ ถือ หุ้น โดย
ร ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99 และเป็นการ
เนินธุ รกิจทาง
รคา้ปกต ิ

ยการดัง กล่ า ว
นรายการระหว่าง
ษัทฯกับบริษัท
ยที่ ถือ หุ้น โดย
ร ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99 และเป็นการ
เนินธุ รกิจทาง
รคา้ปกต ิ

ยการดัง กล่ า ว
นรายการระหว่าง
ษัทฯกับบริษัท
ยที่ ถือ หุ้น โดย
ร ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ

                รายง

ความ
คณะกรรม

ว
ง
ท
ย
ะ 
ร
ง

ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาแล้
ดังกล่าวเป็น
บรษิทัฯกบับ ิ
โดยบรษิทัฯร้
รายการดังก
แนวทางการ
ประโยชน์ต่
ของบรษิทัฯ โ
ร า ย ก า ร
สมเหตุสมผล
 

ว
ง
ท
ย
ะ 
ร
ง

ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาแล้
ดังกล่าวเป็น
บรษิัทฯกบับ
โดยบรษิทัฯร้
รายการดังก
แนวทางการ
ประโยชน์ต่
ของบริษัทฯ
เป็นไปอยา่งส
 

 
 
 

ว
ง
ท
ย
ะ 

ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาแล้
ดังกล่าวเป็น
บริษัทฯกับบ
หุ้นโดยบริษั

งานประจาํปี 2559

มเหน็ของ
มการตรวจสอบ

ร ต ร ว จ ส อ บ ไ
้วเห็นว่า รายกา
นรายการระหว่า
รษิทัย่อย ทีถ่อืหุ้
รอ้ยละ 99.99  แล
กล่าวเป็นไปตา
รค้าปกติ และเป็
อการดําเนินงา
โดยที ่
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า
ล 

ร ต ร ว จ ส อ บ ไ
้วเห็นว่า รายกา
นรายการระหว่า
บรษิัทย่อยที่ถอืหุ้
รอ้ยละ 99.99  แล
กล่าวเป็นไปตา
รค้าปกติ และเป็
อการดําเนินงา
ฯ โดยที่รายกา
สมเหตุสมผล 

ร ต ร ว จ ส อ บ ไ
้วเห็นว่า รายกา
นรายการระหว่า
บริษัทย่อย  ที่ถื
ษัทฯร้อยละ 99.9
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บคุคล / นิติบ
ท่ีอาจมคีว

ขดัแยง้

 

 
 
 

บจ. แคปปิตอ
โอเค (CAP O

 

 

บจ.โอเค แค
CASH) 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บคุคล 
วาม
ง 

ลกั
ความ

 

 
 
 

อล 
OK) 

เป็นบริ
โดย 
บริษัท
รอ้ยละ

 

 

ช (OK เป็นบริ
โดยบริ
หุน้รอ้ย
99.99 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

กษณะ
มสมัพนัธ ์ ราย

บ ริ
ดอก
ACS
ใหบ้
การ
ต่าง

ริษัทย่อย 

ทฯถือหุ้น
ะ 99.99 

CAP
ค่าบ
เป็น
ดา้น

บรษิ
จาก
CAP
ค่าบ
เป็น
จดัก

รษิทัยอ่ย 
รษิทัฯ ถอื
ยละ 

OK 
ค่าบ
เ ป็น
ดา้น
 

จาํกดั (มหาชน)   

ลกัษณะของ
ยการระหว่างกนั

ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ร ั บ
กเบีย้จากเงนิใหกู้้
S จ่ายคา่บรกิาร
บรษิทัฯ เป็นค่า
รบรหิารจดัการ
งๆ 
P OK จ่าย
บรกิารใหบ้รษิทัฯ 
นค่าการบรกิาร
นบญัชแีละการเงนิ

ษทัฯจ่ายดอกเบีย้
กการกูย้มืเงนิ 
P OK จ่าย
บรกิารใหบ้รษิทัฯ 
นค่าการบรหิาร
การต่างๆ 

CASH จ่า
บริการให้บริษัท
นค่าการบริกา
นบญัชแีละการเงนิ

                      

87 

น 

มลูค่ารา
(ล้านบ

ปี 2558 

บ
กู ้

0.01

0.73

น 

0.03 

ย 4.22

0.17

ย
ฯ 
ร
น 

0.004

                     

ายการ 
บาท) 

คว

สมปี 2559 

99.
ดํา
การ

 
 

 ร า
เป็น
บริ
ย่ อ
บ ริ
99.
ดํา
การ

1.65  

2.40  

ร า
เป็น
บริ
ย่ อ
บ ริ
99.
ดํา
การ

                     

วามจาํเป็นและ
ความ

มเหตสุมผลของ
รายการ 

99 และเป็นการ
เนินธุ รกิจทาง
รคา้ปกต ิ

ยการดัง กล่ า ว
นรายการระหว่าง
ษัทฯกับบริษัท
ยที่ ถือ หุ้น โดย
ร ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99 และเป็นการ
เนินธุ รกิจทาง
รคา้ปกต ิ

ยการดัง กล่ า ว
นรายการระหว่าง
ษัทฯกับบริษัท
ยที่ ถือ หุ้น โดย
ร ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99 และเป็นการ
เนินธุ รกิจทาง
รคา้ปกต ิ

                รายง

ความ
คณะกรรม

ร
ง

และรายการ
ตามแนวทาง
เ ป็ น ป ร ะ โ
ดําเนินงานข
ร า ย ก า ร
สมเหตุสมผล
 

 
 
 

ว
ง
ท
ย
ะ 
ร
ง

ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาแล้
ดังกล่าวเป็น
บริษัทฯกับบ
หุ้นโดยบริษั
และรายการ
ตามแนวทาง
เ ป็ น ป ร ะ โ
ดําเนินงานข
ร า ย ก า ร
สมเหตุสมผล
 

 

ว
ง
ท
ย
ะ 
ร
ง

ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาแล้
ดังกล่าวเป็น
บรษิทัฯกบับ ิ
โดยบรษิทัฯร้
รายการดังก
แนวทางการ
ประโยชน์ต่
ของบรษิทัฯ โ

งานประจาํปี 2559

มเหน็ของ
มการตรวจสอบ

รดังกล่าวเป็นไ
งการค้าปกติ แล
โ ย ช น์ ต่ อ ก า
ของบริษัทฯ โดย
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า
ล 

ร ต ร ว จ ส อ บ ไ
้วเห็นว่า รายกา
นรายการระหว่า
บริษัทย่อย  ที่ถื
ษัทฯร้อยละ 99.9
รดังกล่าวเป็นไ
งการค้าปกติ แล
โ ย ช น์ ต่ อ ก า
ของบริษัทฯ โดย
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า
ล 

ร ต ร ว จ ส อ บ ไ
้วเห็นว่า รายกา
นรายการระหว่า
รษิทัย่อย ทีถ่อืหุ้
รอ้ยละ 99.99  แล
กล่าวเป็นไปตา
รค้าปกติ และเป็
อการดําเนินงา
โดยที ่

 

ป
ละ
ร
ที่
ง

ด้
าร
าง
ือ

99  
ป
ละ
ร
ที่
ง

ด้
าร
าง
น้
ละ
ม
น
น



              
              
              
 

 

บคุคล / นิติบ
ท่ีอาจมคีว

ขดัแยง้

 

 

บจ.บรหิารสนิ
เ อแคป  ( เ อ
จํ า กั ด  (
ASIA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

บคุคล 
วาม
ง 

ลกั
ความ

 

 

นทรพัย ์
อ เชีย ) 
ACAP 

เป็นบริ
โดย 
บรษิทั
รอ้ยละ

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

กษณะ
มสมัพนัธ ์ ราย

บ ริ
ดอก
กูย้มื
OK 
ค่าบ
เ ป็น
จดัก

รษิทัยอ่ย 

ฯถอืหุน้
ะ 99.99 

จ่ า
บริษ
บรหิ
 

บรษิ
จาก
 

จาํกดั (มหาชน)   

ลกัษณะของ
ยการระหว่างกนั

ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ร ั บ
กเบี้ยจากเงินให
ม 

CASH จ่า
บริการให้บริษัท
นค่าการบริหา
การต่างๆ 
ย ค่ า บ ริ ก า ร ใ ห
ษัทฯ เป็นค่ากา
หารจดัการต่างๆ

ษัทฯจ่ายดอกเบี้
กการกูย้มืเงนิ 

                      

88 

น 

มลูค่ารา
(ล้านบ

ปี 2558 

บ
ห้

1.84 

ย
ฯ 
ร

1.63 

ห้
ร

0.17

้ย 0.16

                     

ายการ 
บาท) 

คว

สมปี 2559 

3.51  

3.68  

0.12 ร า
เป็น
บริ
ย่ อ
บ ริ
99.
ดาํเ

0.25 การ

                     

วามจาํเป็นและ
ความ

มเหตสุมผลของ
รายการ 

ยการดัง กล่ า ว
นรายการระหว่าง
ษัทฯกับบริษัท
ยที่ ถือ หุ้น โดย
ร ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
99 และเป็นการ
เนนิธุรกจิทาง 

รคา้ปกติ

                รายง

ความ
คณะกรรม

ร า ย ก า ร
สมเหตุสมผล

 

ว
ง
ท
ย
ะ 
ร

ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาแล้
ดังกล่าวเป็น
บรษิทัฯกบับ ิ
โดยบรษิทัฯร้
รายการดังก
แนวทางการ
ประโยชน์ต่
ของบรษิทัฯ โ
ร า ย ก า ร
สมเหตุสมผล
 

งานประจาํปี 2559

มเหน็ของ
มการตรวจสอบ

เ ป็ น ไ ป อ ย่ า
ล 

ร ต ร ว จ ส อ บ ไ
้วเห็นว่า รายกา
นรายการระหว่า
รษิทัย่อย ทีถ่อืหุ้
รอ้ยละ 99.99  แล
กล่าวเป็นไปตา
รค้าปกติ และเป็
อการดําเนินงา
โดยที ่
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า
ล 

 

ง

ด้
าร
าง
น้
ละ
ม
น
น

ง



              
              
              
 

 

12.2. สินท
บคุคล / นิ
บคุคล

ท่ีอาจมีคว
ขดัแย้ง

บ จ . โ ก ล บ
เ ซอ ร์ วิ ส  
เตอร ์(GSC
(ชื่อเดิม บ
แคป  เ ซอ
เซส) 

บจ.เอแคป 
ซลัติง้ (ACO

บจ.โอเค 
(OK CASH
(ชื่อเดิมบจ
เ ฟ ส ชั ่น แ
ค อ ล เ ล ค
(PCOL)) 
บจ .แคปปิ
โอเค 
(CAP OK) 

 

บ จ . บ ริ ห
สิ น ท รั พ ย
แคป  ( เ อ เ
จํ า กั ด  ( A
ASIA) 

 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ทรพัยแ์ละหน้ีสิ
นิติ
ล 
วาม
ง 

ลกั
ความ

บ อ ล 
เ ซ็ น

C)  
บจ .เอ
อ ร์ วิส

เป็นบรษิั
บริษัทฯ
ละ 99.9

คอน
ON) 

เป็นบรษิั
บริษัทฯ
ละ 99.9

แคช 
H) 
จ.โปร
แ น ล 
ค ชั ่น 

เป็นบรษิั
บริษัทฯ
ละ 99.9

ตอล เป็นบรษิั
บริษัทฯ
ละ 99.9

 

ห า ร
ย์  เ อ
เ ชีย ) 
ACAP 

เป็นบรษิั
บริษัทฯ
ละ 99.9

 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

สินระหว่างกนัก

กษณะ
มสมัพนัธ ์

ษทัยอ่ย โดย 
ฯถือหุ้นร้อย
9 

บ
ด
กู้
บ
ต่

ษทัยอ่ย โดย 
ฯถือหุ้นร้อย
9 

บ
ด
กู้
บ
ต่

ษทัยอ่ย โดย 
ฯถือหุ้นร้อย
9 

บ
ด
กู้
บ
ต่

ษทัยอ่ย โดย 
ฯถือหุ้นร้อย
9 

บ
บ
ต่

บ
ด
แ
บ
ค้

ษทัยอ่ย โดย 
ฯถือหุ้นร้อย
9 

บ
บ
ต่
 
 
 
 
บ
ด

จาํกดั (มหาชน)   

กบับริษทัย่อย 

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

บ ริ ษั ท ฯ มี
ดอกเบี้ยเงินให้
กู้ยืมและค่าการ
บริหารจัดการ
ต่างๆ คา้งรบั 

บ ริ ษั ท ฯ มี
ดอกเบี้ยเงินให้
กู้ยืมและค่าการ
บริหารจัดการ
ต่างๆ คา้งรบั 

บ ริ ษั ท ฯ มี
ดอกเบี้ยเงินให้
กู้ยืมและค่าการ
บริหารจัดการ
ต่างๆ คา้งรบั 

บริษัทฯมีค่าการ
บริหารจัดการ
ต่างๆคา้งรบั 

บ ริ ษั ท ฯ มี
ดอกเบี้ยคา้งจ่าย
แ ล ะ ค่ า ซื้ อ หุ้ น
บริษัท ใน เครือ
คา้งจ่าย 
บริษัทฯมีค่าการ
บริหารจัดการ
ต่างๆคา้งรบั 

บ ริ ษั ท ฯ มี
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

                      

89 

และบริษทัท่ีเก่ี
มลูค่ารายก

(ล้านบาท

ปี 2558 ปี 

0.88

0.17 

0.57 

0.03

26.42

0.03

0.02 

                     

ก่ียวข้องกนั 
การ 

) 
ความจํ
สมเห

2559 

0.54 รายกา
รายการ
กับบริษ
โ ด ย บ ิ
99.99 แ
ดําเนินธ
ปกต ิ

0.36 รายกา
รายการ
กับบริษ
โ ด ย บ ิ
99.99 แ
ดําเนินธ
ปกติ

0.54 เป็นการ
ท า ง ก า
ป ร ะ โ
ดาํเนินง

0.32 เป็นการ
ท า ง ก า
ป ร ะ โ
ดํา เ นิน
ยอ่ย 

0.10

0.01 เป็นการ
ท า ง ก า
ป ร ะ โ
ดาํเนินง

0.02  

                     

จาํเป็นและความ
หตุสมผลของ
รายการ 

รดังกล่ าว เ ป็น
รระหว่างบริษัทฯ
ษัทย่อยที่ถือหุ้น
ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ธุรกิจทางการค้า

รดังกล่ าว เ ป็น
รระหว่างบริษัทฯ
ษัทย่อยที่ถือหุ้น
ริ ษั ท ฯ ร้ อ ย ล ะ
แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ธุรกิจทางการค้า

รดาํเนินธุรกจิปกติ
า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ย ช น์ ต่ อ ก า ร
านของบรษิทัฯ 

รดาํเนินธุรกจิปกติ
า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ย ช น์ ต่ อ ก า ร
งานของบริษัท

รดาํเนินธุรกจิปกติ
า ร ค้ า แ ล ะ เ ป็ น
ย ช น์ ต่ อ ก า ร
านของบรษิทัฯ 

                รายง

ความเหน็ขอ
ตรว

น

น
ะ 
ร

กรรมการตรว
แล้วเห็นว่า ร
เป็นรายการร
บรษิทัยอ่ย  ที
ฯร้อยละ  99
สมเหตุสมผล 

น

น
ะ 
ร

กรรมการตรว
แล้วเห็นว่า ร
เป็นรายการร
บรษิทัยอ่ย  ที
ฯร้อยละ  99
สมเหตุสมผล 

ิ
น
ร

กรรมการตรว
แล้วเห็นว่า ร
เป็นรายการร
บรษิทัยอ่ย  ที
ฯร้อยละ 
สมเหตุสมผล 

ิ
น
ร

กรรมการตรว
แล้วเห็นว่า ร
เป็นรายการร
บรษิทัยอ่ย  ที
ฯรอ้ยละ 99.9
สมเหตุสมผล 

ิ
น
ร

กรรมการตรว
แล้วเห็นว่า ร
เป็นรายการร
บรษิทัยอ่ย  ที
ฯ ร้ อ ยล ะ  99
สมเหตุสมผล 

 

งานประจาํปี 2559

องคณะกรรมการ
วจสอบ 

จสอบไดพ้จิารณา
รายการดังกล่าว
ะหวา่งบรษิทัฯกบั
ทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั
9.99  ซึ่งมีความ
 

จสอบไดพ้จิารณา
รายการดังกล่าว
ะหวา่งบรษิทัฯกบั
ทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั
9.99  ซึ่งมีความ

จสอบไดพ้จิารณา
รายการดังกล่าว
ะหวา่งบรษิทัฯกบั
ทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั
99.99 ซึ่งมคีวาม

จสอบไดพ้จิารณา
รายการดังกล่าว
ะหวา่งบรษิทัฯกบั
ทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั
99  ซึง่มคีวาม  

จสอบไดพ้จิารณา
รายการดังกล่าว
ะหวา่งบรษิทัฯกบั
ทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั
9.99 ซึ่ ง มีค ว าม

 

ร

า
ว
บ
ท
ม

า
ว
บ
ท
ม

า
ว
บ
ท
ม

า
ว
บ
ท

า
ว
บ
ท
ม



              
              
              
 

 

12.3 เงินกู้
บคุคล / นิ

บคุคล 
ท่ีอาจมีคว

ขดัแย้ง
บจ.เอแคป 
ซลัติง้ (ACO

บ จ . โ ก ล บ
เ ซอ ร์ วิ ส  
เตอร ์(GSC
(ชื่อเดิม  บ
แคป  เ ซอ
เซส) 

บจ .แคปปิ
โอเค 
(CAP OK) 

บ จ . บ ริ ห
สิ น ท รั พ ย์
แคป  ( เ อ เ
จํ า กั ด  ( A
ASIA) 

บจ.โอเค แค
(OK CASH
เ ดิ ม บ จ . โ
เ ฟ ส ชั ่น แ
ค อ ล เ ล ค
(PCOL) 

        
        

     บรษิทั เอเชยี

กู้ยืมระหว่างกนั
นิติ

วาม
ง 

ลกั
ความ

คอน
ON) 

เป็นบรษิทั
บรษิทัฯถื
99.99 

บ อ ล 
เ ซ็ น
)  
จ .เอ
ร์ วิส

เป็นบรษิทั
บรษิทัฯถื
99.99 

ตอล เป็นบรษิทั
บรษิทัฯถื
99.99 

ห า ร
์  เ อ
ชีย ) 

ACAP 

เป็นบรษิทั
บรษิทัฯถื
99.99 

คช  
H) ชื่อ
โ ป ร
แ น ล 
ค ชั ่ น 

เป็นบรษิทั
บรษิทัฯถื
99.99 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

นกบับริษทัย่อย

ษณะ
สมัพนัธ ์

ลั

ทยอ่ย โดย 
อหุน้รอ้ยละ 

บริ
บริ
เงนิ

ทยอ่ย โดย 
อหุน้รอ้ยละ 

บริ
บริ
เงนิ

ทยอ่ย โดย 
อหุน้รอ้ยละ 

บริ
CA
ใน
อืน่

ทยอ่ย โดย 
อหุน้รอ้ยละ 

บริ
AC
นํา
ให้

ทยอ่ย โดย 
อหุน้รอ้ยละ 

บริ
บริ
นํา
ให้

จาํกดั (มหาชน)   

ย และกิจการท่ี

กัษณะของรายกา
ระหว่างกนั 

ริษัทฯให้เงินกู้ยืม
ริษัทย่ อย เพื่ อ เ ป็
นทุนหมนุเวยีน 

ริษัทฯให้เงินกู้ยืม
ริษัทย่ อย เพื่ อ เ ป็
นทุนหมนุเวยีน 

ริษัทฯกู้ยืมเงินจ
AP OK เพือ่นําไป
นการปล่อยกูใ้หบ้รษิ
น 

ริษัทฯกู้ยืมเงินจ
CAP ASIA เพ
าไปใช้ในการปล่อ
หบ้รษิทัอืน่ 

ริษัทฯให้เงินกู้ยืม
ริษัทย่อย เพ
าไปใช้ในการปล่อ
หบ้รษิทัอืน่ 

                      

90 

ท่ีเก่ียวข้องกนั

าร
มลูค่าราย

(ล้านบา
ปี 

2558 
แก่
ป็น

11.00

แก่
ป็น

12.50 
 

าก 
ปใช้
ษทั

175.00 

าก 
พื่อ
ยกู้

25.00 

แก่
พื่อ
ยกู้

307.00 

                     

ยการ  
าท) ความ

สมเหตปี 
2559 

7.5 รายการ
ระหว่าง
ที่ถือหุ้น
99.99 เ
หมุนเวยี
ได้มีการ
แลว้ 

- รายการ
ระหว่าง
ที่ถือหุ้น
99.99 เ
หมุนเวยี
ได้มีการ
แลว้ 

100 รายการ
ระหว่าง
ที่ถือหุ้น
99.99 เ
หมนุเวยี

25 รายการ
ระหว่าง
ที่ถือหุ้น
99.99 เ
หมนุเวยี

248 รายการ
ระหว่าง
ที่ถือหุ้น
99.99 เพ
แก่บรษิทั

                     

มจาํเป็นและความ
ตสุมผลของรายก

รดังกล่าวเป็นราย
บรษิัทฯกบับรษิัท
นโดยบริษัทฯร้อ
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ
ยนในธุรกจิ ซึง่ทัง้
รตัง้ค่าเผื่อการด้อ

รดังกล่าวเป็นราย
บรษิัทฯกบับรษิัท
นโดยบริษัทฯร้อ
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ
ยนในธุรกจิ ซึง่บาง
รตัง้ค่าเผื่อการด้อ

รดังกล่าวเป็นราย
บรษิัทฯกบับรษิัท
นโดยบริษัทฯร้อ
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ
ยนในธุรกจิ 

รดังกล่าวเป็นราย
บรษิัทฯกบับรษิัท
นโดยบริษัทฯร้อ
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ
ยนในธุรกจิ 

รดังกล่าวเป็นราย
บรษิัทฯกบับรษิัท
นโดยบริษัทฯร้อ
พื่อใช้เป็นเงินให้เ
ทอืน่ 

                รายง

ม
การ 

ค
คณะกร

ยการ
ย่อย
ยละ 
เ งิ น
หมด
อยค่า

ก ร ร ม ก
พจิารณา
ดังกล่าวเ
บรษิทัฯกั
โดยบรษิทั
ค ว า ม ส
รายการที
อัตราที่ป
ประโยชน์
ซึ่งทัง้หม
การดอ้ยค

ยการ
ย่อย
ยละ 
เ งิ น
งส่วน
อยค่า

ก ร ร ม ก
พจิารณา
ดังกล่าวเ
บริษัทฯกั
หุ้นโดยบ
ซึ่งมีควา
รายการที
อัตราที่ป
ประโยชน์
ซึ่งทัง้หม
การดอ้ยค

ยการ
ย่อย
ยละ 
เ งิ น

ก ร ร ม ก
พจิารณา
ดังกล่าวเ
บริษัทฯกั
หุ้นโดยบ
ซึง่มคีวาม

ยการ
ย่อย
ยละ 
เ งิ น

ก ร ร ม ก
พจิารณา
ดังกล่าวเ
บริษัทฯกั
หุ้นโดยบ
ซึง่มคีวาม

ยการ
ย่อย
ยละ 
เงินกู้

ก ร ร ม ก
พจิารณา
ดังกล่าวเ
บรษิทัฯกั
โดยบรษิทั
ความสม 
 

งานประจาํปี 2559

วามเหน็ของ
รรมการตรวจสอบ

า ร ต ร ว จ ส อ บ
แล้วเห็นว่า รายก
เป็นรายการระหว
บับรษิทัย่อย ทีถ่อื
ทฯรอ้ยละ 99.99 ซึ
ม เ ห ตุ ส ม ผ ล  เ ป
ที่มกีารคิดดอกเบี้ย
ปกติ และก่อให้เ
น์แก่บรษิทัยอ่ย  
มดได้มีการตัง้ค่าเ
ค่าแลว้ 
า ร ต ร ว จ ส อ บ
แล้วเห็นว่า รายก
เป็นรายการระหว
กับบริษัทย่อย  ที่
ร ิษัทฯร้อยละ 99
มสมเหตุสมผล เ
ที่มกีารคิดดอกเบี้ย
ปกติ และก่อให้เ
น์แก่บรษิทัยอ่ย  
มดได้มีการตัง้ค่าเ
ค่าแลว้ 
า ร ต ร ว จ ส อ บ
แล้วเห็นว่า รายก
เป็นรายการระหว
กับบริษัทย่อย  ที่
ร ิษัทฯร้อยละ 99
มสมเหตุสมผล  
า ร ต ร ว จ ส อ บ
แล้วเห็นว่า รายก
เป็นรายการระหว
กับบริษัทย่อย  ที่
ร ิษัทฯร้อยละ 99
มสมเหตุสมผล  
า ร ต ร ว จ ส อ บ
แล้วเห็นว่า รายก
เป็นรายการระหว
บับรษิทัย่อย ทีถ่อื
ทฯรอ้ยละ 99.99 ซึ
เหตุสมผล  

 

บ 

ไ ด้
การ
ว่าง
หุน้
ซึง่มี
ป็ น
ยใน
กิด

เผื่อ

ไ ด้
การ
ว่าง
ี่ถือ

9.99  
ป็น
ยใน
กิด

เผื่อ

ไ ด้
การ
ว่าง
ี่ถือ

9.99 

ไ ด้
การ
ว่าง
ี่ถือ

9.99 

ไ ด้
การ
ว่าง
หุน้
ซึง่มี



              
              
              
 

 

บคุคล / นิ
บคุคล 

ท่ีอาจมีคว
ขดัแย้ง

บมจ. ไทย
เอน็เตอรไ์พ

 

4. การคํา้

       -ไมม่ี

5 มาตรกา

ในก

มสี่วนไดเ้สี

ประกาศที่

6 แนวโน้ม

 ปจัจุ

จําเป็นที่จ

ดงักล่าวเข้

ความสมเห

ความเหน็
กรรมการต
สมเหตุสม
บุคคลภาย

 

การทาํราย
ถอืวา่เป็นไ

 

สาํหรบัขัน้
ขอ้บงัคบั ป

        
        

     บรษิทั เอเชยี

นิติ

วาม
ง 

ลกั
ความ

ลักซ ์
รส ์ 

เ ป็นบริษั
โดย บมจ
เอ็นเตอร
หุ้ น  บม
แคปปิตอ
ละ 13.8%

ประกนั 

มรีายการ- 

ารในการอนุมั

การอนุมตัริายกา

สยีหรอือาจมคีว

เกีย่วขอ้ง รวมท

มการทาํรายกา

จุบนับรษิทัฯมสี

ะต้องรบัความช

ขา้ทีป่ระชุมกรรม

หตุสมผลของรา

นของกรรมการ
ตรวจสอบของบ
มผล และเ
ยนอกอืน่  

ความจาํเป็นแล

ยการระหวา่งกนั
ไปตามลกัษณะก

ขัน้ตอนการอนุม

นตอนการอนุมตัิ
ประกาศ คาํสัง่ 

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

ษณะ
สมัพนัธ ์

ลั

ษัทผู้ถือหุ้น 
จ.ไทยลักซ ์
ร์ไพร์ส์ ถือ
จ .  เ อ เ ชีย 
ล กรุ๊ป รอ้ย

%  

บม
เต
แ ก
แค
นํา
หม

ติัรายการระหว

ารระหวา่งกนั จ

ามขดัแยง้ทางผ

ทัง้ขอ้กําหนดขอ

ารระหว่างกนัใ

ภาพคล่องและ

ช่วยเหลอืทางก

มการบรษิทั แล

ยการโดยทีจ่ะไ

รตรวจสอบ  
บรษิทัฯ ไดพ้จิาร
เป็นรายการที่เ

ะความสมเหตุส

นเป็นความจาํเป็
การประกอบธรุ

มตักิารทํารายก

ตกิารทํารายการ
หรอืขอ้กําหนดข

จาํกดั (มหาชน)   

กัษณะของรายกา
ระหว่างกนั 

มจ . ไทยลักซ์  เ อ
อร์ไพร์ส์ ให้เงนิกู้
ก่  บ ม จ .  เ อ เ ชี
คปปิตอล กรุ๊ป เพ
าไป ใช้ เ ป็นเ งินท
มนุเวยีน 

ว่างกนั 

จะตอ้งผ่านความ

ผลประโยชน์ ไม่

องสาํนกังานคณ

ในอนาคต 

มเีงนิทุนหมุนเวี

การเงนิจากกรร

ละแจง้ต่อคณะกร

ม่ก่อใหเ้กดิควา

รณาขอ้มูลทีเ่กีย่
กิดขึ้นตามราค

สมผลของรายกา

ป็นและมคีวามสม
กจิทัว่ไป และบ

ารระหวา่งกนั 

รระหว่างกนั บ
ของตลาดหลกัท
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าร
มลูค่าราย

(ล้านบา
ปี 

2558 
อ็น
้ยมื
ชี ย 
พื่อ
ทุน

- 

มเหน็ชอบจากค

สามารถออกเสี

ณะกรรมการ ก.ล

วยีนที่ดแีก่การด

รมการบรษิทัเพื่

รรมการตรวจส

มเสยีหายแก่บริ

ยวขอ้งกนักบัรา
คาตลาดหรอืรา

ารระหวา่งกนั  

มเหตุสมผลของ
รษิทัฯไดจ่้ายคา่

รษิทัฯ จะปฏบิั
ทรพัย ์โดยฝา่ยบ

                     

ยการ  
าท) ความ

สมเหตปี 
2559 

450 รายการ
ระหว่าง
หุ้นโดยบ
บริษัทฯ
เป็นเงนิห

ณะกรรมการบริ

ยงได ้และรายก

.ต. และตลาดห

ดําเนินงาน แต่ห

อืเสรมิสภาพค

อบใหท้ราบถงึร

รษิทัฯ บรษิทัยอ่

ยการระหวา่งกนั
คายุติธรรมแล

การทํารายการ
าตอบแทนในราค

บตัติามกฎหมาย
บรหิารจะประมา

                     

มจาํเป็นและความ
ตสุมผลของรายก

รดังกล่าวเป็นราย
บรษิัทฯกบับรษิทั
บริษัทผู้ถือหุ้น ถื
 ร้อยละ 13.8 เพื
หมนุเวยีนในธรุกจิ

รหิารและคณะก

การตอ้งเป็นไปต

ลกัทรพัยฯ์   

หากในอนาคตบ

ล่องในอนาคต 

รายการดงักล่าว

อยและผูถ้อืหุน้บ

นัและมคีวามเห็
ะไม่มคีวามแต

เพือ่ก่อใหเ้กดิป
คาตลาดทีย่ตุธิร

ยว่าดว้ยหลกัทรั
าณการรายรบั-ร

                รายง

ม
การ 

ค
คณะกร

ยการ
ผูถ้ือ
อหุ้น
พื่อใช้

ก ร ร ม ก
พจิารณา
ดังกล่าวเ
บรษิทัฯกบั
หุ้นบริษัท
ความสมเ

กรรมการตรวจส

ตามกฎหมาย กฎ

บรษิทัฯหรอืบริ

บรษิทัฯมนีโยบ

ว เพือ่พจิารณาค

บรษิทัฯ 

น็ว่ารายการระห
ตกต่างจากการ

ระโยชน์สงูสุดข
รรม  

รพัยแ์ละตลาดห
รายจ่าย ซึง่เป็นร

งานประจาํปี 2559

วามเหน็ของ
รรมการตรวจสอบ

า ร ต ร ว จ ส อ บ
แล้วเห็นว่า รายก
เป็นรายการระหว
บับรษิทัผูถ้อืหุน้ ที
ทฯร้อยละ 13.8 ซึ
หตุสมผล  

สอบ โดยผูท้ีอ่าจ

ฎระเบยีบ คาํสัง่

รษทัย่อยมคีวาม

บายที่จะส่งเรื่อง

ความจําเป็นและ

หวา่งกนัมคีวาม
ขายหรอืซื้อกบั

ของบรษิทัฯ และ

หลกัทรพัย ์ และ
รายการระหว่าง

 

บ 

ไ ด้
การ
ว่าง
ทีถ่อื
ซึ่งมี

จ

ง 

ม

ง

ะ

ม
บ

ะ

ะ
ง



              
              
              
 

 

กนัทีเ่กดิขึ้
คณะกรรม

 

การทาํราย
ถอืวา่เป็นไ

 

บรษิทัฯ ค
บุคคลทีอ่า
ผูด้ําเนินกา
ถูกตอ้งแล
หลกัทรพัย
จาํหน่ายท

 

บรษิทัฯ 
บุคคลอื่นท
คณะกรรม
คาํสัง่ หรอื
รายการทีเ่
สภาวชิาชี

ตรวจสอบ
รายการระ
แสดงรายก

        
        

     บรษิทั เอเชยี

ขึน้เป็นประจํา 
มการตรวจสอบแ

ความจาํเป็นแล

ยการระหวา่งกนั
ไปตามลกัษณะก

แนวโน้มการทํา

คาดว่ารายการร
าจมคีวามขดัแยง้
ารตรวจสอบแล
ละครบถ้วน ตาม
ยแ์ห่งประเทศไท
ทรพัยส์นิและตาม

นโยบายเกีย่วกั

มกีารกําหนดม
ที่อาจมคีวามขดั
มการบรษิทัจะตอ้
อขอ้กําหนดของ
เกี่ยวโยงกนั แ
พโดยเครง่ครดั 

นอกจากนี้ บริ
บและใหค้วามเห็
ะหว่างกนัดงักล่า
การขอ้มลูประจาํ

ย แคปปิตอล กรุ๊ป 

และจดัทํางบป
และคณะกรรมก

ะความสมเหตุส

นเป็นความจาํเป็
การประกอบธรุ

ารายการระหวา่ง

ระหว่างกนัดงัก
ง้เป็นไปตามลกั
ะพจิารณาเปิดเ
มกฎหมายว่าดว้
ทย ตลอดจนกา
มมาตรฐานการบ

กบัความขดัแยง้ท

าตรการป้องกนั
ดัแยง้ว่า ผู้บ
องดูแลใหบ้รษิทั
ตลาดหลกัทรพั
และการได้มาหรื

 

รษิทัฯ จะจดัให
หน็เกี่ยวกบัควา
าวไวใ้นหมายเห
าปี (แบบ 56-1)

จาํกดั (มหาชน)   

ระมาณรายการ
ารบรษิทัก่อนกา

สมผลของรายกา

ป็นและมคีวามสม
กจิทัว่ไป และบ

งกนัในอนาคต

ล่าวจะยงัคงเกดิ
ษณะการประกอ
ผยขอ้มลูของรา
วยหลกัทรพัยแ์
รปฏบิตัติามขอ้
บญัชทีีก่าหนดโ

ทางผลประโยชน

นความขดัแยง้ท
บรหิารและผู้มสี่
ทปฏบิตัใิหเ้ป็นไ
ยแ์ห่งประเทศไท
รอืจําหน่ายไปซึ่

ห้คณะกรรมการ
มเหมาะสมของ
หตุประกอบงบก
) และรายงานปร
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รระหว่างกนัแต่ล
ารดาํเนินการเบิ

ารระหวา่งกนั  

มเหตุสมผลของ
รษิทัฯ ไดจ้า่ยค่

ดขึน้อย่างต่อเน่ื
อบธุรกจิของบริ
ายการระหวา่งกั
ละตลาดหลกัทร
กาหนดเกีย่วกบั
โดยสมาคมนกับั

น์  

ทางผลประโยชน์
สวนได้เสยีจะไม
ปตามกฎหมาย
ทย รวมตลอดถึ
งทรพัยส์นิทีส่า

รตรวจสอบ หรื
งราคา และคว
การเงนิทีไ่ด้รบัก
ระจาํปี (แบบ 56

                     

ละประเภททีจ่ดั
บกิจ่าย  

การทํารายการ
าตอบแทนในรา

องในอนาคต เ
รษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิ
นัหรอืรายการที
รพัยแ์ละขอ้บงัคั
บการเปิดเผยขอ้
บญัชแีละผูส้อบบั

น์ทีอ่าจเกดิขึน้
ม่สามารถเขา้มา
วา่ดว้ยหลกัทรพั
ถงึการปฏบิตั ิตา
คญัของบรษิทัร

รอืผูส้อบบญัชี
วามสมเหตุสมผ
การตรวจสอบห
6-2) 

                     

ดทําขึน้ในระยะเ

เพือ่ก่อใหเ้กดิป
าคาตลาดทีย่ตุธิ

เนื่องจากรายกา
ษทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ค
ทีอ่าจมคีวามขดัแ
คบั ประกาศ คํ
อมูลการทํารายก
บญัชรีบัอนุญาต

จากการทําราย
ามสี่วนในการอ
พยแ์ละตลาดหลั
ามขอ้กําหนดเกี่
รวมทัง้ปฏบิตัติา

หรอืผูเ้ชีย่วชาญ
ผลของการทารา
หรอืสอบทานโด

                รายง

เวลา 1 ปี เ

ระโยชน์สงูสุดข
ธรรม  

ารระหวา่งกนัขอ
คณะกรรมการต
แยง้ทางผลประโ
คําส ัง่ หรอืขอ้กํา
การเกีย่วโยงแล
แห่งประเทศไท

ยการระหว่างกนั
อนุมตัิรายการดั
ลกัทรพัย ์และขอ้
ยวกบัการเปิดเผ
ามมาตรฐานบญั

ญอสิระ แลว้แ
ายการ และจะ
ยผูส้อบบญัชขีอ

งานประจาํปี 2559

พือ่ขออนุมตัต่ิอ

ของบรษิทัฯ และ

องบรษิทัฯ และ
ตรวจสอบใหเ้ป็น
โยชน์ใหม้คีวาม
าหนดของตลาด
ละการไดม้าหรอื
ย  

นของบรษิทัและ
งักล่าว โดย
อบงัคบั ประกาศ
ผยขอ้มลูการทํา
ญชทีีก่ําหนดโดย

ต่กรณีพจิารณา
ะทําการเปิดเผย
องบรษิทั แบบ

 

อ

ะ

ะ
น
ม
ด
อ

ะ
ย
ศ 
า
ย

า
ย
บ



 

คาํอธิบา
 
1. ข้อมลู
 
1.1 ผูส้อบ
 
 
 
 
 
 
 

 
13.2 รายง

ไพบูล ตนั
การเงนิดงั

บรษิทั เอเชยี 

ยฐานะการเงิ

ทางการเงินท่ี

บบญัชี 

 
 
ห
 
ห
 

งานการตรวจส
 
รายงานของผูส้
กูล ผูส้อบบญัชี
งกลา่วมคีวามถูก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

นและผลการ

ท่ีสาํคญั 

นายไ
 

หรอื นางส
 

หรอื นางอ
 

สอบบญัชี ปี พ.

สอบบญัชสีาํหรบั
อนุญาตเลขทะเ
กตอ้งตามทีค่วร

ากดั (มหาชน)     

รดาํเนินงาน 

ไพบลู ตนักูล 

สาวสกุณา แยม้

อโนทยั ลกีจิวฒั

.ศ. 2558 

บงบการเงนิรวม
เบยีน 4298 บรษิ
รในสาระสาํคญัต
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ผูส้
บริ

สกุล ผูส้
บริ

นะ ผูส้
บริ

และงบการเงนิเ
ษทั ไพรซ้วอเตอ
ตามหลกัการบญั

                     

สอบบญัชรีบัอนุ
รษิทั ไพรซ้วอเต
สอบบญัชรีบัอนุ
รษิทั ไพรซ้วอเต
สอบบญัชรีบัอนุ
รษิทั ไพรซ้วอเต

ฉพาะบรษิทัปร
อรเ์ฮาสค์เูปอรส์
ญชทีีร่บัรองทัว่ไป

                     

นญาต เลขทะเบี
ตอรเ์ฮาสค์เูปอร์
นญาต เลขทะเบี
ตอรเ์ฮาสค์เูปอร์
นญาต เลขทะเบี
ตอรเ์ฮาสค์เูปอร์

ะจาํปี 2556- 25
ส เอบเีอเอส จาํก
ป โดยเสนอราย

               รายงา

ยน 4298 
รส์ เอบเีอเอส จํา
ยน 4906 
รส์ เอบเีอเอส จาํ
ยน 3442 
รส์ เอบเีอเอส จาํ

559 ซึง่ตรวจสอ
กดั ไดใ้หค้วามเห
งานไวอ้ยา่งไม่มี

านประจาํปี 2559

ากดั 

ากดั 

ากดั 

บโดย   นาย
หน็วา่งบ
มเีงือ่นไข 



 

อตัราส่วน
อตัราส่วน

อตัราส่วน

อตัราส่วน

อตัราส่วน

ระยะเวลา

อตัราส่วน
อตัรากําไร

อตัรากําไร

อตัราส่วน

อตัรากําไร

อตัราผลต

อตัราส่วน
อตัราผลต

อตัราผลต

อตัราการห

อตัราส่วน
อตัราส่วน

อตัราส่วน

อตัราส่วน

อตัรการจา่

อตัราการ
สินทรพัยร์

หน้ีสินรวม

รายได้จาก

ค่าใช้จ่ายใ

กําไร (ขาด

ข้อมูลตอ่
มูลค่าตาม

กําไร (ขาด

เงินปนัผล

อตัราส่วน

สาํหรบังวด

 

บรษิทั เอเชยี 

นสภาพคล่อง
เงินทุนหมุนเวียน

สภาพคล่องหมุน

สภาพคล่องกระแ

หมุนเวียนลูกหน้ี

าเก็บหน้ีเฉล่ีย

นแสดงความสา
รข ัน้ต้น

รจากการดําเนินง

เงินสดต่อการทําก

รสุทธิ

อบแทนผู้ถือหุ้น

นแสดงประสิทธิ
อบแทนจากสินท

อบแทนจากสินท

หมุนของสินทรพัย

นวิเคราะห์นโยบ
หน้ีสินต่อส่วนขอ

ความสามารถชํา

ความสามารถชํา

ายเงินปนัผล

รเติบโต
รวม

ม

กการบริการ

ในการขายและบริ

ดทุน) สุทธิ

อห ุ้น
มบญัชีต่อหุ้น

ดทุน) สุทธิต่อหุ้น

ลต่อหุ้น

อตัร

นทางการเงิน 

ดสิน้สดุวนัที ่31

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

น

นเร็ว

แสเงินสด

น้การค้า

ามารถในการทาํ

งาน

กําไร

ธิภาพในการดาํ
รพัย์

รพัย์ถาวร

ย์

บายทางการเงิน
งผู้ถือหุ้น(Debt t

ระดอกเบ้ีย(EBIT

ระดอกเบ้ีย (Cas

ริหาร

น

ราส่วนทางการเ

 ธนัวาคม 2559

ากดั (มหาชน)     

ากําไร

เนินงาน

น
to Equity Rato)

TDA to Interest)

sh Basis) ³

เงิน

9 และ 31 ธนัวา
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ปี 25

2.    

0.    

(2.   

15.   

24.   

66.   

44.   

(14.  

57.4   

25.   

7.4    

378. 

0.    

¹ 3

) ² 2

(38.  

n

293

603. 

30.   

16.3

745

3.    

0.    

n

าคม 2556 2557

                     

59 หน่วย ปี 

80 เท่า   

18 เท่า   

97) เท่า   

10 เท่า   

17 วนั  

33 %  

88 % ( 

56) เท่า  

40 % ( 

33 %  

49 %  

75 % ( 

13 เท่า   

.53 เท่า

.75 เท่า ( 

16) เท่า

n.a. %

.90 %

87 % 9 

34 %  

394 %

.09 % ( 

97 บาท

84 บาท  

n.a. บาท

7 และ 2558 

                     

2558 หน่วย

2.33 เท่า

0.13 เท่า

0.02 เท่า

9.21 เท่า

39.64 วนั

48.35 %

(15.59) %

(0.21) เท่า

(16.31) %

(3.49) %

(2.62) %

(60.78) %

0.16 เท่า

0.74 เท่า

(14.89) เท่า

n.a. เท่า

n.a. %

58.51 %

65.37 %

25.68 %

21.98 %

(39.27) %

5.42 บาท

(0.20) บาท

n.a. บาท

งบการเงิ

               รายงา

ปี 2557 หน่วย

31.30  เท่า

26.18  เท่า

(2.96)   เท่า

11.63  เท่า

31.38  วนั

51.48  %

(24.30) %

1.79   เท่า

(24.75) %

(5.76)   %

(5.39)   %

(76.14) %

0.22   เท่า

0.07 เท่า

(95.52) เท่า

n.a. เท่า

n.a. %

(6.07)   %

(19.05) %

(13.97) %

8.48 %

(25.36) %

5.57 บาท

(0.33)   บาท

n.a. บาท

งินรวม

านประจาํปี 2559

ปี 2556 หน่

26.34   เท

22.84   เท

(5.67)    เท

6.13     เท

59.53   วนั

24.95   %

(73.89)   %

0.71     เท

(77.68)   %

(12.91)   %

(12.13)   %

(135.21) %

0.16     เท

0.08 เท

(77.01)   เท

n.a. เท

n.a. %

(23.02)   %

(5.90)    %

(38.29)   %

(18.86)   %

(77.24)   %

5.87 บา

(0.88)    บา

n.a. บา

นวย

ท่า

ท่า

ท่า

ท่า

นั

%

%

ท่า

%

%

%

%

ท่า

ท่า

ท่า

ท่า

%

%

%

%

%

%

าท

าท

าท



 

หมายเหต

ไวใ้นขอ้กาํ
 
 

 
บวกดว้ยค
บรษิทัฯ ใน

 
ดาํเนินงาน
 
2. การวิเค
 
2.1 ภาพร

3,378.22 
1,000.18 

ลา้นบาท 
ใหญ่ 212.
ทีผ่่านมา 
ควบคมุคา่

 

 
2.2 ผลกา

 

ประมาณ 
ดอกเบีย้รบั

 

บรษิทั เอเชยี 

ต ุ: 
1) อตัราสว่นหนี
าหนดสทิธสิาํหรั
“หุน้กูบ้รษิทั เอ
“หุน้กูบ้รษิทั เอ
“หุน้กูบ้รษิทั เอ

2) อตัราสว่นคว
ค่าเสือ่มราคาและ
นอตัราไม่น้อยก

3) คาํนวณตาม
น บวกภาษ ีหาร

คราะหแ์ละคาํอ

รวมการดาํเนิน
ผลการดาํเนินงา
ลา้นบาท มหี
ลา้นบาท เพิม่ขึ้

ผลการดําเนินง
บรษิทัฯ มค่ีาใช
45 ลา้นบาท จา
เนื่องจากบรษิทั
าใชจ้่ายทีด่ขี ึน้ โ
1. บรษิทัไดย้า้ย
2. มกีารปรบัลด
3. ดาํเนินการขา
4. ควบคมุคา่ใช้
 ผลประกอบกา

ารดาํเนินงานท่ี
รายได ้
จากงบการเงนิร
216.99 ลา้นบ
บั และ รายไดอ้ืน่
 
 
 

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

น้ีสนิต่อสว่นของ
รบัหุน้กูข้องบรษิั
เชยี แคปปิตอล
เชยี แคปปิตอล
เชยี แคปปิตอล

วามสามารถชาํร
ะคา่ตดัจาํหน่าย
กวา่ 2:1 ณ วนัสิ้

แบบมาตรฐาน 
รดว้ยดอกเบีย้จ่า

อธิบายของฝ่าย

นงานและการเป
าน ปี 2559 เมือ่

หนี้สนิรวม 3,52
ขึน้ประมาณ 322

าน ปี 2559 เที
ชจ้่ายรวม 204.0
ากทีข่าดทุน 25
ทฯมรีายไดจ้ากก
ดยบรษิทัไดด้ําเ
ยสถานประกอบ
ดพนกังานทีไ่มจ่ํ
ายทรพัยส์นิทีเ่ป็
ชจ้่ายสาํนกังานใ
ารจงึมกีําไรเพิม่ข

ท่ีผา่นมาพอสรปุ

รวม ปี 2559 
บาท หรอืคดิเป็น
น  

ากดั (มหาชน)     

งผูถ้อืหุน้ (เท่า) 
ษทัในอตัราไมเ่กิ
ล กรุ๊ป จาํกดั (ม
ล กรุ๊ป จาํกดั (ม
ล กรุ๊ป จาํกดั (ม

ระดอกเบีย้ คาํน
ยหารดว้ยค่าใชจ้่
น้สดุรอบปีบญัชี

56-1 โดยคาํนว
ายจากการดําเนิ

ยจดัการ 

ปล่ียนแปลงท่ีส
อเทยีบกบั ปี 25
27.51 ลา้นบาท
2.47 ลา้นบาท 

ทยีบกบัผลการดํ
02 ลา้นบาท เพิ
.14 ลา้นบาท ใน
การดําเนินงานที
เนินการลดคา่ใช
บการและคา่เช่าโ
จาํเป็นลง เพือ่ลด
ป็นยานพาหนะที
ในสว่นต่าง ๆ ให
ขึน้ ซึง่รายละเอี

ปในแต่ละหวัข้

บรษิทัฯและบริ
นสดัส่วนเพิม่ขึน้
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โดยคาํนวณจาก
กนิ 6:1 เท่า ณ วั
หาชน) ครัง้ที ่1
หาชน) ครัง้ที ่2
หาชน) ครัง้ที ่3

นวณจากกําไร (ข
จา่ยทางการเงนิ 
ชแีต่ละปี 

วณจาก กระแสเ
นินงานและลงทุน

สาํคญัในช่วงท่ี
558 ตามงบการ
ท เพิม่ขึน้ประม

ดําเนินงาน ปี 25
พิม่ขึน้ประมาณ
นปี 2558 โดยส
ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะเ
ชจ้า่ยทีม่สีาระสาํ
โกดงัเกบ็เอกสา
ดคา่ใชจ้่าย 
ทีไ่มจ่าํเป็น เพือ่
หเ้หมาะสมไม่ฟุ่

ยีดการดาํเนินง

ข้อได้ดงัน้ี 

รษิทัยอ่ยมรีายไ
น รอ้ยละ 141.6

                     

กหนี้สนิรวม หา
วนัสิน้สดุรอบปีบ
/2559 ครบกําห

2/2559 ครบกําห
3/2559 ครบกําห

ขาดทนุ) ก่อนคา่
ตามหลกัเกณฑ์

เงนิสดจากการดํ
น 

ผา่นมา 
รเงนิรวม มสีนิท
มาณ 3,055.76 

558 มรีายไดร้ว
25.88 ลา้นบา

สาเหตุสว่นใหญ่ที
เดยีวกนัปี 255
าคญั ดงัน้ี 
รเพือ่ใหม้ค่ีาเชา่

ลดคา่ใชจ้่ายในก
มเฟือย  
านต่างๆ สามาร

ไดร้วมทัง้สิน้จาํน
67 โดยมทีีม่าข

                     

ารดว้ยสว่นของผู
บญัชแีต่ละปี จาํน
หนดไถ่ถอนปี พ
หนดไถ่ถอนปี พ
หนดไถ่ถอนปี พ

าใชจ่้ายทางการ
ฑท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ก

ดําเนินงาน บวก

รพัยร์วม 4,527
ลา้นบาท มสี่

ม 370.16 ลา้น
าท มผีลกําไรจา
ทีท่ําใหบ้รษิทัฯ
9 บรษิทัฯ มกีา

าทีล่ดลง 

การบาํรงุรกัษา 

รถสรปุไดด้งันี้

นวน 370.16 
ของรายไดห้ลกั 

               รายงา

ผูถ้อืหุน้ ตามหลั
นวน 3 รุน่ ไดแ้
พ.ศ.2561” 
พ.ศ.2561” 
พ.ศ.2561” 

รเงนิและคา่ใชจ้่า
กาํหนดสทิธสิาํห

ดอกเบีย้จ่ายจา

7.69 ลา้นบาท เ
ส่วนของผูถ้อืหุน้

นบาท เพิม่ขึน้ป
ากสว่นทีเ่ป็นขอ
มผีลประกอบก
ารบรหิารจดัการ

 

ลา้นบาท เพิม่ขึ
ๆ คอื รายไดจ้า

านประจาํปี 2559

ลกัเกณฑท์ีร่ะบุ
ก่  

ายภาษเีงนิได ้
หรบัหุน้กูข้อง

กการ

พิม่ขึน้ประมาณ
นของบรษิทัใหญ

ระมาณ 216.99
องผูถ้อืหุน้บรษิทั
การ ทีด่ขี ึน้กว่าปี
รโดยการลดและ

ขึน้จากปี 2558
ากการใหบ้รกิาร

ณ 
ญ่ 

9 
ท
ปี
ะ

8 
ร 



 

                

ประมาณ 3

รายไดจ้าก
รายไดจ้าก
รายไดจ้าก
รายไดจ้าก
รายไดจ้าก
รายไดจ้าก
รวม 

209.63 ลา้

บาท ซึง่สา

เดยีวกนัข

0.004 ลา้น
 

 
 
กําไรขัน้ตน้
กําไรก่อนต
กําไรสทุธสิ

บรษิทั เอเชยี 

รายไดจ้ากการ
ปี 2559 บรษิทั
34.19 ลา้นบาท
 

ร

กการจดัทํารายง
ก Commission 
ก Collection Fe
ก Call Center 
ก Survey 
กการบรกิารอืน่ๆ

 
ดอกเบี้ยรบั 
ปี 2559 บรษิทั
านบาท สว่นใหญ
 
รายไดอ้ืน่  
ปี 2559 บรษิทั
าเหตุสว่นใหญ่เก
 
ตน้ทุนบรกิาร แ
ปี 2559 บรษิทั
องปีทีแ่ลว้ประม
 
ตน้ทุนทางการเ
ปี 2559 บรษิทั
นบาท  

กําไร(ขาดทุน) 
ผลกําไร(ขาดทุน

 

น 
ตน้ทุนทางการเ ิ
สว่นทีเ่ป็นของผู้
 

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

รใหบ้รกิาร 
ฯ และบรษิทัย่อ

ท ซึง่สามารถจาํแ

รายได้

งานการสอบทาน
Outsource 

ee 

ๆ  

ทฯ และบรษิทัย่
ญ่เกดิจากกจิกร

ฯ และบรษิทัย่อ
กดิจากกําไรจาก

และค่าใชจ้่ายในก
ฯ และบรษิทัย่อ
มาณ 25.88 ลา้น

เงนิ  
ฯ และบรษิทัยอ่

สทุธ ิ
น) ของบรษิทัฯ

งนิและภาษเีงนิ
ผูถ้อืหุน้บรษิทัให

ากดั (มหาชน)     

อยมรีายไดจ้ากก
แนกไดต้ามประ

นกระแสเงนิสด

อยมดีอกเบีย้รบั
รรมปลอ่ยสนิเชือ่

อยมรีายไดอ้ืน่ จํ
กการขายเงนิลง

การขายและบรหิ
อยมตี้นทุนบรกิา
นบาท ซึง่สาเหตุ

อย มตีน้ทุนทางก

และบรษิทัยอ่ย

ล้านบ
2

นได ้ 1
หญ่ 2
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การใหบ้รกิาร จํ
ะเภทกจิกรรมต่า

ล้านบา

1

บ จํานวน 244
อ 

จํานวน 3.16 ลา้
งทุนระยะสัน้ลดล

หาร 
ารและค่าใชจ้่าย
ตุสว่นใหญ่เกดิจา

การเงนิ จาํนวน

ปี 2559 เทยีบก

ปี 255
บาท %เที
245.54
66.14 

212.45 

                     

จาํนวน 146.90 
าง ๆ ดงัน้ี 

ปี 2559
าท %
10.16 6.

-
32.56 22
90.78 61
5.61 3.
7.79 5.

46.90 10

4.33 ลา้นบาท 

นบาท ลดลงจา
ลง 

ยในการดําเนินง
าก การจ่ายคา่น

น 0.17 ลา้นบาท

กบังวดเดยีวกนัข

59
ยบกบัรายได้ร

66.33
35.44 
45.32 

                     

ลา้นบาท เพิม่ขึ

% ล้า
92 
-
.16 
.80 
82 
30 
00

เพิม่ขึน้จากงวด

ากงวดเดยีวกนัข

งาน จํานวน 204
นายหน้า 

 เพิม่ขึน้จากงว

ของปีก่อนหน้า

วม ล้านบา
73

(24
(25

               รายงา

ขึน้จากงวดเดยีว

ปี 2558
านบาท 

4.57 
26.58 
0.64 

67.55 
5.85 
7.52 

112.71 

ดเดยีวกนัของปี

ของปีทีแ่ลว้ประ

4.02 ลา้นบาท 

ดเดยีวกนัของปี

เป็นดงันี้ 

ปี 2558
าท %เทียบ
3.57 
.97) 
.14) 

านประจาํปี 2559

วกนัของปีทีแ่ลว้

8 
%

4.05 
23.58
0.57 
59.93 
5.19 
6.68 
100

ทีแ่ลว้ ประมาณ

มาณ 3.55 ลา้น

เพิม่ขึน้จากงวด

ปีทีแ่ลว้ประมาณ

8 
บกบัรายได้รวม

48.03
16.20 
16.31 

ว 

ณ 

น

ด

ณ 

ม



 

2558 มกีํา
บรษิทัยอ่ย

เทยีบกบัปี
2558 และ
บรษิทัฯ แ
2558  

3. ฐานะก

 

สนิทร

ประกอบด้
ลงทุนระย
ลา้นบาท ค
รอ้ยละ 1.5

กบัปี 255

บาท และใ

กบัปี 2558

เนื่องจากด
รถยนต์ แล

แสดงไวใ้น

บรษิทั เอเชยี 

ปี 2559 บรษิทั
าไรก่อนตน้ทุนท
ยมกีําไรสทุธสิว่น
ปี 2559 บรษิทั
ปี 2558 ซึง่ทําใ
ะมอีตัราผลตอบ
และ บรษิทัยอ่ยมี

 
การเงินของบริษ

สนิทรพัย ์หน้ีสนิ

รพัย ์

ปี 2559 บรษิทั
ดว้ย เงนิใหกู้ย้มืร
ะสัน้ 181.89 ล้
คดิเป็นรอ้ยละ 0
59 ของสนิทรพั

เงนิใหกู้ย้มืระย

58 เนื่องจากบริ

ในรปูของสญัญา

สาํหรบัเงนิสดแ
8 เนื่องจากบรษิั

ส่วนปรบัปรุงอา
ดว้ยสนิทรพัยท์ีใ่
ละสว่นปรบัปรงุ

เมือ่พจิารณาลูก
นตารางขา้งล่าง 

  
 ห
ลกูหน้ีก
 ยั
 เ
 เ
 ม
 ร

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

ฯและบรษิทัยอ่ย
ทางการเงนิและ
นทีเ่ป็นของผูถ้อื
ทฯและบรษิทัยอ่
ใหอ้ตัรากําไรสทุ
แทนผูถ้อืหุน้ (R
มอีตัราผลตอบแ

ษทัฯและบริษทั

น และสว่นของผู

ทฯและบรษิทัยอ่
ระยะสัน้แก่บรษิั
ลา้นบาท หรอืคดิ
0.62 ของสนิทรั
ยร์วม ตามลาํดบั

ะสัน้แก่บรษิทัอื่

รษิทัฯ ปล่อยสนิ

าเงนิกูร้วม เป็นจ

และรายการเทยี
ษทัฯ นําเงนิสดที

าคารและอุปกรณ
ใชใ้นการดําเนิน
อาคารการลดล

กหนี้การคา้-สทุธิ

หน่วย: พนับาท 
การค้า 
ยงัไมถ่งึกาํหนดชํ
กนิกาํหนดชาํระม
กนิกาํหนดชาํระม
มากกวา่ 1 ปี 
รวม 

ากดั (มหาชน)     

ยมกีําไรขัน้ตน้จํ
ภาษเีงนิไดจ้ําน
อหุน้บรษิทัใหญ่
ยมผีลกําไรสทุธิ
ทธต่ิอหุน้ปี 2559
Return On Equ
แทนต่อสนิทรพัย

ทย่อย 

ผูถ้อืหุน้ 

อยมสีนิทรพัยต์า
ษทัอืน่สทุธปิระม
ดเป็นรอ้ยละ 4
รพัยร์วม ในขณะ
บั 

นสทุธ ิปี 2559 

นเชือ่เพิม่มากขึน้

จาํนวนเงนิทัง้สิน้

บเท่าเงนิสด ปี
ทีม่ไีปใชใ้นกจิกา

ณ์ ปี 2559 จาํน
นงานสว่นใหญ่จ
งมาจากการเสือ่

ธ ิปี 2559 จาํนว

ชาระจนถงึ 30 วนั
มากกวา่ 30 วนั แ
มากกวา่ 180 วนั
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จาํนวน 245.54 ล
นวน 166.14 ลา้
เท่ากบั 212.45
ธเิพิม่ขึน้ เนื่องจ
9 เพิม่ขึน้เป็น 
uity : ROE) เพิ่
ย ์(Return On A

ามงบการเงนิรว
าณ 4,109.83 ล้

4.02 ของสนิทรพั
ะที ่เงนิสดและร

 จํานวน 4,109

นโดยใหกู้้ยมืใน

น้ 2,108.95 ลา้น

2559 จํานวน 
ารปล่อยสนิเชือ่

นวน 27.97 ล้
ะเป็นเครือ่งใชอุ้
อมคา่ของสนิทรั

วน 30.93 ลา้นบ

น
แต่ไมเ่กนิ 180 วนั
น แต่ไมเ่กนิ 1 ปี

                     

ลา้นบาท กําไรเ
านบาท จากทีข่า
ลา้นบาท จากที
จากการเพิม่ขึน้
0.84 บาทต่อหุ้
ิม่ขึน้เป็น 25.33
Assets : ROA)

วมทัง้สิน้ 4,527
ลา้นบาท หรอืคดิ
พัยร์วม และ ส่
รายการเทยีบเท่

.83 ลา้นบาท เพ

นรปูแบบตัว๋แลก

นบาท  

72.21 ลา้นบาท

ลา้นบาท ลดลง
อุปกรณ์สาํนักงา
พัยใ์นแต่ละราย

บาท เพิม่ขึน้ 12

31 ธนัวา
 

นั

                     

เพิม่ขึน้จาํนวน 1
าดทุน 24.97 ล้
ทีข่าดทุน 25.14
ของรายไดร้วม 
หุน้ จากที ่ขาดทุ
3% จาก  ตดิลบ
) เพิม่ขึน้เป็น 7

7.69 ลา้นบาท
ดเป็นรอ้ยละ 90
ส่วนปรบัปรุงอาค
ท่าเงนิสดประมา

พิม่ขึน้ประมาณ

เงนิรวม เป็นจํา

ท เพิม่ขึน้ประมา

จํานวน 2.00 
าน เฟอรนิ์เจอรแ์
การ 

2.84 ลา้นบาท เ

งบการเงิน
คม 2559

 
11,799 
1,765 

 
50 

13,614

               รายงา

171.97 ลา้นบาท
ลา้นบาท ในขณ
4 ลา้นบาท ในปี 
จํานวน 314.69

ทุนสทุธต่ิอหุน้ 0
บ 3.49% ในปี 2
7.45% จาก ตดิล

สนิทรพัยส์่วน
0.77 ของสนิทรพั
คารเช่าและอุปก
ณ 72.21ลา้นบ

ณ 3,070.75 ลา้น

านวนเงนิทัง้สิน้ 

าณ 28.58 ลา้น

ลา้นบาท เมือ่เท
และเครือ่งตกแต

มือ่เทยีบกบัปี 2

นรวม 
31 ธนัวาคม 2

1
1

านประจาํปี 2559

ทเมือ่เทยีบกบัปี
ณะทีบ่รษิทัฯ และ

2558  
9 ลา้นบาท เมือ่
0.10 บาท ในปี
2558  ในขณะที
ลบ 2.62% ในปี

นใหญ่ทีส่าํคญัจะ
พัยร์วม และเงนิ
กรณ์สุทธ ิ27.97
บาท หรอืคดิเป็น

นบาท เมือ่เทยีบ

2,000.88 ลา้น

นบาท เมือ่เทยีบ

ทยีบกบัปี 2558
ต่ง คอมพวิเตอร์

2558 ดงัปรากฏ

2558 

902
47

 
11,646
12,595

ปี 
ะ

อ
ปี 
ที่
ปี 

ะ
น
7 
น

บ

น

บ

8 
ร ์

ฏ



 

ใหญ่มาจา
เป็นรอ้ยละ
ประมาณ 
54.67%  

เมือ่เทยีบก
บาท ทัง้นี้
เป็น 3.53 

 

คล่อง 2.2
เพิม่ขึน้ เนื

สิน้งวดบญั
 
4. ปัจจยัห

หากเศรษ
ภายในปร
เบกิจ่ายขอ
ลดลง 

มกีารปรบั
ดขีองบรษิั

บรษิทั เอเชยี 

 ห
 ลู
 ร
  

 
หน้ีสนิ 

ปี 2559 บรษิทั
กหนี้สนิหมุนเวี
ะ 30.99 เงนิกู้
1,938.99 ลา้น

สว่นของผูถ้อืหุน้

ปี 2559 บรษิทั
กบัปีก่อนหน้านี้
นี้ เมือ่พจิารณาจ
เท่า จาก 0.74 
 
สภาพคล่อง 

ปี 2559 บรษิทั
27 เท่า และเงนิ
นื่องจากปี 2559
ทัง้น้ี อตัราสว่น
ญชปีี 2559 ของ

หลกัท่ีอาจมีผล

การเปลีย่นแป

การเปลีย่นแปล
ษฐกจิในต่างประ
ะเทศทีม่น้ํีาหนกั
องนโยบายการล

ในปีทีผ่่านมา ก
ตวัทีล่ดลง บรษิั

ษทัในการดําเนิน
 
 
 

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

หกั ค่าเผือ่หนี้สงส
ลกูหน้ีการคา้-สทุ
รายไดค้า้งรบั-ค่าบ

ฯและบรษิทัยอ่ย
วยีนจํานวน 1,58
้ยมืระยะสัน้จาก
นบาท ส่วนใหญ

น้ 

ทฯมสี่วนของผูถ้ื
้ คดิเป็นการเพิม่
จากอตัราสว่นห
เท่า 

ฯและบรษิทัยอ่ย
นสดในมอื 43.64
 บรษิทัมกีารให้
นของความสามา
บรษิทัฯ  ตามงบ

ลต่อการดาํเนิน

ปลงทางเศรษฐ

ลงทางเศรษฐกจิ
ะเทศมกีารเตบิโ
กมากขึน้ต่อการ
ลงทุนต่างๆอยา่

การขยายตวัทาง
ษทัต่างๆหลายบ
นธรุกจิดา้นการป

ากดั (มหาชน)     

สยัจะสญู 
ธ ิ
บรกิาร 

ยมหีนี้สนิ 3,527
88.52 ลา้นบาท
กกจิการทีเ่กีย่วข
ญ่ประกอบดว้ย

อืหุน้ของบรษิทั
มขึน้รอ้ยละ 47.
นี้สนิต่อทุนของ

ยมอีตัราสว่นสภ
4 ลา้นบาท ณ 
กู้ย้มืระยะสัน้แก
ารถในการชําระ
บการเงนิรวมขอ

นงานหรือฐานะ

กิจ 

จของประเทศ
โต เศรษฐกจิ
รขยายตวัทางเศ
างหลกีเลีย่งไม่ไ

งเศรษฐกจิของไ
บรษิทัประสบปญั
ปล่อยสนิเชือ่ 
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7.51 ลา้นบาท เ
ท ซึง่ส่วนใหญ่เป็
ขอ้งกนั 450 ลา้
เงนิกู้ยมืระยะย

ทใหญ่ตามงบกา
58 สาเหตุเกดิจ
บรษิทัฯและบรษิ

ภาพคล่อง 2.80 
สิน้ปี 2558  ก
ก่บรษิทัอืน่เพิม่ขึ
ดอกเบี้ย (EBIT
องบรษิทัฯ เป็นอ

ะการเงินในอน

ทีส่่วนใหญ่กจ็ะ
จของไทยกจ็ะมี
ศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ป
ได ้ทําใหค้วามเชื

ไทยมกีารขยายต
ญหาสภาพคล่อง

                     

เพิม่ขึน้จากปีก่อ
ป็นเงนิกูย้มืระยะ
านบาท หรอืคดิ
ยาวจากการออก

รเงนิรวมจาํนวน
จากการทีบ่รษิทั
ษทัย่อย ณ สิน้ปี

เท่า และมเีงนิส
ารทีบ่รษิทัฯ แล
ขึน้จากปี 2558 
TDA to Interes
อตัราสว่น 2.75 

นาคต 

ะมคีวามผนัแปร
มกีารขยายตวัต
ปญัหาทางการเ
ชื่อมัน่ของนกัลง

ตวัทีล่ดลง ซึง่เห็
และปญัหาในกา

                     

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

อนหน้าจาํนวน
ะสัน้จากบรษิทัอื
เป็นรอ้ยละ 12.
กหุน้กู ้ 1,928.58

น 1,000.18 ลา้
ฯมกีําไรสะสมสิ้
ปี 2559 มสีดัสว่

สดในมอื 72.21 
ละบรษิทัย่อยมสี
จาํนวน 3,070.7
st) สาํหรบัรอบ
เท่า)  

รไปกบัการเปลี่
ตามไปด้วย แ
เมอืง ซึง่ปญัหาด
งทุนจากต่างปร

หน็ไดจ้ากกําไรข
ารขอสนิเชือ่กบั

               รายงา

(1

1
1

3,055.75 ลา้นบ
อื่น 1,093.04 ลา้
76 สาํหรบัหน้ีสิ
8 ลา้นบาท หรื

านบาท เพิม่ 32
สน้ปี 2559 จํานว
วนเพิม่ขึน้เมือ่เท

ลา้นบาท  จากอ
สภาพคล่องในก
75 ลา้นบาท 
บระยะเวลา 12 

ยนแปลงของเศ
แต่ปจัจุบนัปจัจั
ดงักล่าวไดส้ง่ผ
ะเทศทีต่อ้งการ

ของบรษิทัจดทะ
บสถาบนัการเงนิ

านประจาํปี 2559

1,646)
949 

17,143
18,092

บาท หนี้สนิสว่น
า้นบาท หรอืคดิ
สนิไม่หมุนเวยีน
รอืคดิเป็นรอ้ยละ

22.45 ลา้นบาท
วน 212.45 ลา้น
ทยีบกบัปี 2558

อตัราส่วนสภาพ
การดําเนินงานที

เดอืน สิน้สดุ ณ

ศรษฐกจิโลกเช่น
ยัที่มผีลกระทบ
ลกระทบต่อการ
รเขา้มาลงทุนนัน้

เบยีนหลายแห่ง
นจงึเป็นโอกาสที
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การดําเนิน
เชือ่มัน่ใหก้

ตลอดจนขั
การแขง่ขนั
เงนิทุน บุ
สนิเชื่อทีท่ ั
บรษิทั 

 

 

บรษิทั เอเชยี 

ความเชือ่มัน่ข

บรษิทัมกีารปรั
นงาน รวมทัง้แ
กบันกัลงทุน 
การเติบโตของ

แนวโน้มการข
ขัน้ตอนการพจิา
นัของบรษิทัทีใ่ห
คลากรที่มคีวาม
ทนัต่อความต้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

ของนักลงทุน 

รบัตวัในการบรหิ
แสวงหาโอกาสท

งคู่แข่งขนัในอุ

อสนิเชื่อจากบริ
ารณาการปล่อย
หส้นิเชื่อทีไ่ม่ใช่
มสามารถในกา
งการของลูกคา้ 

ากดั (มหาชน)     

หารจดัการ ภาย
ทางธุรกจิด้านก

อตสาหกรรม 

รษิทัที่ไม่ใช่สถ
สนิเชื่อของสถา
สถาบนัทางการ
ารหาลูกค้า ควา
จงึเป็นจุดเด่นท
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ยใต้สภาวะเศรษ
การให้สนิเชื่อ ส

าบนัทางการเงิ
บนัทางการเงนิ
รเงนิจงึมแีนวโน้
ามชํานาญในกา
ทีท่ําให้บรษิทัส

                     

ษฐกจิไทยทีม่กีา
ส่งผลให้ผลประ

งนิจะมีแนวโน้ม
นทียุ่่งยากซบัซอ้
น้มทีส่งูขึน้ แต่อ
ารวเิคราะห์สนิ
สามารถแข่งขนัใ

                     

ารขยายตวัลดล
กอบการของบริ

มที่สูงขึ้น เน่ือง
อนอาจไม่ทนัต่อ
ยา่งไรกต็ามเนื่อ
เชื่อ และความร
ในธุรกจิน้ีได้ซึ่ง

               รายงา

ลง โดยการควบ
รษิทัเป็นกําไร 

จากสภาวะเศร
ความตอ้งการข
องจากบรษิทัมคี
รวดเรว็ในการพ
งมผีลต่อความเจ

านประจาํปี 2559

บคุมค่าใชจ้่ายใน
และสร้างความ

รษฐกิจชะลอตวั
ของลูกคา้ ดงันัน้
ความพรอ้มดา้น
พจิารณาการให้
จรญิเตบิโตของ
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 



111 
 

งบกระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (เดมิชื่อ บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จํากดั (มหาชน)) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชน

จาํกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 หอ้งเลขที ่2401-2405 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงชือ่ทีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) ในประเทศไทย และเพือ่

วตัถุประสงคใ์นการรายงาน บรษิทัและบรษิทัยอ่ยของบรษิทัรวมเรยีกวา่กลุ่มกจิการ 

การประกอบการธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ ได้แก่ การให้บรกิารให้สินเชื่อภาคธุรกิจและสนิเชื่อรายย่อย การบริหารสนิทรพัย ์

ดอ้ยคณุภาพ และการใหบ้รกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์

ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกจิการไดเ้ริม่ดาํเนินธุรกจิรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง (factoring) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 
 

2 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปน้ี 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตัิ
การบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถงึมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงนิ ยกเวน้รายการบางประเภทซึง่ใชม้ลูค่ายตุธิรรมตามทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายการบญัช ี 
 

การจดัทาํงบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติและ 
ต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิารหรอืความซบัซ้อน หรอืเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการที่มนีัยสําคญัต่อ 
งบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 5 
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งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณี 

ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
2.2           มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุและการตีความ

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุงและการตีความมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 มดีงัต่อไปน้ี 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานการเงนิที่มกีารปรบัปรุง และการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่อกลุม่กจิการ มดีงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิการ 

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 เรือ่ง สว่นงานดําเนินงาน 

     (ปรบัปรงุ 2558)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13  เรือ่ง การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

    (ปรบัปรงุ 2558)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ได้รวมกจิการทีใ่ห้บรกิารด้านผู้บรหิารสําคญัแก่กจิการทีร่ายงาน หรอืแก่บรษิทัใหญ่ของกจิการที่รายงาน ซึ่งกจิการต้อง
เปิดเผยจํานวนเงินที่กิจการได้ร ับจากกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสําคัญ ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิ 32 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องส่วนงานดําเนินงาน ไดกํ้าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล
เ กี่ ย วกับ ดุ ลยพิ นิ จ ขอ งผู้ บ ริห า ร ใ นก า ร ร วมส่ ว น ง าน เ ข้ า ด้ ว ยกัน  แล ะกํ าหนด ให้ นํ า เ สนอก า รก ร ะทบ 
ยอดสนิทรพัยข์องส่วนงานกบัสนิทรพัยข์องกจิการเมือ่กจิการรายงานขอ้มูลสนิทรพัยข์องส่วนงานใหก้บัผูม้อีํานาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงนิของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการ
เปิดเผยขอ้มลู 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่งมลูคา่ยุตธิรรมไดกํ้าหนดใหช้ดัเจนขึน้ เกีย่วกบัขอ้ยกเวน้
ใ น เ รื่ อ ง ข อ งก า ร วัด มู ลค่ า ยุ ติ ธ ร รม เ ป็ นกลุ่ ม ใ ห้ป ฏิบัติ ใ ช้ กับ ทุ ก สัญญาที่ อ ยู่ ใ นขอบ เ ขตขอ งม าต ร ฐ าน 
การบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงนิ (เมื่อมกีารประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสญัญาที่ไม่เป็นสญัญา 
ทางการเงนิ ผลกระทบทีเ่ป็นสาระสาํคญัต่อกลุม่กจิการอธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 3.2 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างไม่มสีาระสําคญั

และไมม่ผีลกระทบต่อกลุ่มกจิการ มดีงัน้ี 
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มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การนําเสนองบการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง งบกระแสเงนิสด 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง รายได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง กําไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง งบการเงนิระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และ  

สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15(ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การประเมนิเนื้อหาสญัญาเชา่ทีท่าํขึน้ตามรปูแบบ

กฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1  

(ปรบัปรงุ 2558) 
เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน 

การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

(ปรบัปรงุ 2558) 
เรือ่ง การประเมนิวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า

หรอืไม ่
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 

(ปรบัปรงุ 2558) 
เรือ่ง สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน  

 การบูรณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 

(ปรบัปรงุ 2558) 
เรือ่ง งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรงุ 2558) 

เรือ่ง ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์     
ขอ้กําหนดเงนิทนุขัน้ต่ําและปฏสิมัพนัธข์องรายการ 
เหล่าน้ี สาํหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีม่กีารปรบัปรุงซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาตรฐานทีป่รบัปรงุใหมด่งักล่าวมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ปรบัปรุงใหม่ที่มีการปรบัปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และ
เกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการมดีงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1   (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง การนําเสนองบการเงนิ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และการรว่มคา้ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง งบการเงนิระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10       

(ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง งบการเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11        

(ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง การรว่มการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่12       

(ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอืน่ 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งไมม่สีาระสาํคญัและไมม่ผีลกระทบต่อ

กลุ่มกจิการ มดีงันี้ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง งบกระแสเงนิสด 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ภาษเีงนิได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง รายได ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งไมม่สีาระสาํคญัและไมม่ผีลกระทบต่อ

กลุ่มกจิการ มดีงันี้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการ 

    ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เมือ่ออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง กําไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และ 

   สนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกจิ 



118 
 

   (ปรบัปรงุ 2559) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 

   (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง สว่นงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 

   (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15  

   (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27  

   (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง การประเมนิเน้ือหาสญัญาเช่าทีท่าํขึน้ตามรปูแบบ 

   กฎหมาย 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั

ที ่1 (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน  

   การบรูณะ และหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั

ที ่4 (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่ 

   หรอืไม ่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบั

ที ่5 (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การ

บรูณะและการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่

10 (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งไมม่สีาระสาํคญัและไมม่ผีลกระทบต่อ

กลุ่มกจิการ มดีงันี้ (ต่อ) 
 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่

14 

   (ปรบัปรงุ 2559) 

เรือ่ง ขอ้จาํกดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์  

   ข้อกําหนดเงินทุนขัน้ต่ําและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ

เหล่านี้ สําหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 19 เรื่อง 

ผลประโยชน์ ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่105 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง การบญัชสีาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบั 

   เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

2.3 บญัชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

(1)   บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธ ิ

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบัการลงทุนและมคีวามสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน 

จากการใช้อํานาจเหนือ ผู้ได้รบัการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่
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กลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคมุบรษิทัย่อย  กลุ่มกจิการจะไม่นํางบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนับ

จากวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอาํนาจควบคมุ 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สําหรับการซื้อบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีผู่ซ้ื้อโอนใหแ้ละหนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิของผูถู้กซื้อและ

สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหร้วมถงึมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย ์หรอืหน้ีสนิที่

ผูซ้ื้อคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง  ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ มลูคา่เริม่แรกของ

สิน ท รัพ ย์ ที่ ร ะ บุ ไ ด้ ที่ ไ ด้ ม า แ ล ะ หนี้ สิน แ ล ะ หนี้ สิ น ที่ อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ร ับ ม า จ า ก ก า ร ร ว ม ธุ ร กิ จ จ ะ ถู ก 

วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจ

ควบคมุในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม หรอื มลูคา่ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซื้อตามสดัส่วนของหุน้ทีถ่อืโดยสว่น

ไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้า 

การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซื้อและรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าใหม่นัน้ 

ในกําไรหรอืขาดทุน 

สิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายทีร่บัรูภ้ายหลงัวนัทีซ่ื้อซึง่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิใหร้บัรูใ้นกําไร

หรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มกีารวดัมลูคา่ใหม่ และใหบ้นัทกึ

การจา่ยชาํระในภายหลงัไวใ้นสว่นของเจา้ของ 

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ  

วนัซื้อธุรกจิของส่วนได้เสยีในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื้อทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ ทีม่ากกว่ามูลค่ายุตธิรรมสุทธ ิ

ณ วนัทีซ่ือ้ของสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า ตอ้งรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม หากมลูคา่ของมลูคา่สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้มลูคา่ส่วนได้

เสยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคมุในผูถู้กซื้อ และมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื้อทีผู่้

ซื้อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ น้อยกว่ามูลค่าราคายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อยทีไ่ด้มาเน่ืองจากการซื้อใน

ราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักําไรขาดทุน 

กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหวา่งกนั ยอดคงเหลอื และกําไรทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการ ขาดทุนทีย่งั

ไม่เกดิขึน้จรงิกจ็ะตดัรายการในทาํนองเดยีวกนั เวน้แต่รายการนัน้มหีลกัฐานวา่สนิทรพัยท์ีโ่อนระหวา่งกนัเกดิการดอ้ยคา่ 

นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยไดถู้กปรบัปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะบนัทกึบญัชดีว้ยราคาทุนหกัคา่เผือ่การดอ้ยค่า  ต้นทุนจะมกีารปรบั

เพือ่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมูลคา่สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย  ต้นทุนนัน้

จะรวมตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของเงนิลงทุนน้ี 

รายชือ่ของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 14  

(2)   รายการกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 
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กลุ่มกจิการปฏบิตัต่ิอรายการกบัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอํีานาจควบคมุเช่นเดยีวกนักบัสว่นทีเ่ป็นของเจา้ของกลุ่มบรษิทั สาํหรบั

การซือ้สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอํีานาจควบคมุ ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ละมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิองหุน้ทีซ่ื้อ

มาในบรษิทัยอ่ยจะถูกบนัทกึในสว่นของเจา้ของ  และกําไรหรอืขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมจะ

ถูกบนัทกึในสว่นของเจา้ของ 

(3)   การจาํหน่ายบรษิทัย่อย 

เมือ่กลุ่มกจิการสูญเสยีการควบคุม ส่วนได้เสยีในหุน้ทีเ่หลอือยู่จะวดัมลูค่าใหม่โดยใชม้ลูค่ายุตธิรรม การเปลีย่นแปลงใน

มูลค่าจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนัน้จะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่ในรูปของบรษิทัร่วม กจิการร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์าง

การเงนิ สําหรบัทุกจํานวนที่เคยรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิการนัน้จะถูกปฏบิตัเิสมอืนว่ากลุ่ม

กจิการมกีารจาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ออกไป 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิ 

รายการทีร่วมในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิการถูกวดัมลูคา่โดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลกัที่

บริษัทดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช ้

ในการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิของกลุม่บรษิทั 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ

หรือวันที่ตีราคาหากรายการนัน้ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระ 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน  

เมื่อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องคป์ระกอบของอตัรา

แลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรู้กําไรหรอื

ขาดทุนของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้

จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

ค) กลุ่มกจิการ 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจการ (ที่มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มภีาวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที่ใช้นําเสนองบการเงนิได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้

นําเสนองบการเงนิดงัน้ี 
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• สนิทรพัย์และหน้ีสินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ของแต่ละงบแสดง 

ฐานะการเงนินัน้ 

• รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

• ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม  

เงนิลงทุนระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและเงนิเบกิเกนิบญัช ี 

2.6 เงินลงทุน 

บริษัทจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็น 

ผูก้ําหนดการจดัประเภททีเ่หมาะสมสาํหรบัเงนิลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

เงนิลงทุนเพื่อค้า คอื เงนิลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้ และแสดงรวม 

ไว้ในสนิทรพัย์หมุนเวยีน และเงนิลงทุนรบัรู้มูลค่าเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไป

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการทํารายการ 

เงนิลงทุนเพือ่คา้วดัมลูคา่ในเวลาต่อมาดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนวดัตามราคาเสนอซื้อล่าสุดทีอ่า้งองิจาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ีไทย ณ วนัทําการสุดท้ายของวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
รายการกําไรและขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพือ่คา้รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหวา่งมลูคา่ยุตธิรรมของผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคา
ตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหน่ายเงนิลงทุนที่ถือไวใ้นตราสารทุนชนิดเดยีวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ําหน่ายจะกําหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักดว้ยราคาตามบญัชจีากจํานวน
ทัง้หมดทีถ่อืไว ้
 

2.7 ลกูหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีการค้ารบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงนิที่เหลอือยู่หกัด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสยั 

จะสญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูหมายถงึผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีอง

ลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรบัรู้ไว้ในกําไรหรือขาดทุน 

โดยถอืเป็นสว่นหนึ่งของคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 

2.8 ลูกหนีจ้ากการรับซือ้สิทธิเรียกร้อง 

บริษัทบนัทกึลกูหนีจ้ากการรับซือ้สิทธิเรียกร้อง ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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ลกูหนีจ้ากการรับซือ้สิทธิเรียกร้องรับรู้เร่ิมแรกด้วยจํานวนเงินท่ีเท่ากบัเช่น ร้อยละ 70 90 หรือ 100 ของมลูค่าของเอกสารแห่งหนี ้

และแสดงมูลค่าตามยอดคงค้างสุทธิจากรายได้ดอกเบี ย้รอตัดบัญชีหักค่าเ ผ่ือหนีส้งสัยจะสูญโดยรายได้ดอกเบีย้ 

รอตดับญัชีรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริงและถกูแสดงเป็นดอกเบีย้รับในงบกําไรขาดทนุตลอดอายสุญัญา 

2.9 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมประกอบด้วย ลกูหนีจ้ากตัว๋สญัญาเงินกู้และตัว๋แลกเงิน ซึง่บริษัทบนัทกึเงินให้กู้ ยืม ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

เงินให้กู้ ยืมแสดงตามจํานวนเงินต้นหกัรายได้ดอกเบีย้รอตดับญัชี คา่ธรรมเนียมรอตดับญัชีและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

2.10 เงินให้กู้ยืมแก่ลกูหน้ีด้อยคณุภาพและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีดอ้ยคณุภาพเป็นลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืทีซ่ื้อมาจากสถาบนัการเงนิอืน่ ซึง่โอนเปลีย่นประเภทมาจากเงนิลงทุนใน

สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพสาํหรบัรายทีม่กีารทาํสญัญาปรบัปรงุโครงสรา้งหน้ีหรอืมกีารปรบัเปลีย่นเงือ่นไขหรอืทาํขอ้ตกลงใหม่ในการ

ชาํระหน้ีกบักลุ่มกจิการแลว้ เงนิใหกู้ย้มืแก่ลกูหน้ีดอ้ยคุณภาพแสดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนสทุธจิากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

ซึง่ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของเงนิใหกู้ย้มืแก่ลกูหน้ีดอ้ยคณุภาพรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

กลุ่มกจิการพจิารณาค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเงนิใหกู้้ยมืแก่ลูกหนี้ด้อยคุณภาพตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของธนาคาร 

แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ซึง่บงัคบัใชส้าํหรบับรษิทับรหิารสนิทรพัยถ์อืปฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วกบัการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู กลุ่ม

กจิการไดจ้ดัชัน้เงนิใหกู้ย้มืแก่ลกูหนี้ดอ้ยคณุภาพและตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ

จดัชัน้สนิเชือ่ อตัราการตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและมลูค่าหลกัประกนั ซึง่อา้งองิระยะเวลาคา้งชาํระและกระแสเงนิสดทีค่าดว่า

จะไดร้บัจากการจาํหน่ายหลกัประกนัเป็นเกณฑพ์ืน้ฐาน กรณเีงนิใหกู้ย้มืแก่ลกูหน้ีทีไ่มม่หีลกัประกนั กลุ่มกจิการจะตัง้คา่เผือ่หน้ี

ส ง สั ย จ ะ สู ญ โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ใ น อ น า ค ต ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ ร ั บ จ า ก ลู ก ห นี้ ต า ม แ ผ น 

ปรบัโครงสรา้งหนี้หรอืแผนฟ้ืนฟูกจิการ กรณีลูกหน้ีไม่สามารถปฏบิตัติามแผนดงักล่าวได้ กลุ่มกจิการจะพจิารณาบนัทกึค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.11 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง  

เพือ่ลดราคาบญัชขีองสนิทรพัยแ์ต่ละชนิดตามอายกุารใชง้านทีป่ระมาณการไวด้งัต่อไปนี้ 

สว่นปรบัปรงุอาคาร 5 ปี 

คอมพวิเตอร ์ 3 - 10 ปี 

เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 

อุปกรณ์ 5 ปี 

รถยนต ์ 5 ปี 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์หรือรบัรู้แยกเป็นอกีสนิทรพัย์หน่ึงตามความเหมาะสม  

เมื่อต้นทุนนัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มกจิการและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้
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อย่างน่าเชื่อถอื และจะตดัมูลค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก สําหรบัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะ

รบัรูต้น้ทุนดงักลา่วเป็นคา่ใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย ์

ใหเ้หมาะสม 

ในกรณีทีมู่ลค่าตามบญัชสีูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื มูลค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื

ทนัท 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่าย คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสุทธทิีก่บัมูลค่าตามบญัช ีและจะรบัรู้

บญัชผีลกําไรหรอืขาดทุนอืน่สทุธใินกําไรหรอืขาดทุน 

2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้และต้นทุนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์และ 

ตดัจําหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรง ตลอดอายุการใชง้านเป็นระยะเวลา 5 ปี หรอืตามอายุสญัญา สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจะไม่มกีาร 

ตรีาคา บรษิทัทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอยา่งสมํ่าเสมอและปรบัปรงุถา้มกีารดอ้ยค่าเกดิขึน้ 

รายจา่ยเพือ่เพิม่หรอืขยายผลการทาํงานของโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หม้คีณุคา่เพิม่ขึน้จากคณุลกัษณะทีก่ําหนดไวเ้มือ่เริม่ตน้

ใหบ้นัทกึเป็นตน้ทุนเพือ่การพฒันาและบวกรวมไวใ้นตน้ทนุเดมิของโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้  

2.13 การด้อยค่าของสินทรพัย ์ 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ทีไ่ม่เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนตอ้ง

มกีารทบทวนการด้อยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื เพื่อ

พจิารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เมื่อราคาตามบญัชีของสนิทรพัย ์

สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื ซึ่งหมายถงึจํานวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธเิทยีบกบัมูลค่าจากการใช ้สนิทรพัย ์

จะถูกจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุทีส่ามารถแยกกระแสเงนิสดออกมาได ้เพือ่วตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยคา่ 

2.14 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

สญัญาเช่าอุปกรณ์ซึง่ผูเ้ช่าเป็นผู้รบัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ 

ซึง่จะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า หรอืมูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองจํานวนเงนิทีต่้องจ่ายตาม

สญัญาเชา่ แลว้แต่มลูค่าใดจะตํ่ากวา่ จาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายดงักล่าวจะปนัสว่นระหวา่งหนี้สนิและค่าใชจ้า่ยทางการเงนิเพือ่ใหไ้ด้

อตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อหนี้สนิคงคา้งอยู่ โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะ

บนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่าเพื่อ 

ทําใหอ้ตัราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีส่าํหรบัยอดคงเหลอืของหน้ีสนิทีเ่หลอือยู ่สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิ

จะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอือายุของสญัญาเชา่ แลว้แต่ระยะเวลาใดจะน้อยกวา่ 
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สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสนิทรพัย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รบัความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สญัญา 

เช่านัน้ถอืเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน เงนิทีต่้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า)  

จะบนัทกึในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเชา่นัน้  

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทกึ

เป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชทีีก่ารยกเลกินัน้เกดิขึน้ 

2.15 เงินกู้ยืม 

เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ร ิม่แรกดว้ยมูลค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทํารายการทีเ่กดิขึน้ เงนิกู้ยมืวดัมลูคา่ใน

เวลาต่อมาดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อถงึกําหนดชําระภายใน 12 เดอืนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรอืไม่มสีทิธอินั

ปราศจากเงือ่นไขใหเ้ลื่อนชําระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นบัจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ หาเงนิกูย้มื

นัน้ไมเ่ขา้เงือ่นไขดงักล่าวขา้งตน้จะจดัประเภทเป็นหน้ีสนิไมห่มุนเวยีน 

ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพือ่ใหไ้ดเ้งนิกูม้าจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงนิกูใ้นกรณทีีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิกูบ้างสว่น

หรือทัง้หมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได ้

ที่จะใช้วงเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดค่าธรรมเนียมจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรบัการให้บริการสภาพคล่องและจะ 

ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มกิจการได้จดัให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทัง้โครงการสมทบเงนิและโครงการ

ผลประโยชน์สําหรบัโครงการสมทบเงนิกลุ่มกจิการจะจ่ายเงนิสมทบให้กองทุนในจํานวนเงนิทีค่งที ่กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนั

ตามกฎหมาย หรอืภาระผูกพนัจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงนิเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสีนิทรพัย์เพยีงพอที่จะจ่ายให้พนักงาน

ทัง้หมดสาํหรบัการใหบ้รกิารจากพนกังานทัง้ในอดตีและปจัจุบนั กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลีย้งชพี ซึง่บรหิาร 

โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มกจิการไม่มภีาระ

ผกูพนัทีจ่ะจ่ายเงนิเพิม่อกีเมือ่ไดจ้า่ยเงนิสมทบไปแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานเมือ่ถงึกําหนดชาํระ 

สาํหรบัเงนิสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์นกวา่จะมกีารไดร้บัเงนิคนืหรอืหกัออกเมือ่ครบกําหนดจา่ย  

สําหรบัโครงการผลประโยชน์คอืโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงนิ ซึ่งจะกําหนดจํานวนเงนิ

ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ จํานวนปีที่ให้บรกิาร และ

ค่าตอบแทน 

หน้ีสนิสาํหรบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีส่ ิน้

รอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ ภาระผกูพนันี้คาํนวณโดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี 

ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ซึง่มลูคา่ปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดออก

ในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบ

กําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ
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กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดขึ้นจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอืการ

เปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิานจะตอ้งรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ในงวดทีเ่กดิขึน้ 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้างงานของกลุ่มกิจการ พนักงาน 

ทีท่ํางานครบ 120 วนั มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยเน่ืองจากการเลกิจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิตามระเบยีบขอ้บงัคบั

เกีย่วกบัการทํางาน หรอืเมื่อทํางานครบอายุเกษยีณ 60 ปี ตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนดโดยขึน้อยู่กบัระยะเวลาทํางาน ซึง่อตัรา 

ทีใ่ชใ้นปจัจุบนักําหนดไวส้งูสดุไมเ่กนิ 300 วนั ของเงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ย 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มกิจการได้จดัให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทัง้โครงการสมทบเงนิและโครงการ

ผลประโยชน์ 

สาํหรบัโครงการสมทบเงนิกลุ่มกจิการจะจ่ายเงนิสมทบใหก้องทุนในจํานวนเงนิทีค่งที ่กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัตามกฎหมาย 

หรอืภาระผกูพนัจากการอนุมานทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิเพิม่ ถงึแมก้องทุนไม่มสีนิทรพัยเ์พยีงพอทีจ่ะจ่ายใหพ้นักงานทัง้หมดสาํหรบัการ

ให้บริการจากพนักงานทัง้ในอดีตและปจัจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหาร 

โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 กลุ่มกจิการไม่มภีาระ

ผกูพนัทีจ่ะจ่ายเงนิเพิม่อกีเมือ่ไดจ้า่ยเงนิสมทบไปแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังานเมือ่ถงึกําหนดชาํระ 

สาํหรบัเงนิสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์นกวา่จะมกีารไดร้บัเงนิคนืหรอืหกัออกเมือ่ครบกําหนดจา่ย  

สําหรบัโครงการผลประโยชน์คอืโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงนิ ซึ่งจะกําหนดจํานวนเงนิ

ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั เช่น อายุ จํานวนปีที่ให้บรกิาร และ

ค่าตอบแทน 

หน้ีสนิสาํหรบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยมลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีส่ ิน้

รอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการ ภาระผกูพนันี้คาํนวณโดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี 

ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ซึง่มลูคา่ปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดออก

ในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีจ่ะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบ

กําหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดขึ้นจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอืการ

เปลีย่นแปลงในขอ้สมมตฐิานจะตอ้งรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ในงวดทีเ่กดิขึน้ 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและนโยบายการจ้างงานของกลุ่มกิจการ พนักงาน 

ทีท่ํางานครบ 120 วนั มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยเน่ืองจากการเลกิจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มคีวามผดิตามระเบยีบข้อบงัคบั
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เกีย่วกบัการทํางาน หรอืเมื่อทํางานครบอายุเกษยีณ 60 ปี ตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนดโดยขึน้อยู่กบัระยะเวลาทํางาน ซึง่อตัรา 

ทีใ่ชใ้นปจัจุบนักําหนดไวส้งูสดุไมเ่กนิ 300 วนั ของเงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ย 

2.17 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการสําหรบัการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรบัรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอื 

ตามขอ้ตกลงทีจ่ดัทําไวอ้นัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึง่การชําระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

จะส่งผลใหก้ลุ่มกจิการต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนทีต่้องจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ประมาณการ

หน้ีสนิเพือ่การปรบัโครงสรา้งองคก์ร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย คา่เบีย้ปรบัจากการยกเลกิสญัญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการ

เลกิจา้งพนกังาน ประมาณการหนี้สนิจะไมร่บัรูส้าํหรบัขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

ในกรณีทีม่ภีาระผูกพนัทีค่ลา้ยคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการกําหนดความน่าจะเป็นทีก่จิการจะสูญเสยีทรพัยากรเพื่อจ่าย

ชําระภาระผูกพนัเหล่านัน้ โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทัง้ประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ 

ทีก่ลุม่กจิการจะสญูเสยีทรพัยากรเพือ่ชาํระภาระผกูพนับางรายการทีจ่ดัอยูใ่นประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัตํ่า   

กลุ่มกจิการจะวดัมูลคา่ของจํานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใชม้ลูค่าปจัจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องนํามาจ่ายชาํระภาระผกูพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษซีึง่สะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปจัจุบนัของมลูค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของ

หน้ีสนิทีก่ําลงัพจิารณาอยู ่การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบัปีประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู ้

ในกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไป

ยงัสว่นของเจา้ของ ในกรณน้ีี ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของตามลาํดบั 

ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะม ี

ผลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องดําเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อ 

เสยีภาษ ีผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีม่สีถานการณ์ทีก่ารนํากฎหมาย

ภาษ ีไปปฏบิตัขิ ึน้อยูก่บัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการคา่ใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจํานวนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชาํระภาษี

แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

2.17 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการสําหรบัการฟ้องร้องตามกฎหมาย จะรบัรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอื 

ตามขอ้ตกลงทีจ่ดัทําไวอ้นัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึง่การชําระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า

จะส่งผลใหก้ลุ่มกจิการต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนทีต่้องจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ประมาณการ

หน้ีสนิเพือ่การปรบัโครงสรา้งองคก์ร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย คา่เบีย้ปรบัจากการยกเลกิสญัญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการ

เลกิจา้งพนกังาน ประมาณการหนี้สนิจะไมร่บัรูส้าํหรบัขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 
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ในกรณีทีม่ภีาระผูกพนัทีค่ลา้ยคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการกําหนดความน่าจะเป็นทีก่จิการจะสูญเสยีทรพัยากรเพื่อจ่าย

ชําระภาระผูกพนัเหล่านัน้ โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทัง้ประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ 

ทีก่ลุม่กจิการจะสญูเสยีทรพัยากรเพือ่ชาํระภาระผกูพนับางรายการทีจ่ดัอยูใ่นประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัตํ่า   

กลุ่มกจิการจะวดัมูลคา่ของจํานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใชม้ลูค่าปจัจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องนํามาจ่ายชาํระภาระผกูพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษซีึง่สะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปจัจุบนัของมลูค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของ

หน้ีสนิทีก่ําลงัพจิารณาอยู ่การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบัปีประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี ภาษีเงนิได้จะรบัรู ้

ในกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไป

ยงัสว่นของเจา้ของ ในกรณน้ีี ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของตามลาํดบั 

ภาษีเงินได้ของงวดปจัจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะม ี

ผลบงัคบัใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องดําเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อ 

เสยีภาษ ีผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีม่สีถานการณ์ทีก่ารนํากฎหมาย

ภาษ ีไปปฏบิตัขิ ึน้อยูก่บัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการคา่ใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจํานวนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชาํระภาษี

แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จํานวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และ

ราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรก

ของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที่เกิดรายการ รายการนัน้ไม่มี

ผลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชหีรอืภาษี ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษี

อากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอืทีค่าดไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษี

ดงักล่าวจะนําไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่าย

ชาํระ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ 

ทีจ่ะนําจํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะ

แสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนําสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิ

ไดข้องงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่

ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษตี่างกนัซึง่ตัง้ใจ

จะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

2.19 การรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิและวาณชิธนกจิ 
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- รายไดค่้าบรกิารรายเดอืน รบัรูร้ายไดเ้ป็นรายเดอืนตามทีไ่ดใ้หบ้รกิารตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะหยดุรบัรูร้ายได ้

เมือ่ลกูคา้คา้งชาํระคา่บรกิารเกนิกวา่ 3 งวด ตดิต่อกนั 

- รายไดค่้าบรกิารตามเงือ่นไขสญัญารบัรูเ้ป็นรายไดต้ามความสาํเรจ็ของงานทีท่าํเสรจ็ในแต่ละขัน้ตามทีร่ะบุในสญัญา 

- รายไดค่้าบรกิารเมือ่งานเสรจ็ รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่การใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 

รายไดด้อกเบีย้และรายไดค่้าธรรมเนียมรบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ  

รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ้่ายอืน่บนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 

2.20  ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผล

การปฏบิตังิานของสว่นงานดาํเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอื ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุซึง่เป็นผูท้าํการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน  

3.1  ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการยอ่มมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึง่ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นการให้

สนิเชื่อ และความเสีย่งด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาด

การเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบทีท่ําใหเ้สยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการ ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่าที่

เป็นไปได ้

การจดัการความเสีย่งดําเนินงานโดยผูบ้รหิาร ซึง่จะชีป้ระเดน็ ประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิ 

3.1.1  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนีัยสาํคญัของความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิการมนีโยบายทีเ่หมาะสมเพือ่

ทาํใหเ้ชือ่มัน่ไดว่้าไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชือ่อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

3.1.2  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

จํานวนเงนิสดที่มอีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ตีลาดรองรบัย่อมแสดงถงึการจดัการความเสีย่งของ

สภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนแสดงใหเ้หน็ไดจ้ากการทีม่วีงเงนิอาํนวยความสะดวก

ในการกู้ยมืที่ได้มกีารตกลงไวแ้ล้วอย่างเพยีงพอ ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกจิการได้ตัง้เป้าหมายว่าจะใชค้วาม

ยดืหยุ่นในการระดมเงนิทุนโดยการรกัษาวงเงนิสนิเชื่อทีต่กลงไวใ้หเ้พยีงพอทีจ่ะหามาได้เน่ืองจากลกัษณะธรรมชาติ

ของธุรกจิทีเ่ป็นฐานของกลุ่มกจิการมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้

3.2 การประมาณมลูค่ายติุธรรม 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวเิคราะหเ์ครือ่งมอืทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณ

มลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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•  ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่าง

เดยีวกนั 

•  ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอืน่นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคา) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคา) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหน้ีสนินัน้  

•  ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่ม่

สามารถสงัเกตได)้  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

     

        ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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ไม่มรีายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรมในระหวา่งปี 

(ก)  เครือ่งมอืทางการเงนิใน ระดบั 1 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัที่ใน 

งบการเงนิ ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ยน  

จากตวัแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้รกิารดา้นราคา หรอืหน่วยงานกํากบัดูแล และราคานัน้แสดงถงึรายการใน

ตลาดทีเ่กดิขึน้จรงิอย่างสมํ่าเสมอ ในราคาซึง่คูส่ญัญาซึง่เป็นอสิระจากกนัพงึกําหนดในการซื้อขาย (Arm’s length basis) 

ราคาเสนอซือ้ขายทีใ่ชส้าํหรบัสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ราคาเสนอซื้อปจัจุบนั เครือ่งมอืทาง

การเงนิน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 

(ข)  เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่ไม่ได้มกีารซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง (ตวัอย่างเช่น ตราสารอนุพนัธ ์

ที่มีการซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มกีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ(over-the-counter) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ 

ประเมนิมูลค่าโดยเทคนิคการประเมนิมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้างองิจาก

ประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าทีเ่ป็นไปได้ ถ้าขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญัทัง้หมดในการวดัมูลค่ายุติธรรม

ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 2 

ถ้าขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสําคญัขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตได้ในตลาด  เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ใน

ระดบั 3 



131 
 

เทคนิคเฉพาะในการประเมนิมลูคา่ทีใ่ชใ้นการวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิรวมถงึรายการดงัต่อไปนี้ : 

• ราคาเสนอซือ้ขายของตลาด หรอืราคาเสนอซือ้ขายของตวัแทนสาํหรบัเครือ่งมอืทีค่ลา้ยคลงึกนั;  

• มูลค่ายุติธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยคํานวณจากมูลค่าปจัจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (yield curve) ทีส่งัเกตได;้ 

• มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และคดิลดมลูคา่ทีไ่ดก้ลบัมาเป็นมลูคา่ปจัจุบนั; 

• เทคนิคอื่น เช่นการวเิคราะห์การคดิลดกระแสเงนิสด ใช้ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

ทีเ่หลอื 
 

4 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่ มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แ ก่บริษัทอื่ น  เพื่อให้สะท้อนถึงมูล ค่าสุทธ ิ

ทีค่าดว่าจะได้รบั เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นจงึแสดงมูลค่าเงนิให้กู้ยมืหกัดว้ยดอกเบี้ยรบัล่วงหน้า ตวัเลขเปรยีบเทยีบจงึมกีาร

ปรบัใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลขในปีปจัจุบนั ดงันัน้ผลกระทบของการจดัประเภทใหม่ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ต่องบแสดงฐานะการเงนิ

รวม ณ วนัที ่1 มกราคม และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มดีงัน้ี 

 1 มกราคม พ.ศ. 2558 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
ตามท่ี
แสดง 

รายการ 
 

ตามท่ี
แสดง 

รายการ 
 

 ไว้เดิม 
จดัประเภท

ใหม ่ ปรบัใหม่ ไว้เดิม 
จดัประเภท

ใหม ่ ปรบัใหม ่

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอืน่ 100,000 - 100,000 1,068,485 (29,406) 1,039,079 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 3,712 - 3,712 29,898 (29,406) 492 
       
นอกจากนี้กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัขอ้มลูจําแนกตามส่วนงาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของ

กลุ่มกจิการในปจัจุบนั เน่ืองจากผูบ้รหิารตดัสนิใจดําเนินธุรกจิใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้รายใหญ่และรายย่อยเป็นธุรกจิหลกั แทนทีธุ่รกจิ

บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพทีไ่มไ่ดก่้อเกดิรายไดเ้ป็นเวลาหลายปีแก่บรษิทั ตวัเลขเปรยีบเทยีบจงึมกีารปรบัใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัตวัเลขในปีปจัจุบนั ผลกระทบของการจดัประเภทใหมอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 7 

5 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตีและ

ปจัจยัอืน่ ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่วา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

5.1 การด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัอ่ืน 
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กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาค่าเผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัอื่น เพือ่ใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยค่าลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั

อืน่ ตามประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการทีล่กูหน้ีไมม่คีวามสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผือ่การดอ้ยคา่คาํนวณจาก

ผลต่างของประมาณการกระแสเงนิสดรบัในอนาคตและราคาตามบญัช ีซึ่งการประเมนินัน้อยู่บนพืน้ฐานจากประสบการณ์ใน

อดตีของการชําระเงนิ การตดิตามทวงถาม การผดินัดชําระหน้ี การพจิารณาแนวโน้มของตลาด และ/หรอืมูลค่าของสนิทรพัยค์ํ้า

ประกนั 

5.2 ส่วนปรบัปรงุอาคาร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบริหารได้ทําการประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรบัส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัย ์

ไม่มตีวัตน โดยฝา่ยบรหิารจะมกีารทบทวนคา่เสือ่มราคาเมือ่อายกุารใชง้านและมูลคา่ซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการใน

งวดก่อน หรอืมกีารตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการเลกิใชห้รอืขาย 

5.3 ผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มกจิการมขีอ้ผูกมดัในการใหป้ระโยชน์แก่พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ มูลค่าปจัจุบนัของหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรู้

รายการในงบแสดงฐานะการเงนิได้ถูกคํานวณด้วยวธิคีณิตศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใช้ในการ

ประเมนิค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธปิระจํางวดได้รวมถึงอตัราคดิลด อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงาน และ

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมผีลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกับ

ผลประโยชน์พนักงานสุทธ ิในทุกปีกลุ่มกิจการจะมกีารทบทวนอตัราคดิลดที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอตัราดอกเบี้ยที่ควร

นํามาใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคตทีค่าดว่าจะต้องจ่ายใหก้บัพนักงาน ในการประเมนิอตัรา

คดิลดทีเ่หมาะสม กลุ่มกจิการจะพจิารณาจากอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่จ่ายในสกุลเงนิทีไ่ดร้บัประโยชน์ 

6 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนัน้เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 

กลุ่มกจิการเพือ่สรา้งผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น และเพือ่ดํารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่

ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การ

ออกหุน้หรอืการขายสนิทรพัย ์เพือ่ลดภาระหนี้สนิ 

7 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อ ส่วนงานธุรกจิการบรกิารขอ้มลูทางโทรศพัท์

และธุรกจิดา้นการเงนิ และสว่นงานธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ  

 ธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชือ่ - ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและเพื่อธุรกิจ  รับซื้ อสิทธิเ รียกร้อง 
(factoring) 

 
 ธุรกจิการบรกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์ - ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูทางโทรศพัท ์และดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ 
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และธุรกจิดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ การปรบัโครงสรา้งหน้ีการจดัทาํแผนและบรหิารแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
 การระดมเงนิทุน การปรบั โครงสรา้งทางการเงนิ การหาพนัธมติรทางธุรกจิ 
 การซื้อ/ขายและการควบรวมกจิการโดยมบีรษิทัย่อยประกอบธุรกจิ 
 เป็นผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟูกจิการ ภายใตพ้ระราชบญัญตัลิม้ละลาย 
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8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

      

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถามมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.29 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : รอ้ยละ 0.50 ต่อปี)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิทัไดนํ้าเงนิฝากธนาคารจาํนวน 0.29 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 0.50 ลา้นบาท) ไปวางคํ้าประกนั

สญัญาบรกิารและสญัญาเชา่สาํนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9 เงินลงทุนระยะสัน้ 

        

10 ลกูหน้ีการค้า-สทุธิ 

       



136 
 

11 ลกูหน้ีจากการรบัซ้ือสิทธิเรียกร้อง-สทุธิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ลกูหน้ีจากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้งมอีายเุฉลีย่ไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึกําหนดชาํระ 
รายละเอยีดดงัน้ี 

 
 

12   เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน-สทุธิ 

                 
 
13 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัอ่ืน-สทุธิ 

                 
 

ตัว๋แลกเงนิและเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นมอีตัราดอกเบี้ยอยู่ทีร่อ้ยละ 6-12 ต่อปีและรอ้ยละ 12-15 ต่อปี ตามลําดบั  (31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : รอ้ยละ 6.0 – 10.0 ต่อปีและรอ้ยละ 12.0 – 14.0 ต่อปี)  
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การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอืน่สทุธสิามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

                

ตัว๋แลกเงนิทีม่กีารขยายเวลารบัชาํระหน้ี สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

          

กลุ่มกจิการมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอืน่ในรปูของตัว๋แลกเงนิรวมทัง้สิน้จาํนวน 12 บรษิทั เป็นจาํนวนเงนิหน้าตัว๋ 2,016 ลา้นบาทและ

เป็นยอดสุทธ ิ 2,001 ล้านบาท ได้มกีารให้กู้ยมืเงนิระหว่างปี พ.ศ. 2559 โดยมกีําหนดชําระเงนิคนืภายใน 1 ถงึ 6 เดอืน และ 

มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 – 12 ต่อปี กลุ่มกจิการไดร้บัชําระดอกเบีย้ ณ วนัเบกิจ่ายเงนิกูจ้ากเงนิกูส้่วนหน่ึง และจะไดร้บัชําระดอกเบี้ย  

ณ วนัชําระคนืเงนิกู้อีกส่วนหน่ึง เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงนิให้กู้ยมืที่มกีารจํานองเป็นที่ดินและหุ้นของบรษิัทผู้กู้ เป็น

หลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและการคํ้าประกนัโดยบุคคลซึง่เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของผูกู้จ้าํนวนหนึ่ง 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ตัว๋แลกเงนิสว่นใหญ่ไดม้กีารตกลงขยายระยะเวลารบัชาํระคนืออกไปอกีเป็นระยะเวลา 1-6 เดอืน  
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สญัญาให้กู้ยืมเงิน 

สญัญาใหกู้ย้มืเงนิทีม่กีารขยายเวลารบัชาํระหน้ี สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

กลุ่มกจิการมเีงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นในรูปของสญัญาเงนิกู้รวมทัง้สิ้นจํานวน 11 บรษิทั และ 3 บุคคล เป็นจํานวนเงนิหน้าตัว๋ 

2,264 ลา้นบาทและเป็นยอดสุทธ ิ2,109 ลา้นบาท ได้มกีารให้กู้ยมืเงนิตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 โดยมกํีาหนดชําระเงนิคนื

ภายใน 3 เดอืนถงึ 1 ปี และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 12 – 15 ต่อปี กลุ่มกจิการไดร้บัชําระดอกเบี้ย ณ วนัเบกิจ่ายเงนิกู้จากเงนิกูส้่วนหน่ึง 

และจะไดร้บัชาํระดอกเบีย้ ณ วนัชําระคนืเงนิกูอ้กีสว่นหน่ึง เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารจาํนองเป็นทีด่นิและหุน้

ของบรษิทัผูกู้ ้เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและการคํ้าประกนัโดยบุคคลซึง่เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของผูกู้จ้าํนวนหนึ่ง 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 เงนิใหกู้้ยมืบางส่วนไดม้กีารตกลงขยายระยะเวลารบัชําระคนืออกไปอกีเป็นระยะเวลา 3 – 6 เดอืน ซึง่ไดร้บั

อนุญาตภายใตเ้งือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งในสญัญาเงนิกูท้ีผู่ใ้หกู้ม้สีทิธทิีจ่ะขยายเงนิกูอ้อกไปอกี 1 ครัง้  

รายชือ่ของบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปน้ี 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย-สทุธิ  
 
รายละเอยีดการเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัน้ี 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมดีงัน้ี 
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผูบ้รหิารของบรษิทัพจิารณาตามหลกัของความระมดัระวงัและตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิม่เตมิของเงนิลงทุน 
ในบรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป (เอเชยี) จํากดั เป็นจํานวน 0.6 ล้านบาท และในบรษิทั เอแคป คอนซลัติ้ง จํากดั เป็นจํานวน  
0.45 ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัจาํนวนของเงนิลงทุนในบรษิทั เอแคป คอนซลัติ้ง จาํกดัทีเ่พิม่ขึน้จากการชําระหุน้เพิม่ระหว่างปี แต่ไดม้กีาร
กลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั แคปปิตอล โอเค จํากดั เป็นจํานวน 35.52 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทย่อย 
มฐีานะการเงนิทีด่ขี ึน้  
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16 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ – สทุธิ 

      



142 
 

16 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ – สทุธิ (ต่อ) 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-สทุธิ 
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18 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

        

19 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัอ่ืน 

         

กลุ่มกจิการมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัจากบรษิทัอืน่ในรปูของตัว๋แลกเงนิรวมทัง้สิน้จํานวน 6 บรษิทั เป็นจํานวนเงนิหน้าตัว๋

ทัง้สิน้ 1,100 ลา้นบาทและยอดสุทธ ิ1,093 ล้านบาท ได้มกีารกู้ยมืเงนิระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยมี

กําหนดชาํระเงนิคนืภายใน 1 ถงึ 6 เดอืน และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.40-7.50 ต่อปี กลุ่มกจิการไดจ้่ายชําระดอกเบี้ย ณ วนัไดร้บั

เงนิกูส้ว่นหนึ่ง และจะทาํการจ่ายชาํระดอกเบีย้ ณ วนัครบกําหนดอกีสว่นหนึ่ง  

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอืน่สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
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20 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

              

21 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 

            

22 หุ้นกู้ 
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เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2559 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัและระบุชือ่ผูถ้อืครัง้ที ่1/2559 (ACAP184A) 

ใหก้บัสาธารณชนโดยมอีายุ 2 ปีและอตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 5.40 ต่อปี ตัง้แต่วนัออกหุน้กูจ้นถงึวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และอตัรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.60 ต่อปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จนถงึวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

เมื่อวนัที่ 29 มถุินายน พ.ศ. 2559 บรษิทัได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัและระบุชื่อผู้ถือครัง้ที่ 2/2559 

(ACAP186A) ใหก้บัสาธารณชนเป็นโดยมอีาย ุ2 ปี และอตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 5.60 ต่อปี 

เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัและระบุชือ่ผูถ้อืครัง้ที ่3/2559 (ACAP18OA) 

ใหก้บัสาธารณชนเป็นโดยมอีายุ 2 ปี และอตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 5.60 ต่อปี 

ทัง้น้ีบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีก่ําหนดไว ้คอื บรษิทัต้องรกัษาอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุ้นและอตัรากําไรก่อนภาษ ี

ดอกเบีย้ และคา่เสือ่มราคาต่อดอกเบีย้ตามงบการเงนิรวม ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส 

23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 
 
 
 
รายการเคลือ่นไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 
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รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมดีงัน้ี (ต่อ) 

             

24 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
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รายการเคลือ่นไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงัน้ี 
 

                  

 

ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัแต่ละรายการ มดีงันี้ 
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ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 

           

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการคาํนวณ 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 

          

25 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
ภายใต้พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องตัง้ทุนสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละห้าของกําไรสุทธหิลงัจาก 

หกัสว่นของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน ทุนสาํรองตามกฎหมาย

ไม่สามารถจดัสรรได ้

26 ทุนเรือนหุ้น 
      

 

เมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัไดเ้ปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 1 บาทเป็นมูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท บรษิทัได ้

จดทะเบยีนการเพิม่จาํนวนหุน้กบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้ในวนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 31,250,000 บาท (จํานวน 

62,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) จากทุนจดทะเบียนจํานวน 125,000,000 บาท (จํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  

0.5 บาท) เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 156,250,000 บาท (จํานวน 312,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน 

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใช้

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ  

1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใบสาํคญัแสดงสทิธมิอีาย ุ2 ปี โดย 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอ 1 หุน้สามญัในราคาหุน้ละ 2 บาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัมหีุ้นสามญัที่รบัชําระแล้วจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธจิํานวน 55 ล้านหุน้ เป็น

จํานวนเงนิ 109 ลา้นบาท ซึง่ประกอบด้วยมูลค่าทีต่ราไว ้27 ลา้นบาท และส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเป็น 82 ลา้นบาท ทําใหบ้รษิทัคงเหลอื

ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่ได้มกีารใช้สทิธจิํานวน 7.8 ล้านหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยผู้ถอืหุ้นสามารถใช้สทิธไิด้ทุกวนัที ่ 

15 มถุินายน และ 15 ธนัวาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

27 รายได้อ่ืน 

             

28 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการบางรายการทีร่วมอยูใ่นการคาํนวณกําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานสามารถจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
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29 ภาษีเงินได้ 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศ 
ทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี : 

             

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของกลุ่มกจิการและบรษิทัรอ้ยละ 27 และรอ้ยละ 78 ตามลําดบั  (พ.ศ. 2558 : รอ้ยละ 0 และ 
รอ้ยละ 0 ตามลาํดบั) 
 

30 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญั

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัในระหวา่งปี 

    

สําหรบักําไรต่อหุน้ปรบัลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจํานวนหุ้น

สามญัเทยีบเท่าปรบัลดโดยสมมุตวิ่าหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดได้แปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด บรษิทัมหุี้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลด คอื 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น ในการคาํนวณกําไรต่อหุ้นปรบัลด หุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดมาจาก ใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น 

บรษิทัคํานวณจํานวนหุ้นเทยีบเท่าปรบัลดโดยเปรยีบเทยีบจํานวนหุ้นทีจ่ะซื้อได้ทีมู่ลค่ายุตธิรรม(กําหนดจากราคาถวัเฉลีย่ของหุ้น
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สามัญของบริษัทระหว่างปี) โดยพิจารณาจากตัวเงินที่จะได้ร ับจากการใช้สิทธิกับจํานวนหุ้นที่อาจต้องออกหากมีการ 

ใชส้ทิธ ิ

 

31 กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจํานวน 0.7 ลา้นบาท 
และ 0.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 1 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นบาท ตามลําดบั) 
 

32 รายการกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บรษิทัตัง้อยูใ่นประเทศไทยและเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) 

โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัท คอื นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ีและครอบครวั โดยถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 18.89 ของทุน 

จดทะเบยีน และบรษิทั ไทยลกัซ ์เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) ซึง่ถอืหุน้เป็นจาํนวนรอ้ยละ 14.19 ของทุนจดทะเบยีน 

นโยบายการกําหนดราคา 

รายได/้ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้เงนิกูย้มื ตน้ทุนการใหบ้รกิารและค่าใชจ้า่ยในการบรหิารคดิตามอตัราทีต่กลงกนัตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัต่อไปน้ี 
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เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บรษิัทได้ขายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จํากดั ดงันัน้ บรษิัท  
เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จํากดั จงึไม่เป็นบรษิทัทีอ่ยู่ภายในการควบคุมเดยีวกนัของบรษิทัใหญ่ต่อไปนับตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 
 
เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บรษิัทได้ซื้อเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป (เอเชีย) จํากัด ในส่วนที่บรษิัท 
แคปปิตอล โอเค จํากดั ถอืหุน้อยู่ ดงันัน้บรษิทั จงึเป็นผูถ้อืหุน้ทางตรงของ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) จํากดั นับตัง้แต่
วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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นโยบายการกําหนดราคาของดอกเบี้ยรบัจากสัญญาเงินให้กู้ยืมกําหนดตามแต่ละสัญญาเงินให้กู้ยืมได้เปิดเผยไว้ใน 

หมายเหตุ 32 ง) 
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ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

            

 
เมือ่วนัที ่ 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 บรษิทัทําสญัญาเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนัใหแ้ก่บรษิทั เอแคป คอรป์อเรท เซอรว์สิ 
จาํกดั เป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท และบรษิทัไดร้บัชาํระเงนิใหกู้ย้มืคนืแลว้เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บรษิทัทําสญัญาเงนิให้กู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัให้แก่บรษิทั โอเค แคช เป็นจํานวน 334 ล้านบาท 
บรษิทัย่อยออกตัว๋สญัญาใช้เงนิประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถามซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1 และ 4.5 ต่อปี และกําหนดชําระ
ดอกเบีย้ทุก 30 วนั หลงัจากการเบกิจ่ายเงนิกู้ 



159 
 

                
 
เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 และวนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2558 บรษิทัทาํสญัญาเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวทีไ่ม่มหีลกัประกนัใหแ้ก่
บรษิทั เอแคป คอนซลัติ้ง จาํกดั รวมทัง้สิน้ 1.2 ลา้นบาท โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน บรษิทัย่อยออกตัว๋สญัญาใช้
เงนิประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม ซึง่มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.75 ต่อปี และเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2558 บรษิทัลดอตัราดอกเบี้ย
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ลงเหลอืร้อยละ 1 ต่อปี และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 30 วนั หลงัจากวนัเบิกจ่ายเงนิกู้ บรษิัทได้ตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่า 
เตม็จาํนวนสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จาํกดั  
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งจากบรษิทั เอแคป คอนซลัติ้ง จํากดั และบรษิทั 
โกลบอล เซอรว์สิ เซนเตอร ์จาํกดั จํานวน 3.5 ลา้นบาท และ 12.5 ลา้นบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2558 : 0.7 ลา้นบาท และ 70 
ลา้นบาท ตามลําดบั) 
 

จ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
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เมื่อวนัที ่24 มถุินายน พ.ศ. 2558 บรษิทัไดท้ําสญัญากู้ยมืจากบรษิทั แคปปิตอล โอเค จํากดั และบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ 

เอแคป (เอเชยี) จํากดั จํานวน 90 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลําดบั บรษิทัออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม

ซึง่มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2 ต่อปี และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 30 วนั หลงัจากเบกิเงนิกู้ยมื และเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 

2558 ผูใ้หกู้ย้มืทัง้คูไ่ดล้ดอตัราดอกเบีย้สาํหรบัเงนิกูย้มืทัง้หมดลงเหลอืรอ้ยละ 1 ต่อปี   

ในระหว่างเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2558 บรษิทัได้ชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทั แคปปิตอล โอเค จํากดั รวมทัง้สิ้น  

115 ลา้นบาท 

บรษิทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม  พ.ศ. 2558 และมจีํานวนหุน้และสทิธอิอก
เสยีงจํานวนรอ้ยละ 14.19 ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัจงึระบุใหบ้รษิทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอรไ์พรส ์จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัมเีงนิกู้ยมืคงเหลอืจากบรษิทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอรไ์พรส ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 450 
ลา้นบาท บรษิทัไดท้าํการออกตัว๋แลกเงนิทีไ่มม่หีลกัประกนัจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม ซึง่มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.0 - 6.5 ต่อปี และ
ครบกําหนดชาํระดอกเบีย้ ณ วนัทีต่ัว๋ครบกําหนด 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
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33 ภาระผกูพนั 

บรษิทัมภีาระผกูพนัจากสญัญาเชา่ดําเนินงานของอาคารสาํนกังาน คลงัเกบ็เอกสารและอุปกรณ์ รวมถงึสญัญาบรกิารต่าง ๆ ดงัน้ี 

  

34 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
 

ณ วนัที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายร่วมกบัจําเลย 9 คน ในฐานความผดิแจง้ความเทจ็ นําสบืหรอื

แสดงพยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ โดยศาลอุทธรณ์คาํพพิากษายกฟ้องเมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ซึง่ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาจาก

ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เชือ่วา่คดดีงักล่าวไมม่มีลูและจะไมก่่อใหเ้กดิหน้ีสนิแก่บรษิทั 

ณ วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2558 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายจากผูร้บัการวา่จา้งรายหน่ึงในฐานความผดิจากสญัญาจา้งบรกิาร 

โดยให้ชดใช้ค่าเสยีหายเป็นจํานวน 1.3 ล้านบาท โดยศาลชัน้ต้นมคีําพพิากษายกฟ้องและศาลอุทธรณ์นัดฟงัคําพพิากษาในวนัที ่ 

15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ซึง่ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาจากขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เชื่อวา่คดดีงักล่าวไม่มมีูลและจะไม่ก่อให้เกดิหน้ีสนิ

แก่บรษิทั 

ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 บรษิทัถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายในขอ้หาเพกิถอนนิตกิรรมการซื้อขายทีด่นิและการจดทะเบยีน

จํานองทีด่นิจากบุคคลภายนอกที่ไดทํ้าสญัญาจะซื้อจะขายทีด่นิก่อนทีท่ีด่นิจะถูกขายและนํามาจํานองกบับรษิทั โจทก์เรยีกค่าเสยีหาย 

จํานวนทุนทรพัย์ 322 ล้านบาท โดยศาลนัดชี้สองสถานและสบืพยานในวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ซึ่งผู้บรหิารได้พจิารณา 

จากขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เชือ่วา่คดดีงักล่าวไมม่มีลูและจะไม่ก่อใหเ้กดิหน้ีสนิแก่บรษิทั 

 

 



  

 

 
1
  
 

                บรษิทั เอเ

ชื่อสกลุ/ตาํแหน่ง 

.พลเอก ภดูศิ ทตัตยิโชติ
 ประธานกรรมการ 

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

 อาย ุ
(ปี) 

 
ต ิ 61 -ปริ

(รฐัศ

-โรง

(จป

-โรง

-หลั

ระบ

บรหิ

พระ

-หลั

ภาค

วทิย
-หลั

 Pro

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

คณุวฒุทิางทางการศกึ

 

ญญาโท ศลิปศาสตรม์หา

ศาสตร)์ มหาวทิยาลยัราม

งเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอม

ร.) รุน่ที ่25 

งเรยีนเตรยีมทหาร รุน่ที ่

ลกัสตูรการเมอืงการปกคร

บอบประชาธปิไตย สาํหรบั

หารระดบัสงู รุน่ที ่4 สถาบ

ะปกเกลา้ 

ลกัสตูรการป้องกนัราชอาณ

ครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่

ยาลบัป้องกนัราชอาณาจกั
ลกัสตูร Director Accredit

ogram (DAP) รุน่ที ่21/2

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

ษา ความ 
สมัพนัธท์าง
ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

 

าบณัฑติ 

มคาํแหง 

มเกลา้ 

14 

รองใน

บันกั

บยั

ณาจกัร

นที ่15 

กัร 
tation  

2004 

- 
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สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 
ณ วนัที ่

31/12/59 
(รอ้ยละ) ชว่ง

- ปจั

อ

                              

าจควบคมุ และเลขา

ประสบ

งเวลา 
จุบนั 
 
 
 
 
 
ดตี 
 
 
 

-ประธานกรร
-รองประธาน
ขบัเคลื่อนกา
ดา้นการปกค
-ทีป่รกึษาคณ
ปฏริปูประเท
-เจา้กรมการ
-ผูอ้าํนวยกา
กลาโหม 
-ประธานกรร
ป้องกนัประเ
-ประธานคณ
ดาํเนินงานด้
-ประธานคณ
กจิการวทิยกุ
 
 

                             

านุการบริษทั 

บการณ์การทาํงานในระย

ตําแหน่ง 
รมการ 
นกรรมาธกิาร
ารปฏริปูประเทศ 
ครองทอ้งถิน่ 
ณะกรรมการเสยีง
ทศ 
รเงนิกลาโหม 
รสาํนกังบประมาณ

รมการอุตสาหกรรม
เทศ 
ณะกรรมการ
ดา้นพลงังานทหาร 
ณะกรรมการบรหิาร
กระจายเสยีง  

             รายงานประจํ

ยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชื่อหน่วยงาน/
บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
สภาขบัเคลื่อนการปฏริปู
 
 
 
 
สาํนกังานปลดักระทรวงก
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บรษิทั 
กรุ๊ป 
ปประเทศ 

กลาโหม 



  

 

2
  
  
  
 
 

3
ไก
  
  
  

                บรษิทั เอเ

.นายเยีย่ม จนัทรประสทิ
 รองประธานกรรมการ/ 
 กรรมการผูม้อีาํนาจลงน
 ผกูพนักบับรษิทั 

. นางสาวสกุญัญา สขุเจริ
กรศร ี
  ประธานกรรมการบรหิา
  กรรมการผูม้อีาํนาจลงน
  ผกูพนักบับรษิทั 

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

ธิ ์

นาม 

76 -ปริ

 มห

แมน

สหรั

-ปริ

สาข

มหา
-หลั
 Pro

รญิ

าร/ 
นาม 

41 -ปริ
 (M
 สห
-ปร
ประ
สหรั
-ปริ
มหา
-หลั
Pro

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

ญญาโท ดา้นวศิวกรรมเค

หาวทิยาลยัแคนซสัสเตท 

นฮตัตนั รฐัแคนซสัประเท

รฐัอเมรกิา 

ญญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณั

ขาวศิวกรรมเคม ีจุฬาลงก

าวทิยาลยั  
ลกัสตูร Director Accredit
ogram (DAP) รุน่ที ่84/2

ญญาโท ธุรกจิระหวา่งปร
IB) มหาวทิยาลยัซแีอตเติ
หรฐัอเมรกิา     
ะกาศนียบตัร การเงนิระห
ะเทศ มหาวทิยาลยัวอชงิต
รฐัอเมรกิา 
ญญาตร ีจติวทิยาการตล
าวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ลกัสตูร Director Accredit
gram (DAP) รุน่ที ่116/2

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

คม ี 

เมอืง

ทศ

ณฑติ 

กรณ์

tation  
2010 

- 

ระเทศ    
ติล้,    

หวา่ง 
ตนั, 

ลาด   

tation  
2015 

- 
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- 2558-
2558-
2558-
2558-
2558-
2558-

ปจั
ปจั
ปจั

ปจั

ปจั
ปจั

      
อ

15.28 2557-ป
 
2557-ป
2557-ป
2557-ป
2557-ป
2557-ป
2557-2
2553-2
2548-2
2548-2

                              

าจควบคมุ และเลขา

ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
จุบนั 
จุบนั 
จุบนั 
 
 
จุบนั 
 
 
จุบนั 
จุบนั 

ดตี 

รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
-ประธานกรร
-กรรมการจร
-อนุกรรมทด
ชาํนาญการป
วฒุวิศิวกร ส
‐อนุกรรมกา
ทะเบยีนวศิว
วศิวกรวชิาชี
-ทีป่รกึษาสา
-ทีป่รกึษาคณ
ต่างประเทศ 
-ประธานกรร
 

ปจัจุบนั 

ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
2558 
2556 
2553 
2553 

กรรมการ/ 
ประธานกรร
ประธานกรร
ประธานกรร
ประธานกรร
ประธานกรร
ประธานกรร
ประธานกรร
ทีป่รกึษาอาว
ผูอ้าํนวยการ
ผูอ้าํนวยการ

                             

านุการบริษทั 

กรรมการ 

รมการ 
รรยาบรรณ 
ดสอบความรูค้วาม
ประกอบอาชพี ระดบั
สาขาวศิวกรรมเคม ี 
ารกาํกบัการขึน้
วกรรมเอเปคและ
ชพีอาเซยีน 
าขาวศิวกรรมเคม ี 
ณะกรรมการ
 
รมการ 

รมการบรหิาร 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
วโุส  
ร 
ร 

             รายงานประจํ

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
บบส.เอแคป (เอเชยี) 
บจ.แคปปิตอล โอเค 
บจ.โอเค แคช 
บจ.โกลบอล เซอรว์สิ เซ็
บจ.เอแคป คอนซลัติง้ 
บมจ.ศรรีาชาคอนสตรคัช
สภาวศิวกร 
สภาวศิวกร 
 
 
สภาวศิวกร 
 
 
สมาคมวศิวกรรมสถานแ
สมาคมวศิวกรรมสถานแ
บจ.สยามกฟัล ์
 

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
 
บบส.เอแคป (เอเชยี) 
บจ.แคปปิตอล โอเค 
บจ.โอเค แคช 
บจ.โกลบอล เซอรว์สิ เซ็
บจ.เอแคป คอนซลัติง้ 
บจ.เอแคป คอรป์อเรท เซ
Grandtag Financial Gro
บจ.เพชรบุร ีเทอมนิอล 
บจ.สยามกฟัล ์ปิโตรเคมี
 
 

จาํปี 2559 

กรุ๊ป 

นเตอร ์

ชัน่ 

แหง่ประเทศไทย 
แหง่ประเทศไทย 

กรุ๊ป 

นเตอร ์

ซอรว์สิเซส 
oup, HK.  

มคีอล 



  

 

4
  
  
  
   
  
 

5
  
   

6
  
 

                บรษิทั เอเ

. นายเฉลมิไชย ศรินิพวง
  รองกรรมการผูจ้ดัการส
  บญัชแีละการเงนิ/ 
  กรรมการผูม้อีาํนาจลงน
   ผกูพนักบับริษัท/ 
  กรรมการบรหิาร 

. นายสมพล ตรภีพนารถ
  กรรมการผูม้อีาํนาจลงน
   ผกูพนักบับริษัท 

.นายสพุจน์ อาวาส 
 กรรมการบรหิาร 

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

งศ ์
สายงาน 

นาม 

55 
 

-ปริ
จุฬา
-หลั
 Pro

ถ 
นาม 

56 -ปริ
มหา
-ปริ
สถา

55 - Ph
with
- บริ
กติติ
ราช
-ปริ
บรหิ
-ปริ
Univ
New
-หลั

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

ญญาตรบีญัชบีณัฑติ 
าลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ลกัสตูร Director Accredit
ogram (DAP) รุน่ที ่27/2

ญญาโท บรหิารธุรกจิ
าวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ญญาตร ีวชิาเอกการจดัก
าบนัราชภฎัสวนสุนนัทา 

h.D. in Business, Marke
h Distinction 
รหิารธุรกจิดษุฎบีณัฑติ
ตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเทค
ชมงคลลา้นนา  
ญญาโท M.M. สถาบนับั
หารธุรกจิศศนิทร ์ 
ญญาโท M.A. Victoria 
versity of Wellington,   
w Zealand 
ลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

tation  
2004 

‐ 

การ

- 

eting 

คโนโลย ี

ณัฑติ

      

(กศ.บ.)

- 
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‐  2546-ป
2557-ป
2552-ป
2552-ป
2552-ป
2551-ป
2547-2
2550-2
2548-2

- 2558-ป
2557-ป
 
2553-2
 
 
2551-2

- 2558-ป
2558-ป
 
 
 
2558-2
 
2555-2
 
2554-2
 

                              

าจควบคมุ และเลขา

ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
2558 
2556 
2549 

กรรมการแล
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 

2556 

255 

กรรมการ 
รองกรรมกา
บรหิารการข
ผูช้ว่ยกรรมก
สนิเชื่อSME
ธุรกจิขนาดใ
ผูอ้าํนวยการ

ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 

2558 

2557 

2557 

กรรมการบริ
ทีป่รกึษากติ
 
 
 
กรรมการผูจ้ ั
 
ผูช้ว่ยผูอ้าํนว
สนิเชื่อชุมชน
ทีป่รกึษากติ
 

                             

านุการบริษทั 

ละกรรมการบรหิาร 

รผูอ้าํนวยการ สาย
ขาย 
การผูจ้ดัการกลุม่งาน
และกลุม่งานสนิเชื่อ
ใหญ่ 
รฝา่ยกจิการสาขา 

รหิาร 
ตมิศกัดิ ์

จดัการ 

วยการ สายงาน
น 
ตมิศกัดิ ์

             รายงานประจํ

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
บบส.เอแคป (เอเชยี) 
บจ.แคปปิตอล โอเค 
บจ.โอเค แคช 
บจ.โกลบอล เซอรว์สิ เซ็
บจ.เอแคป คอนซลัติง้ 
บจ.เอแคป คอรป์อเรท เซ
บ.เอแคป (มาเลเซยี) เอส
บบส.เอแคป 
 
บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
บมจ.เอม็ บ ีเค  
 
ธนาคารอสิลามแหง่ประเ
 
 
ธนาคารอสิลามแหง่ประเ

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
คณะกรรมาธกิารวสิามญั
เสนอแนะแนวทางการแก
วสิาหกจิขนาดกลางและข
ประเทศไทย 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิข
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไท
ธนาคารออมสนิ 
 
คณะกรรมาธกิารการเงนิ
ธนาคารและสถาบนัการเ

จาํปี 2559 

กรุ๊ป 

นเตอร ์

ซอรว์สิเซส 
สดเีอน็ บเีอชด ี

กรุ๊ป 

เทศไทย 

เทศไทย 

กรุ๊ป 
ญศกึษาและ
กไ้ขกฏหมาย
ขนาดยอ่มแหง่

ขนาดกลางและ
ทย 

น การคลงั การ
เงนิสภา



  

 

7
  

8
  

9
  
  
 

                บรษิทั เอเ

. นายพจิารณ์ สขุภารงัษี
   กรรมการ 

.พล.ต.อ. อาํนาจ อนัอาต
  กรรมการ  

. นายณฐพร องิคนินนัท ์
 กรรมการอสิระ/  
 กรรมการตรวจสอบ 

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

(ภา
ศรนี
พษิ

ษ ี 54 -ปริ
มหา
-ปริ
มหา
-ปริ
มหา
-ปร
-หลั
Pro
-อบ
(C-S
 

ตมง์าม  60 -รฐัป
โรงเ
-ปริ
สถา
 

 51 -ปริ
มหา
-ปริ
มหา

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

ษาองักฤษ) มหาวทิยาลยั
นครนิทรวโิรฒ วทิยาเขต
ณุโลก 

ญญาโท คณะนิตศิาสตร์
าวทิยาลยัลอนดอน 
ญญาโท คณะนิตศิาสตร ์
าวทิยาลยัวอรว์คิ 
ญญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์
าวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ะกาศนียบตัร เนตบิณัฑติ
ลกัสตูร Director Certifica
gram (DCP) 137/2010 

บรม Seminar Anti Corru
Seminar) 1-2013  

ประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ 
เรยีนนายรอ้ยตาํรวจ 
ญญาโท พฒันบรหิารศาส
าบนับณัฑติพฒันบรหิารศ

ญญาโทบรหิารธุรกจิ  
าวทิยาลยัรามคาํแหง 
ญญาตรบีญัช ี
าวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

ยั      

 

 

ตยสภา 
ation 

uption      

- 

 

สตร์
ศาสตร ์

- 

- 
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2553-2

0.00008 2558-ป
ปจัจุบนั
 
2548-2
2530-2

- 2558-ป
อดตี 

- 2558-ป
 
2553-ป
2553-2
2550-2
2547-2

                              

าจควบคมุ และเลขา

2555 
 
กรรมการผูจ้ ั
กองทุนพฒัน
 

ปจัจุบนั 
น 

2558 
2548 

กรรมการ 
กรรมการแล
หุน้สว่น 
 
กรรมการแล
หุน้สว่น 
ทนายความห

ปจัจุบนั กรรมการ 
ตาํรวจ ทีป่รึ

ปจัจุบนั 

ปจัจุบนั
2553 
2552 
2550 

กรรมการอสิ
กรรมการตร
ผูจ้ดัการทัว่ไ
ผูจ้ดัการฝา่ย
ผูจ้ดัการทัว่ไ
ผูช้ว่ยกรรมก
สนบัสนุนธุร
 

                             

านุการบริษทั 

จดัการสาํนกังาน
นาเมอืงในภมูภิาค 

ละทนายความ

ละทนายความ

หุน้สว่น 

กษา (สบ10) 

สระ/ 
รวจสอบ 
ไป 
ยบญัช ี
ไป 
การผูจ้ดัการฝา่ย
กจิ 

             รายงานประจํ

ผูแ้ทนราษฎร 
ธนาคารออมสนิ 

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
บจ.สาํนกังานกฏหมายก
บจ.สาํนกังานกฏหมายส
บจ.ทีป่รกึษากฏหมายสา

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
 
สาํนกังานนดิหน่อยการบ
บจ. มาสเตอรค์ารเ์รนทอ
บจ. อะเฮดออล  
บมจ.กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แ

จาํปี 2559 

กรุ๊ป 
รุงเทพ โกลบอล 

สยามซติี ้
ากล 

กรุ๊ป 
ต ิ

กรุ๊ป 

บญัช ี 
อล  

แอนด ์ลสี  



  

 

1
  
  

                บรษิทั เอเ

0.นางสาวพมิพวลญัช ์สวุ
  กรรมการอสิระ/ 
  กรรมการตรวจสอบ 

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

วตัถกิุล 51 -ปริ
มหา
มหา
- ปริ
สาข
มหา
-ปริ
บณั
(การ
จนัท
-ปริ
บณั
ทัว่ไ
-ปริ
บณั
ทัว่ไ
สถา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

ญญาโท คณะบรหิารธุรกิ
าบณัฑติ สาขาวทิยาการจ
าวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิ
รญิญาตร ีคณะเทคโนโลยี
ขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
าวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิ
ญญาตร ีคณะบรหิารธุรกิ

ณฑติ โปรแกรมวชิาบรหิาร
รบญัช)ี มหาวทิยาลยัราช
ทรเกษม 
ญญาตร ีคณะศลิปศาสตร

ณฑติ โปรแกรมวชิาการจดั
ไป สถาบนัราชภฎัจนัทรเ
ญญาตร ีคณะศลิปศาสตร

ณฑติ โปรแกรมวชิาการจดั
ไป (เศรษฐศาสตรส์หกรณ
าบนัราชภฎัจนัทรเกษม 

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

กจิ
จดัการ 
ธริาช 
ยบีณัฑติ 

ธริาช 
กจิ
รธุรกจิ 
ชภฎั

ร์
ดการ
เกษม 
ร์
ดการ
ณ์)

- 
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- ปจัจุบนั
 
2556-ป
2549-ป
2557-ป
2549-ป
2549-2
 
 

                              

าจควบคมุ และเลขา

น 

ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
ปจัจุบนั 
2554 

กรรมการอสิ
กรรมการตร
กรรมการบริ
กรรมการผูจ้ ั
ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษา 
กรรมการบริ
 

                             

านุการบริษทั 

สระ/ 
รวจสอบ 
รหิาร 
จดัการ 

รหิาร 

             รายงานประจํ

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล ก
 
บจ. พเีพลิ โซไซตี ้
บจ. อนิดเีพนเดน็ท ์แอด
บจ. เอเชยี โพรไวเดอร ์ 
บจ. พ ีอนิขวัรร์นัส ์โบรก
บมจ. กมลประกนัภยั 

จาํปี 2559 

กรุ๊ป 

ไวเซอร ์ 
                       
กเกอร ์



  

 

 

1
  
  

                บรษิทั เอเ

ชื่อสกลุ/ตาํแหน่ง 

. นายธวชัชยั มว่งไหมแพ
  กรรมการอสิระ/  
  ประธานกรรมการตรวจ

ลาออกเมือ่วนัที ่12 กุมภ

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

 อาย ุ
(ปี) 

   

พร 

จสอบ      

59 -ปริ
(การ
มหา
 -ปริ
พรอ้
มหา
-หลั
Pro
-หลั
 Pro
 

ภาพนัธ ์2559 

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

คณุวฒุทิางทางการศกึ

ญญาตร ีพาณชิยศ์าสตรบ์
รเงนิ และเศรษฐศาสตร)์ 
าวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
รญิญาตรนีิตศิาสตรบ์ณัฑิ
อมกบัธรรมศาสตร)์ 
าวทิยาลยัรามคาํแหง  
ลกัสตูร Director Certifica
gram (DCP) 62/2005 
ลกัสตูร Director Accredit
ogram (DAP) รุน่ที ่17/2

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

ษา ความ 
สมัพนัธท์าง
ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

 
กรรมการที่ล

บ์ณัฑติ 
 

ฑติ (จบ

ation 

tation  
2004 

- 
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สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 
ณ วนัที ่

31/12/59 
(รอ้ยละ) ชว่ง

ลาออกช่วงระหว่างปี 25

- 2558-2
 
ปจัจุบนั
2554 
 
2547-ป
2547-2
 
2542-2

                              

าจควบคมุ และเลขา

ประสบ

งเวลา 

559 

2559 

น 

ปจัจุบนั
2550 

2546 

กรรมการอสิ
ตรวจสอบ 
ทีป่รกึษาคณ
ทีป่รกึษาอสิร
ลงทุน  
กรรมการทีป่
กรรมการอสิ
รองกรรมกา

                             

านุการบริษทั 

บการณ์การทาํงานในระย

ตาํแหน่ง 

สระ/ประธานกรรมการ

ณะกรรมการบรหิาร 
ระทางการเงนิและการ

ปรกึษาการบรหิาร  
สระ/กรรมการตรวจสอบ 
รผูจ้ดัการ  

             รายงานประจํ

ยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชื่อหน่วยงาน

บมจ.เอเชยี แคปปิตอ
 
บจ.สยามธานี กรุป๊ 
กจิการทัว่ไป   
 
4 บรษิทั ในเครอืบจ.ส
บมจ. ฟารม์าคอสเมท็
 
บจ. คาเธ่ย ์แอสเซท แ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํปี 2559 

น/บรษิทั 

ล กรุ๊ป 

สยามธานี กรุ๊ป 
   

แมเนจเมน้ท ์ 



  

 

 

2
  
 

3
  
 

                บรษิทั เอเ

ชื่อสกลุ/ตาํแหน่ง 

.นายชนะชยั จุลจริาภรณ์
 กรรมการบรหิาร 

 

.นางสวุรรณา พมิพะกร 
 ประธานกรรมการ 

ลาออกเมือ่วนัที ่1 เมษาย

ลาออกเมือ่วนัที ่31 กรกฎ

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

 อาย ุ
(ปี) 

   

ณ์ 
 

45 -ปริ
มหา
-ปริ
มหา
-หลั
for 
(CG
-หลั
Pro
-หลั
Pro
-หลั
 Pro
 

62 -ปริ
มหา

 

ยน 2559 

ฎาคม 2559 

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

คณุวฒุทิางทางการศกึ

ญญาโท MBA       
าวทิยาลยัรามคาํแหง 
ญญาโท คณะรฐัศาสตร์
าวทิยาลยัรามคาํแหง 
ลกัสตูร Corporate Gover
Capital Market Interme

GI) 8/2015 
ลกัสตูร Director Certifica
gram Update (DCPU) 4
ลกัสตูร Director Certifica
gram  (DCP) 136/2010
ลกัสตูร Director Accredit
ogram (DAP) รุน่ที ่80/2

ญญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณั
าวทิยาลยัรามคาํแหง  

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

ษา ความ 
สมัพนัธท์าง
ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

 
กรรมการที่ล
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สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 
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2555-ป
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2544-2
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ปจัจุบนั 
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กรรมการ 
กรรมการแล
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ผูอ้าํนวยการ
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านุการบริษทั 

บการณ์การทาํงานในระย

ตาํแหน่ง 

ละประธานเจา้หน้าที ่
มการผูจ้ดัการ 
รหิาร 
ยการ 

รมการ 
รวจสอบ 
รหิาร  
การผูจ้ดัการ 
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ร 

             รายงานประจํ

ยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชื่อหน่วยงาน/

บมจ.เอเชยี แคปปิตอล 
บล.คนัทรีก่รุ๊ป (มหาชน
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บมจ.เอเชยี แคปปิตอล 
บมจ.อะมานะฮ ์ลสิซิง่  
โรงเรยีนสุภาคมศกึษา 
ธนาคารอสิลามแหง่ประ
ธนาคารอสิลามแหง่ประ
ธนาคารอสิลามแหง่ประ
 
 
 
 

จาํปี 2559 

/บรษิทั 

กรุ๊ป 
) 

หาชน) 

กรุ๊ป 

เทศไทย 
เทศไทย 
เทศไทย 



  

 

 

 
8
  
  

น
เล

                บรษิทั เอเ

ชื่อสกลุ/ตาํแหน่ง 

.นางวลัภา สนุากร 
  กรรมการอสิระ/ 
  กรรมการตรวจสอบ 

นายวสิตูร นรเศรษฐสถาพ
ลขานุการบรษิทั 

ลาออกเมือ่วนัที ่1 ตุลาค

เชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํ

เอกส

 อาย ุ
(ปี) 

  
59 -ปริ

มหา

พร  -ปริ
มหา
-วสิา
ทนา
122
 

คม 2559 

ากดั (มหาชน)  

สารแนบ1:  รายละเอี

คณุวฒุทิางทางการศกึ

ญญาตรบีรหิารธุรกจิ สาข
าวทิยาลยัเกรกิ 

ญญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิ
าวทิยาลยัรามคาํแหง 
ามญัสมาชกิ เนตบิณัฑติ
ายความใบอนุญาตเลขที ่
207/2529 

                            

อียดเกี่ยวกบักรรมกา

ษา ความ 
สมัพนัธท์าง
ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

 
ขาบญัช ี - 

ฑติ 

ยสภา 
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การถอืหุน้
ในบรษิทั 
ณ วนัที ่

31/12/59 

(รอ้ยละ) ช่วง
- 2558-ป
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2554-2
 
2552-2
 
2546-2
 

- ปจัจุบนั
 
2554-2
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2530-ป
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ประสบ

งเวลา 
ปจัจุบนั 

ปจัจุบนั 
2558 
2556 
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กรรมการอสิ
กรรมการตร
กรรมการบริ
กรรมการผูจ้ ั
รองกรรมกา
และตรวจสอ
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กาํกบัและตร
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น 
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             รายงานประจํ

ยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ชือ่หน่วยงาน/
บมจ.เอเชยี แคปปิตอล 
 
บล. เออซี ีจก.(มหาชน) 
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สาํนกังาน ชงิชยั ตอ่ประ
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จาํปี 2559 

/บรษิทั 
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

 
หมายเหตุ :  A = ประธานกรรมการ B = กรรมการ C = กรรมการบรหิาร  
 1/ เดมิชือ่ บรษิทั โปรเฟสชนัแนล คอลเลคชัน่ จาํกดั 
 2/ นายสมพล ตรภีพนารถ เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน นายโชตพิงศ ์ดษิเจรญิ ทีล่าออกเมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 

โดยเขา้ดาํรงตําแหน่ง วนัที ่22 ธนัวาคม 2559 
  
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 

    ชือ่             

บจ. 
เอแคป 

คอนซลัติง้ 

บจ.โกลบอล 
เซอรว์สิ 
เซน็เตอร ์

บจ.

แคปปิตอล 
โอเค 

บจ. 
โอเค 
แคช1/ 

บจ.บรหิาร
สนิทรพัย ์เอ

แคป 
(เอเชยี) 

บจ.ออรัม่ 
แคปปิตอล 
แอ๊ดไวเซอรี ่   

พทีอี ี
นางสาวสกุญัญา  สขุเจรญิไกรศร ี A-C A-C A-C A-C A-C - 
นายเฉลมิไชย  ศรินิพวงศ ์ B-C B-C B-C B-C B-C - 
นายเยีย่ม  จนัทรประสทิธิ ์ B B B B B - 
นายสมพล ตรภีพนารถ2/ B B B B B - 
กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 2559 
นายโชตพิงษ์ ดษิเจรญิ 
 (ลาออก: 24 พฤศจกิายน 2559) 

B B B B B - 



 

 

 

 
นายฉ

 

 

 

 บรษิทั เอเชยี

เอกสารแน

ช่ือ-สกลุ/ 
ตาํแหน่ง 

ฉตัรชยั  บญุจนัท

 
หน้าทีค่วามรบัผ
ต่างๆของบรษิั
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นบ 3: รายละเอี
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เอกสารแนบ 5: อ่ืนๆ : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึ่งมคีุณสมบตัแิละขอบเขตหน้าทีต่ามประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2552 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ พล.ต.อ.อํานาจ อนัอาตมง์าม 
นายณฐพร องิคนินนัท ์และนางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล โดยม ีนายฉตัรชยั บุญจนัทร ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ตามหว้งระยะเวลา ไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ ตาม
ขอบเขตอํานาจและหน้าทีท่ีร่ะบุในกฎบตัรของคณะ กรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั สรุป
สาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าทีด่งัน้ี 
 

(1) การประชุมและเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 6 
ครัง้ ในการน้ีไดม้กีารประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ อยา่งเป็นอสิระจาํนวน 4 ครัง้  
 

(2) การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลและงบการเงนิ
ประจําปี2559 (ประชุมครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2560 เพือ่สอบทานงบการเงนิประจําปี 2559) ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยร่วมกบัฝา่ยบรหิาร และผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั โดยไดร้บัฟงัและนําขอ้สงัเกต
เพิม่เตมิต่างๆ ของผูส้อบบญัชมีาพจิารณาและปรกึษาร่วมกบัฝา่ยบรหิารเพือ่ปรบัปรุงระบบการบญัชแีละการดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ของบรษิทัฯ ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหข้อ้คดิเหน็ต่างๆ เพิม่เตมิเพือ่ใหง้บการเงนิและรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัฯ  มขีอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ สามารถ
เปิดเผยงบการเงนิและรายงานทางการเงนิไดต้ามระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด สาํหรบัรอบปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัผู้สอบบญัชว่ีางบการเงนิของบรษิทัฯ แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตร ฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

(3) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน มกีารสอบทานใหบ้รษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธผิล โดยมกีารสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมนิความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัฯ ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) และมคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัฝา่ยตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชว่ีาระบบการควบคมุภายในของ
บรษิทัฯมคีวามเหมาะสมเพยีงพอ และไม่พบจุดอ่อนหรอืปญัหาทีเ่ป็นสาระสาํคญัซึ่งจะเป็นปจัจยัเสีย่งทําใหเ้กดิผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกจิอยา่งมนียัสาํคญั รวมถงึไดต้ดิตามการดําเนินการแกไ้ขปรบัปรุง ระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบภายในในประเดน็ต่างๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าปญัหาหรอืขอ้บกพร่องในระบบงานไดร้บัการปรบัปรุงหรอืแกไ้ข
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดอยา่งเหมาะสม 
 

(4) การสอบทานการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี กํากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ของผูบ้รหิารและพนกังาน ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑท์ี่
กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 
โดยพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) และในปีน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหม้กีารดําเนินการทีเ่ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทํา



                 บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                         รายงานประจาํปี 2559 

174 

 

ธุรกรรมทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการตามเกณฑ์
และขอ้กําหนดของหน่วยงานทีก่ํากบัดูแลและมคีวามเหน็วา่รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ไดด้ําเนินการอยา่งสมเหตุสมผลและคาํนึงถงึ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และการดําเนินการของฝ่ายบรหิารเป็นไปตามนโยบายการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัซึ่งอนุมตัโิดย
คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอื หน่วยงานทีก่ํากบัดแูลอยา่งครบถว้น 
 

(5) การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน มกีารพจิารณาและสอบทานงานของฝา่ยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
ภายใน พรอ้มทัง้ทบทวนงานตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสภาพธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ใหง้านตรวจสอบมกีารพฒันาไปในเชงิ
ป้องกนัมากกว่าการแก้ไขปญัหา นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาทบทวนกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เพือ่ใหเ้กดิการดํารงไวซ้ึง่ความเป็นอสิระ ผูต้รวจสอบภายในสามารถตดิต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยไม่จํากดัและอยา่งเป็น
อสิระ เกีย่วกบัหน้าทีง่านทีเ่กีย่วขอ้งภายใตก้รอบมาตรฐานการปฏบิตังิานตามวชิาชพีตรวจสอบภายใน 
 

(6) การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง มกีารตดิตามผลการดําเนินงานของการบรหิารความเสีย่งเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ ได้
มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลและทนัเวลาจนความเสีย่งลดลงอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้รวมถงึไดพ้จิารณานําแผนงาน
บรหิารความเสีย่งไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสม 
 

(7) การพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืเสนองานสอบบญัชปีี 2560 จากบรษิทัไพรซ้์
วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกบัฝา่ยบรหิารพจิารณาประวตั ิผลงานและค่าสอบบญัชทีี่
เสนอ โดยจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในรอบปี 2551 - 2559 รวมถงึค่าสอบบญัชทีีเ่สนอ ซึง่ไดผ้ล
เป็นทีพ่อใจใกลเ้คยีงกบัปีก่อน รวมทัง้ไดส้อบทานคุณสมบตัแิละความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ว่าถูกตอ้งตามประกาศ
ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจงึ
มมีตใิหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนุมตัผิูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 และ/
หรอื นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3442 และ/หรอื นางสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4906 
แห่งบรษิทัไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดคา่สอบบญัชเีป็น
จํานวนเงนิไมเ่กนิ 2,100,000 บาท ทัง้น้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบังานตรวจสอบทีค่ดิตามจรงิ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าว
ขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้ห้บรษิทัไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
สาํนกังานทาํหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้
    

(8) การพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและทบทวนกฎบตัรของ
คณะกรรม การตรวจสอบใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ตนเองเพือ่ใหส้ามารถรบัทราบผลงาน รวมถงึปญัหาต่างๆ เพือ่การปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งใหด้ยีิง่ข ึน้ โดยเกณฑก์ารประเมนิผลจะพจิารณาว่าไดม้กีารปฏบิตัใินแต่ละเรื่องหรอืไม่และมรีะดบัประสทิธผิลใน
ระดบัใด  
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