
















 
 
 
 
 

       

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 
อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
คณุวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
- หลกัสตูร
- หลกัสตูร
      วทิยาลบั
- หลกัสตูร
      สาํหรบันั
- โรงเรยีนน
- โรงเรยีนเ
การอบรมหลกั

- หลกัสตูร 
ประสบการณ์ก

2559 - ปจัจบุั
2551 - ปจัจบุั
 
2560 
2559 
 
2558 
2557 
 

การดาํรงตําแห
การดาํรงตําแห
การดาํรงตําแห
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่มร
ความสมัพนัธ์
 

                  

 

งตาํแหน่ง 
กษา 
โท ศลิปศาสตรมหา
การบรหิารเศรษฐกิ
การป้องกนัราชอา
บป้องกนัราชอาณาจ
การเมอืงการปกคร
นกับรหิารระดบัสงูรุ่
นายรอ้ยพระจลุจอม
เตรยีมทหาร รุน่ที ่
กสตูรกรรมการ สม

 Director Accredit
การทาํงานในระยะ

บนั 
บนั 

ประธานกร
ประธานค
 
กรรมการธ
- กรรมกา
- ทีป่รกึษา
รองประธา
- รองประธ
- ประธาน
  หน่วยงา
- ทีป่รกึษา
  และการศ
- รองประธ
  ทางศลิป
- อนุกรรม
  เพือ่การป
- รองประธ
  และวฒัน

หน่งกรรมการ/ผูบ้ริ
หน่งในบรษิทัอื่น/กิ
หน่งในกจิการทีแ่ข่
ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่รร
ธท์างครอบครวักบัก

                  

พลเอก ภดิูศ 
ประธานกรร
63 ปี 
12 พฤศจกิาย
 

าบณัฑติ (รฐัศาสตร
กจิสาธารณะ สาํหรั
ณาจกัรภาครฐัรว่ม
จกัร 
รองในระบอบประช
รนที ่4 สถาบนัพระ
มเกลา้ รุน่ที ่25 
14 
มาคมสง่เสรมิกรรมก

tation Program รุน่
ะ 5 ปียอ้นหลงั 

รรมการ 
ณะกรรมการมลูนิธิ

ธรรมาภบิาลในองค์
รบรูณาการเรง่รดัก
าคณะกรรมการโคร
านคณะกรรมาธกิาร
ธานคณะกรรมาธกิ
คณะอนุกรรมาธกิา
านภาครฐั เพือ่การค
าคณะกรรมาธกิารป
ศาสนา 
ธานอนุกรรมาธกิาร
ปะและวฒันธรรมแห
มาธกิารศกึษา พฒัน
ปฏริปู 
ธานอนุกรรมาธกิาร
นธรรม 
รหิารในบรษิทัจดท
กจิการอื่น 
ขง่ขนั หรอื เกีย่วเน่ื

รลุนิตภิาวะ 
กรรมการและผูบ้รหิ

        

             คณ
 ทตัติยโชติ 
รมการ 

ยน 2559 

ร)์ มหาวทิยาลยัรา
รบันกับรหิารระดบัสู
มเอกชน (ปรอ.) รุน่

ชาธปิไตย  
ปกเกลา้ 

การบรษิทัไทย (IO

น 21/2004 

ธดิอยเวยีงแกว้ (พร

คก์รภาคประชาสงัค
การปฏริปูทรพัยากร
รงการเสยีงปฏริปูป
รดา้นการปกครองท
ารปฏริปูการคุม้คร
ารจดัทาํขอ้เสนอแน
คุม้ครองผูบ้รโิภค 
ปฏริปูคา่นิยม ศลิป

ร คนทีห่น่ึง คณะกร
หง่ชาต ิ
นาและยกรา่งกฎหม

ร คนทีส่อง คณะอน

ะเบยีนอื่น 

องกบัธุรกจิของบริ

หาร 
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ณะกรรมการ

มคาํแหง 
สงู รุน่ที ่15 
นที ่15  

OD) 

ระครบูาบุญชุ่ม) 

คมกบัการปฏริปูปร
รปา่ไมข้องชาต ิ
ประเทศ 
ทอ้งถิน่ 
รองผูบ้รโิภค 
นะเพือ่การปฏริปูขอ

ปะ วฒันธรรมและจริ

รรมาธกิารจดัตัง้กอ

มายศลิปะและวฒัน

นุกรรมาธกิารปฏริปู

รษทั 

 

ร 
 

ระเทศ 

อง  

รยิธรรม 

องทนุ 

นธรรม 

ปศลิปะ 

บม
วดั
ต.ศ
สภ
สภ
 
สภ
สภ
 
 

-ไม
-ไม
-ไม
 
-ไม
-ไม
-ไม

มจ. เอเชยี แคปปิตอ
พระธาตุดอยเวยีงแ
ศรดีอนมลู อ.เชยีงแ
าขบัเคลื่อนการปฏิ
าขบัเคลื่อนการปฏิ

าขบัเคลื่อนการปฏิ
าปฏริปูแหง่ชาต ิ

มม่-ี 
มม่-ี 
มม่-ี 

มม่-ี 
มม่-ี 
มม่-ี 

อล กรุ๊ป 
แกว้ (พระครบูาบญุ
แสน จ.เชยีงราย 
ฏริปูประเทศ 
ฏริปูประเทศ 

ฏริปูประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ญชุ่ม) 



 
 
 
 
 

 
ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
      เมอืงแม
- ปรญิญาต
      จฬุาลงก
การอบรมหลั
- หลกัสตูร
 
ประสบการณ์
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2554 – ปจัจบุ
ปจัจบุนั 
 

การดาํรงตาํแ
2558 – ปจัจบุ
2554 – ปจัจบุ

การดาํรงตาํแ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ

การดาํรงตาํแ

จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์

 

งตาํแหน่ง 
กษา 
โท ดา้นวศิวกรรม
นฮตัตนั รฐัแคนซั
ตร ีวทิยาศาสตรบั
กรณ์มหาวทิยาลยั 
กัสตูรกรรมการ ส
ร Director Accred

ณ์การทาํงานในระย
บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
บนั 

รอ
ปร
กร
กร
กร
ปร
- ก
- อ
  ร
- อ
  วิ
- ที

แหน่งกรรมการ/ผูบ้
บนั               ปร
บนั               ปร

แหน่งในบรษิทัอื่น/
บนั              กรร
บนั              กรร
บนั              กรร

แหน่งในกจิการทีแ่

ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

นายเย่ียม จนั
รองประธาน
กรรมการผูมี้
79 ปี 
20 มนีาคม 25
 

เคม ีมหาวทิยาลยั
สัประเทศสหรฐัอเ
ณัฑติ สาขาวศิวก
  
มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program 

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 
องประธานกรรมกา
ระธานกรรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
ระธานกรรมการ 
กรรมการจรรยาบร
อนุกรรมการทดสอ
ระดบัวฒุวิศิวกร สา
อนุกรรมการกาํกบั
วชิาชพีอาเซยีน 
ทีป่รกึษาสาขาวศิว
บรหิารในบรษิทัจด
ระธานกรรมการ 
ระธานกรรมการ 

/กจิการอื่น 
รมการ 
รมการ 
รมการ 

ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

        

นทรประสิทธ์ิ 
กรรมการ 
มีอาํนาจลงนามผู

558 

ยแคนซสัสเตท 
มรกิา 
กรรมเคม ี 

มการบรษิทัไทย (
รุน่ 84/2010 

าร 

รรณ 
อบความรูค้วามชาํ
าขาวศิวกรรมเคมี
บการขึน้ทะเบยีนวศิ

วกรรมเคม ี
ดทะเบยีนอื่น 

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 
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กูพนับริษทั 

(IOD) 

นาญการประกอบ
  
ศวกรรมเอเปคและ

บรษิทั 

 

 

อาชพี   

ะวศิวกร   

บม
บม
บจ
บจ
บจ
บม
สม
 
 

 
บม
บม
 
-ไม
บจ
บจ
บจ
 
-ไม
 
 
-ไม
-ไม
-ไม

มจ. เอเชยี แคปปิต
มจ. โกลบอล เซอร์
. แคปปิตอล โอเค
. โอเค แคช 
. เอแคป คอนซลัติ
มจ. ศรรีาชาคอนสต
าคมวศิวกรรมสถา

มจ. โกลบอล เซอร์
มจ. ศรรีาชาคอนสต

มม่-ี 
. แคปปิตอล โอเค
. โอเค แคช 
. เอแคป คอนซลัติ

มม่-ี 

มม่-ี 
มม่-ี 
มม่-ี 

ตอล กรุป๊ 
รว์สิ เซน็เตอร ์
ค 

ติง้ 
ตรคัชัน่ 
านแหง่ประเทศไท

 
รว์สิ เซน็เตอร ์
ตรคัชัน่ 

 
ค 

ติง้ 

 

 
 
 
 

ทย 



 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
 
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
      มหาวทิย
- ปรญิญาต
- ประกาศน
      ประเทศ
การอบรมหลั

- หลกัสตูร
 

ประสบการณ์

2558 – ปจัจบุ
 
 
2558 – ปจัจบุ
 
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2558 – 2558
 
การดาํรงตาํแ
2558 – ปจัจบุ
 
การดาํรงตาํแ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
2558 – ปจัจบุ
 
การดาํรงตาํแ
 
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์

 

งตาํแหน่ง 

กษา 
โท ธุรกจิระหวา่งป
ยาลยัซแีอตเติล้ ป
ตร ีจติวทิยาการต
นียบตัร การเงนิระ
สหรฐัอเมรกิา 
กัสตูรกรรมการ ส

ร Director Accred

ณ์การทาํงานในระย

บนั 

บนั 

บนั 
บนั 
บนั 
8 

- กรร
- ประ
- ประ
- กรร
- ประ
ประธ
ประธ
ประธ
ประธ
 

แหน่งกรรมการ/ผูบ้
บนั           กรรม

แหน่งในบรษิทัอื่น/
บนั           ประธา
บนั           ประธา
บนั           ประธา

แหน่งในกจิการทีแ่

ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

นางสาวสกุญั
กรรมการผูมี้
ประธานเจ้าห
ประธานกรร
44 ปี 
22 พฤษภาคม
 

ประเทศ (MIB)  
ระเทศสหรฐัอเมรกิ
ลาด มหาวทิยาลยั
ะหวา่งประเทศ มห

มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program 

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 

รมการ 
ะธานเจา้หน้าทีบ่รหิ
ะธานกรรมการบรหิ
รมการ 
ะธานกรรมการบรหิ
ธานกรรมการ 
ธานกรรมการ 
ธานกรรมการ 
ธานกรรมการ 

บรหิารในบรษิทัจด
การ / ประธานกรร

/กจิการอื่น 
านกรรมการ 
านกรรมการ 
านกรรมการ 

ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

        

ญญา สขุเจริญไกร
มีอาํนาจลงนามผู
หน้าท่ีบริหาร 
รมการบริหาร 

ม 2558 

กา     
ยธรรมศาสตร ์
หาวทิยาลยัวอชงิตั

มการบรษิทัไทย (

รุน่ 116/2015 

หาร 
หาร 

หาร 

ดทะเบยีนอื่น 
รมการบรหิาร 

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 
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รศรี 
กูพนับริษทั  

ตนั  

(IOD) 

บรษิทั 

 

บม
 
 
บม
 
บจ
บจ
บจ
บจ
 
 
บม
 

บจ
บจ
บจ
 
-ไม
 

46
-ไม
-ไม

มจ. เอเชยี แคปปิต

มจ. โกลบอล เซอร์

. แคปปิตอล โอเค

. โอเค แคช 

. เอแคป คอนซลัติ

. เอแคป คอรป์อเ

มจ. โกลบอล เซอร์

. แคปปิตอล โอเค

. โอเค แคช 

. เอแคป คอนซลัติ

มม่-ี 

,575,250 หุน้ 
มม่-ี 
มม่-ี 

 

ตอล กรุป๊ 

รว์สิ เซน็เตอร ์

ค 

ติง้ 
รท เซอรว์สิเซส 

 
รว์สิ เซน็เตอร ์

 

ค 

ติง้ 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
 
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
      สาขาวทิ
- ปรญิญาต
      สาขาเทค
- ปรญิญาต
      โปรแกร
การอบรมหลั

- หลกัสตู
 

ประสบการณ์

2559 – ปจัจบุ
 
2557 – ปจัจบุ
2549 – ปจัจบุ
 
การดาํรงตาํแ
 
การดาํรงตาํแ
2557 – ปจัจบุ
2549 – ปจัจบุ
 
การดาํรงตาํแ
 
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งตาํแหน่ง 

กษา 
โท คณะบรหิารธุร
ทยาการจดัการ มห
ตร ีคณะเทคโนโล
คโนโลยสีารสนเท
ตร ีคณะบรหิารธุร
มวชิาบรหิารธุรกจิ
กัสตูรกรรมการ ส

ตร Director Accre

ณ์การทาํงานในระย

บนั 

บนั 
บนั 

แหน่งกรรมการ/ผูบ้

แหน่งในบรษิทัอื่น/
บนั                  
บนั                  

แหน่งในกจิการทีแ่

ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

นางสาวพิมพ
กรรมการผูมี้
กรรมการบริ
53 ปี 
12 พฤศจกิาย
 

รกจิมหาบณัฑติ  
หาวทิยาลยัสโุขทยั
ยบีณัฑติ  
ศ มหาวทิยาลยัสโุ
รกจิบณัฑติ  
จ (การบญัช)ี 
มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 

- กรรมการอสิ
- กรรมการตร
ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษา 

บรหิารในบรษิทัจด

/กจิการอื่น 
    ทีป่รกึษา 
    ทีป่รกึษา 

ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

         

พว์ลญัช ์สวุตัถิกลุ
มีอาํนาจลงนามผู
รหาร 

ยน 2559 

ธรรมาธริาช 

โขทยัธรรมาธริาช 

มการบรษิทัไทย (

m รุน่ 133/2017 

สระ/ 
รวจสอบ 

ดทะเบยีนอื่น 

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 
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ล 
กูพนับริษทั 

 

(IOD) 

บรษิทั 

า  

บม
 
บจ
บจ
 
-ไม
 
 
บจ
บจ
 
-ไม
 

-ไม
-ไม
-ไม

มจ.เอเชยี แคปปิตอ

. เอเชยี โพรไวเด

. พ ีอนิชวัรร์นัส ์โ

มม่-ี 

. เอเชยี โพรไวเด

. พ ีอนิชวัรร์นัส ์โ

มม่-ี 

มม่-ี 
มม่-ี 
มม่-ี 

 

อล กรุป๊ 

อร ์                  
บรกเกอร ์

 

 

อร ์            
บรกเกอร ์

 

 

 
 
 

      



 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
 
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
      ประเทศ
- ปรญิญาต
     จฬุาลงกร
การอบรมหลั

- หลกัสตูร
 

ประสบการณ์

2561 – ปจัจบุ
 
 
2561 – ปจัจบุ
2561 – ปจัจบุ
2561 – ปจัจบุ
2561 – ปจัจบุ
2549 – ปจัจบุ
2543 – ปจัจบุ
2551 – 2561
2551 – 2560
 
การดาํรงตาํแ
2561 – ปจัจบุ
การดาํรงตาํแ
2561 – ปจัจบุ
2561 – ปจัจบุ
2561 – ปจัจบุ
2549 – ปจัจบุ
2543 – ปจัจบุ
การดาํรงตาํแ
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์

 

งตาํแหน่ง 

กษา 
โท MBA (Finance
สหรฐัอเมรกิา 
ตร ีภาควชิาสถติศิ
รณ์มหาวทิยาลยั 
กัสตูรกรรมการ ส

ร Director Accred

ณ์การทาํงานในระย

บนั 

บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
บนั 
1 
0 

- ก
- ป
- ก
กร
กร
กร
กร
กร
กร
กร
 กร

แหน่งกรรมการ/ผูบ้
บนั               กร
แหน่งในบรษิทัอื่น/
บนั              กรร
บนั              กรร
บนั              กรร
บนั              กรร
บนั              กรร
แหน่งในกจิการทีแ่
ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

นายอนุชยั วิท
กรรมการผูมี้อ
ประธานเจ้าห
กรรมการบริห
54 ปี 
18 มถุินายน 2
 

e) มหาวทิยาลยัโท

ศาสตร ์คณะพาณชิ

มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program 

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 

กรรมการ 
ประธานเจา้หน้าทีส่
กรรมการบรหิาร 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการผูจ้ดัการ 

บรหิารในบรษิทัจด
รรมการ 
/กจิการอื่น 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

         

ทยน์ลากรณ์ 
อาํนาจลงนามผกู
น้าท่ีสายงานปฏิ
หาร 

561 

ทเลโด  

ชยศาสตรแ์ละการบ

มการบรษิทัไทย (

รุน่ 151/2018 

สายงานปฏบิตักิาร

ดทะเบยีนอื่น 

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 

      11 | ห น้ า

กพนับริษทั 
บติัการ 

บญัช ี 

(IOD) 

ร 

บรษิทั 

า  

บ
 
 
บ
บ
บ
บ
บ
บ
ธ
บ
 

บ
 
บ
บ
บ
บ
บ
-ไ
 
-ไ
-ไ
-ไ

บมจ. เอเชยี แคปปิ

บมจ. โกลบอล เซอ
บจ. แคปปิตอล โอเ
บจ. โอเค แคช 
บจ. เอแคป คอนซลั
บจ. อลาคารท์ กรูเ์ม
บจ. ฟายเนสท ์ควซิี
นาคาร ธนชาต จาํ
บรษิทั ธนชาต กรุ๊ป

บมจ. โกลบอล เซอ

บจ. แคปปิตอล โอเ
บจ. โอเค แคช 
บจ. เอแคป คอนซลั
บจ. อลาคารท์ กรูเ์ม
บจ. ฟายเนสท ์ควซิี
ไมม่-ี 

ไมม่-ี 
ไมม่-ี 
ไมม่-ี 

 

ปิตอล กรุป๊ 

อรว์สิ เซน็เตอร ์
เค 

ลัติง้ 
มท ์
ซนี 
ากดั (มหาชน) 
ป ลสิซิง่ จาํกดั 

 

อรว์สิ เซน็เตอร ์
 

เค 

ลัติง้ 
มท ์
ซนี 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
 
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาต
      จฬุาลงก
 

การอบรมหลั

- หลกัสตู
 

ประสบการณ์

2561 – ปจัจบุ
 
 
2559 – 2560
2549 – 2558
 
2549 – 2560
 

 
การดาํรงตาํแ
 
การดาํรงตาํแ
 
การดาํรงตาํแ
 
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์
 

 
 
 
 
 
 

 

งตาํแหน่ง 

กษา 
ตร ีคณะพาณชิยศ
กรณ์มหาวทิยาลยั 

กัสตูรกรรมการ ส

ตร Director Accre

ณ์การทาํงานในระย

บนั 

0 
8 

0 

- 
- 
- 
ป
ก
ก
ก
ก
ก

แหน่งกรรมการ/ผูบ้

แหน่งในบรษิทัอื่น/

แหน่งในกจิการทีแ่

ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

นายอดิศยั วาริ
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้
กรรมการบริหา
54 ปี 
14 ธนัวาคม 25
 

ศาตรแ์ละการบญัชี
 

มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 

กรรมการ 
ประธานเจา้หน้าที
กรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 

บรหิารในบรษิทัจด

/กจิการอื่น 

ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

         

รินทรศิ์ริกลุ 

น้าท่ีสายงานบญัชี
าร 

61 

ช ี 

มการบรษิทัไทย (

m รุน่ 80/2009 

ทีส่ายงานบญัชแีละ

ดทะเบยีนอื่น 

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 
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ชีและการเงิน 

(IOD) 

ะการเงนิ 

บรษิทั 

า  

บมจ. เอ
 
 
บมจ. สย
บมจ. สย
บจก. ไอ
บจก. สย
บจก. สย
บจก. สย
-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

เชยี แคปปิตอล ก

ยามสปอรต์ ซนิดเิค
ยามสปอรต์ ซนิดเิค
สปอรต์ 
ยามสปอรต์ เทเลวิ
ยามสปอรต์ ดจิติอล
ยามสปอรต์ มเีดยีแ

 

รุป๊ 

คท 
คท 

ชัน่ 
ลมเีดยี 
แมเนจเมน้ท ์

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
 
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
      สถาบนับ
- รฐัประศา
      (โรงเรยีน
การอบรมหลั

- หลกัสตู
 

ประสบการณ์

2558 – ปจัจบุ
 

 
การดาํรงตาํแ
 
การดาํรงตาํแ
 
การดาํรงตาํแ
 
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งตาํแหน่ง 

กษา 
โท พฒันบรหิารศา
บณัฑติพฒันบรหิา
าสนศาสตรบ์ณัฑติ
นนายรอ้ยตาํรวจ) 
กัสตูรกรรมการ ส

ตร Director Accre

ณ์การทาํงานในระย

บนั - กรรมกา
- ประธาน
ทีป่รกึษา 

แหน่งกรรมการ/ผูบ้

แหน่งในบรษิทัอื่น/

แหน่งในกจิการทีแ่

ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

พล.ต.อ. อาํนาจ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมก
63 ปี 
23 กนัยายน 255
 

าสตร ์
ารศาสตร ์
ต  
 
มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 

รอสิระ 
กรรมการตรวจสอ
(สบ10) 

บรหิารในบรษิทัจด

/กจิการอื่น 

ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

         

จ อนัอาตมง์าม 
ะ 
การตรวจสอบ 

58 

มการบรษิทัไทย (

m รุน่ 210/2015 

อบ 

ดทะเบยีนอื่น 

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 
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(IOD) 

บรษิทั 

า  

บมจ. เอเชยี
 
สาํนกังานตํ

-

-

-

 

-
-
-

ย แคปปิตอล กรุป๊

ตาํรวจแหง่ชาต ิ
-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

 

ป 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
 
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
      มหาวทิย
- ปรญิญาต
      มหาวทิย
 

การอบรมหลั

- หลกัสตูร
 

ประสบการณ์

2558 – ปจัจบุ
 
2553 – ปจัจบุ
2553 – 2553
2550 – 2552
2547 – 2550
 
การดาํรงตาํแ
 
การดาํรงตาํแ
2553 – ปจัจบุ
 
การดาํรงตาํแ
 
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งตาํแหน่ง 

กษา 
โทบรหิารธุรกจิ    
ยาลยัรามคาํแหง 
ตรบีญัช ี
ยาลยัธุรกจิบณัฑติ

กัสตูรกรรมการ ส

ร Director Accred

ณ์การทาํงานในระย

บนั 

บนั 
3  
2  
0 

- กรร
- กรร
ผูจ้ดัก
ผูจ้ดัก
ผูจ้ดัก
ผูช้ว่ย

แหน่งกรรมการ/ผูบ้

แหน่งในบรษิทัอื่น/
บนั 

แหน่งในกจิการทีแ่

ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

นายณฐพร อิง
กรรมการอิสร
กรรมการตรว
54 ปี 
24 มถุินายน 2
 

 

ต 

มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program 

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 

รมการอสิระ/ 
รมการตรวจสอบ 
การทัว่ไป 
การฝา่ยบญัช ี
การทัว่ไป 
ยกรรมการผูจ้ดักา

บรหิารในบรษิทัจด

/กจิการอื่น 

ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

         

งคนินันท ์
ระ 
วจสอบ 

2558 

มการบรษิทัไทย (

รุน่ 133/2017 

ารฝา่ยสนบัสนุนธรุ

ดทะเบยีนอื่น 

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 
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(IOD) 

รกจิ 

บรษิทั 

า  

บมจ.เ
 
สาํนกัง
บจ. มา
บจ. อะ
บมจ. 

อเชยี แคปปิตอล 

งานนิดหน่อยการบ
าสเตอร ์คาร ์เรนท
ะเฮดออล  
กรงุไทยคารเ์รน้ท์

 
-ไมม่-ี 
 

 
 
-ไมม่-ี 
 

-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

 

กรุป๊ 

บญัช ี 
ทอล  

 ์แอนด ์ลสี 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
วนัทีเ่ขา้ดาํรง
 
คุณวฒุกิารศกึ
- ปรญิญาโ
- ปรญิญาโ
- ปรญิญาต
- ประกาศน
- อบรม Bo
 

การอบรมหลั

- หลกัสตูร
 

ประสบการณ์

2558 – ปจัจบุ
 
ปจัจบุนั 
2548 – 2558
2530 – 2548
 
การดาํรงตาํแ
 
การดาํรงตาํแ
ปจัจบุนั       
 
การดาํรงตาํแ
 
จาํนวนหุน้ทีถ่ื
- ของตนเอ
- ของคูส่ม
ความสมัพนัธ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งตาํแหน่ง 

กษา 
โท คณะนิตศิาสตร
โท คณะนิตศิาสตร
ตร ีคณะนิตศิาสตร
นียบตัร เนตบิณัฑิ
oard Matters and

กัสตูรกรรมการ ส

ร Director Accred

ณ์การทาํงานในระย

บนั 

8 
8 

- 
- 
ก
ก
 ท

แหน่งกรรมการ/ผูบ้

แหน่งในบรษิทัอื่น/
                    ก

แหน่งในกจิการทีแ่

ถอืในบรษิทั 
อง 
รส/บุตรทีย่งัไมบ่ร
ธท์างครอบครวักบั

นายพิจารณ์ 
กรรมการอิส
กรรมการตร
57 ปี 
24 มถุินายน 2
 

ร ์มหาวทิยาลยัลอ
ร ์มหาวทิยาลยัวอ
ร ์มหาวทิยาลยัธรร
ฑติยสภา 
d Trends or BMT

มาคมสง่เสรมิกรร

ditation Program 

ยะ 5 ปียอ้นหลงั 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอ

กรรมการผูจ้ดัการแ
กรรมการและทนาย
ทนายความหุน้สว่น

บรหิารในบรษิทัจด

/กจิการอื่น 
รรมการผูจ้ดัการแ

ขง่ขนั หรอื เกีย่วเ

รรลุนิตภิาวะ 
บกรรมการและผูบ้ริ

         

 สขุภารงัษี 
สระ 
รวจสอบ 

2558 

นดอน 
รว์คิ 
รมศาสตร ์

T 6/2018 

มการบรษิทัไทย (

รุน่ 137/2010 

อบ 
และทนายความหุน้
ยความหุน้สว่น 
น 

ดทะเบยีนอื่น 

และทนายความหุน้

เน่ืองกบัธุรกจิของบ

รหิาร 
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(IOD) 

นสว่น 

นสว่น 

บรษิทั 

า  

บมจ. เอ
 
บจ. สาํ
บจ. สาํ
บจ. ทีป่
 
-ไมม่-ี 
 

บจ. สาํ
 
-ไมม่-ี 
 

258 หุน้
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

อเชยี แคปปิตอล 

นกังานกฏหมายก
นกังานกฏหมายส
ปรกึษากฏหมายสา

นกังานกฏหมายก

น 

 

กรุป๊ 

กรงุเทพ โกลบอล 
สยามซติี ้
ากล 

 

 

กรงุเทพ โกลบอล 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

  
   

      
        
 นายอนุชยั
            กรรม

                  

 

ย วิทยน์ลากรณ
มการบริหาร       

 

  

              

ณ์                    
                           

  

         

กรรม

นางสาวสกุั
ประธาน

           

       นางสาวพิม
                       กร
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มการบริห
 

ญัญา สขุเจริญ
นกรรมการบริหา

 

มพว์ลญัช ์สวุตั
รรมการบริหาร    

  
 
 
 
 
 

า  

าร 

 

ญไกรศรี 
าร 

 

ตถิกลุ              
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                                           ผู้บริหาร 
 

 
นางสาวสกุญัญา สขุเจริญไกรศรี 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

                                                                                                              
                    นายอนุชยั วิทยน์ลากรณ์                                                      นายอดิศยั วารินทรศิ์ริกลุ 
                ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานปฏิบติัการ                                              ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงิน 
 

 
    
 
 

 
 

 

                          นายชชูาติ ไทรงามสงู                                      นายธนา เกียงเอีย 
                                รองกรรมการผูจ้ดัการ                                                                        รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                          สายงานสินทรพัยด้์อยคณุภาพ                                                                    สายงานกฎหมาย 
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การประกอบธรุกิจ 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ        

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “เอแคป”) เดมิชื่อวา่ บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่ จาํกดั 
(มหาชน) ซึง่เปลีย่นมาจากบรษิทั เอเชีย่น แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรส์ จาํกดั ก่อตัง้และเริม่ดาํเนินการในปี 2541 โดยดร.ววิฒัน์ วฑิรูย์
เธยีร ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในธุรกจิทางการเงนิ ต่อมาในปี 2546 บรษิทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2548 ดว้ยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน จาํนวนทัง้สิน้ 
23 ลา้นหุน้ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหก้บัประชาชน บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 100 ลา้นบาท  

ต่อมาในปี 2550 บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัใหม ่เพือ่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement 
หรอื PP) จาํนวน 25 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จงึทาํใหม้ทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 125 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญั
จาํนวน 125 ลา้นหุน้ 

บรษิทัฯ เริม่ตน้ประกอบธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) ธุรกจิการใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางการ
เงนิและวาณิชธนกจิ งานใหบ้รกิารธุรกจิศูนยบ์รกิารขอ้มลู (Call Center Service) และธุรกจิตดิตามและทวงถามหน้ี (Collection 
Service) 

ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดย้กเลกิธุรกจิการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และธุรกจิการใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางการเงนิและวาณิช
ธนกจิ โดยเน้นธุรกจิหลกัไปในการใหบ้รกิารสนิเชือ่สาํหรบัภาคธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SMEs ซึง่กลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายจะเป็นลกูคา้กลุม่ทีต่อ้งการความรวดเรว็ในการพจิารณาสนิเชื่อ และมวีตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ทัง้น้ี
บรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารดว้ยการใหบ้รกิารงานสนิเชื่อทีร่วดเรว็ ดว้ยเจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ดา้นการเงนิทีพ่รอ้ม
ใหค้าํปรกึษาดา้นการเงนิ รวมถงึใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพสนิเชื่อ โดยการพจิารณาสนิเชื่อดว้ยความระมดัระวงับนพืน้ฐานขอ้มลูที่
เหมาะสม 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัดําเนินธุรกิจการให้บริการ ซึ่งดําเนินการภายใต้บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด 
(มหาชน) หรอืชื่อย่อ “GSC” ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารศูนยบ์รกิารขอ้มลู (Call Center Service) เป็นการใหบ้รกิารรบัสายและตอบขอ้
ซกัถามขอ้มลูของสนิคา้หรอืบรกิารของผูว้่าจา้ง รวมถงึการรบัขอ้รอ้งเรยีน ตชิม จากลูกคา้ของผูว้่าจา้ง นอกจากนัน้ GSC ยงัให้
บรกิารธุรกจิตดิตามและทวงถามหน้ี (Collection Service) เป็นการทวงถามหน้ีทางโทรศพัท ์หรอืสง่จดหมาย และ SMS ซึง่เป็นวธิทีี่
เขา้ถงึไดส้ะดวก และรวดเรว็ ทัง้น้ี GSC มนีโยบายการบรหิารธุรกจิใหเ้ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง มุง่สูเ่ป้าหมายของการเป็นผูใ้หบ้รกิารงาน 
Outsourcing ต่างๆ ทีค่รบวงจรดว้ยความรบัผดิชอบต่อลกูคา้และสงัคม 

 
วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

    วิสยัทศัน์  เป็นบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง ใหบ้รกิารสนิเชือ่ทีม่คีุณภาพและรวดเรว็ ภายใตก้ารบรหิารงานของคนไทย 
 วตัถปุระสงค ์ เพื่อแก้ไขปญัหาทางการเงนิให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด เบ็ดเสร็จ ด้วยบุคลากรที่มคีวามรู ้

ความสามารถประสบการณ์ทางดา้นการเงนิ และนํามาซึง่ความสาํเรจ็ดา้นธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย 

    เป้าหมาย สรา้งผลตอบแทน และมลูค่าเพิม่จากการดาํเนินธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี ดว้ย
หลกัการบรหิารงานภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 
 
ปี 2541 

 จดัตัง้บรษิทัขึน้ในชื่อ   “บรษิทั เอเชีย่น แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรส์ จาํกดั”   เพือ่ใหบ้รกิารธุรกจิทีป่รกึษาทางการเงนิและ
วาณิชธนกจิ รวมถงึการใหบ้รกิารปรบัโครงสรา้งหน้ีแก่ลกูคา้ 

ปี 2544 
 จดัตัง้บรษิทั เอเชยีน อนิเตอรเ์นชัน่แนล แพลนเนอรส์ จาํกดั (“AIP”) ทุนจดทะเบยีน 4 ลา้นบาท บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 

99.99 มวีตัถุประสงค ์เพือ่ประกอบธุรกจิเป็นผูจ้ดัทาํแผนและผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
ปี 2546 

 เดอืนสงิหาคม แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเปลีย่นชื่อจาก “บรษิทั เอเชีย่น แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรส์ จาํกดั” 
เป็น “บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จาํกดั (มหาชน)” พรอ้มทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 100 ลา้นบาท 

ปี 2547 
 จดัตัง้บรษิทั เอแคป เซอรว์สิเซส จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 เพือ่ลงทุน

ในทรพัยส์นิและระบบซอฟแวร ์และใหบ้รษิทัฯ เชา่เพือ่ใชใ้นการบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 
ปี 2548 

 ในวนัที ่ 14 ธนัวาคม บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็ เอ ไอ ดว้ยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ
ประชาชน จาํนวน 23 ลา้นหุน้ ภายหลงัการเสนอขายบรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 100 ลา้นบาท 

ปี 2549 
 บรษิทั  เอแคป  แอสเสท  จาํกดั  ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย   ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ประกอบธุรกจิเป็นบรษิทั

บรหิารสนิทรพัยต์ามพระราชกําหนดบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์พ.ศ. 2541 พรอ้มกนันัน้ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้เป็น 
25 ลา้นบาท และเปลีย่นชือ่เป็น “บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป จาํกดั (“บบส.เอแคป”) 

 จดัตัง้บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จาํกดั (“ACON”) ดว้ยทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
เพือ่ดาํเนินงานและใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางกฎหมาย 

ปี 2550 
 ตัง้บรษิทัยอ่ยในประเทศมาเลเซยี และถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดยใชช้ือ่ บรษิทั เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชด ี

(“เอแคป มาเลเซยี”) ดว้ยทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 500,000 มาเลเซยีนรงิกติ (ประมาณ 5,500,000 บาท) เพือ่ดาํเนิน
กจิการเกีย่วเน่ืองกบัการบรหิาร NPL ในประเทศมาเลเซยี 

 บรษิทัฯ เขา้ลงทุนในบรษิทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั (“CAP OK”) โดยการซือ้หุน้สามญัในจาํนวน 38,249,997 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.99 ของหุน้ทัง้หมดใน CAP OK 

 บรษิทัฯ ออกหุน้สามญัใหม ่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement: PP) จาํนวน 25 ลา้น
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จงึทาํใหม้ทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้จาํนวน 125 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 125 ลา้นหุน้ 
ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2550 เป็นตน้ไป 

ปี 2551 
 บรษิทั เอเชยีน อนิเตอรเ์นชัน่แนล แพลนเนอรส์ จาํกดั เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั เอแคป คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จาํกดั 

(“ACS”)” 
 ACS ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นทีป่รกึษาการเงนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
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ปี 2552 
 บรษิทั เอแคป เซอรว์สิเซส เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์ จาํกดั (“GSC”)” เพือ่ขยายการรบัจา้ง

ดาํเนินงาน (Outsourcing Business) ในสว่นของบรกิารตดิตามหน้ี และงานบรกิารดา้น Call Center 
 เพิม่สดัสว่นการลงทุนในหุน้สามญัของ CAP OK จากเดมิทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 50.99 เป็นถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

โดยซือ้จากผูถ้อืหุน้เดมิทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื โอรกิซ ์คอรป์อเรชัน่ ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.01 
ปี 2553 

 เดอืนกุมภาพนัธ ์ACS ไดร้บัการแต่งตัง้จากสาํนกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั ใหเ้ป็นทีป่รกึษาประเภท A 
หมายเลข 3093 ใบอนุญาตน้ีจะทาํให ้ACS สามารถเขา้ประมลูหรอืรบังานทีป่รกึษาของหน่วยงานราชการได ้

 จดัตัง้บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) จาํกดั (“บบส.เอแคป (เอเชยี)”) มบีรษิทัย่อยเป็นผูถ้อืหุน้ และไดร้บัอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกจิเป็นบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ตามพระราชกําหนดบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์     
พ.ศ. 2541 

ปี 2554 
 จดัตัง้บรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่พทีอี ีขึน้ในประเทศสงิคโปร ์โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 63.97 เพือ่ใหบ้รกิาร

งานดา้นวาณิชธนกจิ 
ปี 2556 

 ขายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทัยอ่ยบบส.เอแคป 
 ปิดและชาํระบญัชบีรษิทั เอแคป (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชด ีในประเทศมาเลเซยี ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย 

ปี 2557 
 ดร.ววิฒัน์ วฑิรูยเ์ธยีร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่สดุ ลดสดัสว่นการถอืหุน้ลงจาก 

รอ้ยละ 49.19 เหลอืรอ้ยละ 8.87 
 บรษิทัฯ ซือ้หุน้ทัง้หมดของบรษิทั โปรเฟสชัน่แนล คอลเลคชัน่ จาํกดั (“PCOL”) จาก CAP OK ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยรอ้ยละ 

99.99 ของบรษิทัฯ จาํนวน 6,204,993 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ PCOL ทาํใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้
ใน PCOL โดยตรงทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

ปี 2558 
 บรษิทั เอแคป คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จาํกดั (“ACS”) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 

31,000,000 บาท เป็น 35,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 400,000 หุ้น เพื่อเสริม
สภาพคลอ่งในการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ 

 ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 ดร.ววิฒัน์ วฑิรูยเ์ธยีร ประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจา้ทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ
ไดล้าออกจากทุกตําแหน่งของบรษิทัฯ โดยยงัคงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อมาเมือ่วนัที ่22 มถุินายน 2558 ไดข้ายหุน้
ทัง้หมดใหก้บัผูถ้อืหุน้กลุม่ใหมแ่ละลาออกจากกรรมการบรษิทัฯ  

 บรษิทัโปรเฟสชนัแนล คอลเลคชัน่ จาํกดั เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั โอเค แคช จาํกดั (“OK Cash”)” และเปลีย่นตราประทบั
บรษิทั เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2558 

 บรษิทัฯ เพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ เอแคป (เอเชยี) จาํกดั (“บบส.เอแคป (เอเชยี)”) จากรอ้ยละ 
2.39 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ บบส.เอแคป (เอเชยี) โดยซื้อหุน้เพิม่จากบรษิทั แคปปิตอล โอเค     
(“CAP OK”) จาํนวนทัง้สิน้ 2,440,001 หุน้  

 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (“GSC”) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
10,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 5,000,000 หุ้น เพื่อให้
เหมาะสมกบัขนาดของธุรกจิทีก่าํลงัดาํเนินอยู ่
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 บรษิทัฯ ขายหุน้ของบรษิทั เอแคป คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จาํกดั (“ACS”) ทีถ่อืไวท้ัง้หมด คอื ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบยีนใหก้บัผูถ้อืหุน้ใหม ่เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 

ปี 2559 
 17 กุมภาพนัธ ์ 2559 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 มมีตใิหเ้ปลีย่นชือ่ “บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่ จาํกดั 

(มหาชน)” เป็น “บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” 
 26 กุมภาพนัธ ์2559 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อจาก “บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จํากดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั เอเชยี 

แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” กบักระทรวงพาณิชย ์ 
 1 เมษายน 2559 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 จาํนวน 157 ลา้นบาท 
 29 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 มมีตดิงัน้ี 

I. เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ 
II. ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวนไมเ่กนิ 62,500,000 หน่วย แก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) 
III. เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาํนวน 31,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จาํนวน 62,500,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 10 พฤษภาคม 2559 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 31,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 125,000,000 บาท เป็น 

156,250,000 บาท 
 10 พฤษภาคม 2559 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ ทาํ

ใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 125,000,000 บาท มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 250,000,000 หุน้ 
 29 มถุินายน 2559 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2559 จาํนวน 547.10 ลา้นบาท  
 1 สงิหาคม 2559 ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (ACAP W-1) จาํนวนไมเ่กนิ 

62,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) จาํนวน 4 หุน้ ต่อ ใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วย  

 14 ตุลาคม 2559 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2559 จาํนวน 1,237.30 ลา้นบาท  
 19 ธนัวาคม 2559 เปลีย่นแปลง ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้เป็น 152,344,675 บาท จากเดมิ 125,000,000 บาท 
 27 ธนัวาคม 2559 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2559 มมีตใิหอ้อกและเสนอขาย(ตราสารหน้ี)หุน้กู ้ จาํนวนไมเ่กนิ 

4,000 ลา้นบาท 
ปี 2560 

 10 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2560 จาํนวน 454.20 ลา้นบาท 
 27 มนีาคม 2560 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 มมีตดิงัน้ี 

- ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จาํนวนไมเ่กนิ 76,172,338 หน่วย แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาํนวน 39,086,169 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 76,172,338 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 10 เมษายน 2560 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 39,086,169 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 156,250,000 บาท เป็น 
195,336,169 บาท 

 29 พฤษภาคม 2560 ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั
(มหาชน) ครัง้ที ่2 (ACAP-W2) จาํนวนไมเ่กนิ 76,172,338 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้             
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(Right Offering) จาํนวน 4 หุน้ ต่อ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  
 20 มถุินายน 2560 เปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ จากเดมิ 152,344,675 บาท เป็น 156,183,077 บาท 
 30 มถุินายน 2560 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2560 จาํนวน 240.50 ลา้นบาท  
 6 ตุลาคม 2560 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2560 จาํนวน 768.60 ลา้นบาท 
 29 พฤศจกิายน 2560 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน จากเดมิ 60,000,000 

บาท เป็น 80,000,000 บาท โดยบรษิทัฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้จากเดมิ จาํนวน 5,999,993 หุน้ เป็น 7,999,993 หุน้ 
 บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ เอแคป (เอเชยี) จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั ซึง่นายทะเบยีนไดร้บัจดทะเบยีนไว้

แลว้ เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 และดาํเนินการชาํระบญัช ี
 21 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ จากเดมิ 156,183,077.00 บาท เป็น 157,903,339.50 บาท 

คดิเป็นจาํนวนหุน้ 315,806,679 หุน้ 
ปี 2561  

 9 กุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 จาํนวน 395.3 ลา้นบาท 
 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ไดอ้นุมตันิโยบายการ

แบ่งแยกธุรกจิ เพื่อใหบ้รษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จํากดั (GSC)  และกลุ่มบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) มกีารแบ่งแยกธุรกจิทีช่ดัเจน  โดยเมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2561 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั ไดย้ื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวน (ไฟลิง่) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) เพือ่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จาํนวน 90 ลา้นหุน้ โดยจะเสนอขายผูถ้อืหุน้ของ 
บมจ. เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) จาํนวนไมเ่กนิ 27 ลา้นหุน้ และเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปจาํนวนไมเ่กนิ 63 ลา้น
หุน้ ขณะทีบ่รษิทัจะขอเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) โดยมบีรษิทั ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี ่จาํกดั เป็น
ทีป่รกึษาทางการเงนิ หลงัจากเสนอขาย IPO ในครัง้น้ีแลว้สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ จะลดลงเหลอื 64%   

 1 เมษายน 2561 ครบกาํหนดไถ่ถอน หุน้กูค้รัง้ที ่1/2559 จาํนวน 157.0 ลา้นบาท  
 22 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุชาํระแลว้ จากเดมิ 157,903,339.50 บาท เป็น 157,967,548 บาทคดิ

เป็นจาํนวนหุน้ 315,934,096 หุน้ 
 29 มถุินายน 2561 ครบกาํหนดไถ่ถอน หุน้กูค้รัง้ที ่2/2559 จาํนวน 547.1 ลา้นบาท 
 6 กรกฏาคม 2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2561 จาํนวน 716.1 ลา้นบาท 
 8 สงิหาคม 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ จากเดมิ 157,967,548 บาท เป็น 158,203,492.50 บาท คดิเป็น

จาํนวนหุน้ 316,406,985 หุน้ 
 22 สงิหาคม 2561 จดทะเบยีนเสรจ็การชาํระบญัชขีอง บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย

ของบรษิทัฯ 
 14 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2561 จาํนวน 196.5 ลา้นบาท 
 14 ตุลาคม 2561 ครบกาํหนดไถ่ถอน หุน้กูค้รัง้ที ่3/2559 จาํนวน 1,237.3 ลา้นบาท 
 16 ตุลาคม 2561 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้กู ้ มมีตใิหเ้ปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้โดยยกเลกิ

เรือ่งการดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (EBITDA to Interest) 
 23 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2561 จาํนวน 294.1 ลา้นบาท 
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ภาพรวมของการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
       กลุม่ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ สิน้ปี 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 
 
หมายเหตุ :    1/ บรษิทัฯ เปลีย่นชือ่จาก “บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” กบักรม

พฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2559 
2/ เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไดม้กีารเปลีย่นมลูคา่หุน้ เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้ใหม ่และแปรสภาพบรษิทั โดยเปลีย่น

มลูคา่หุน้จากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.50 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 45,000,000 บาท 
(จาํนวน 90,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 80,000,000 บาท (จาํนวน 160,000,000หุน้ มลูคา่
หุน้ละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 125,000,000 บาท (จาํนวน 250,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท) อกีทัง้บรษิทัไดท้าํ
การจดทะเบยีนแปรสภาพนิตบุิคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็น บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

   3/ เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั และจดทะเบยีนเสรจ็การชาํระบญัช ีเมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2561 
 

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ต่อไปจะเรยีกวา่ “บรษิทัฯ” มบีรษิทัยอ่ยทัง้สิน้ 5 บรษิทั เป็นบรษิทัฯ ทีเ่ขา้
ไปลงทุนโดยตรงถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 จาํนวน 4 บรษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 63.97 จาํนวน 1 บรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดของบรษิทั
ยอ่ยแต่ละบรษิทั ดงัต่อไปน้ี  
 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

1) บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จาํกดั (“ACON”) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้ 1,000,000 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการ

ดาํเนินงานทัง้ในดา้น Cash Monitoring ของลกูหน้ี งานสนบัสนุนดา้นกฎหมายและอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 
และบรษิทัภายนอก 

2) บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) (“GSC”) (เดมิชือ่: บรษิทั เอแคป เซอรว์สิเซส จาํกดั) 

บมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
(ACAP) 1/

บมจ. โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
(GSC) 2/

บจ. เอแคป คอนซัลติง้
(ACON)

บจ. แคปปิตอล โอเค
(CAP OK)

บจ. โอเค แคช
(OK CASH)

บจ. บริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย)
(บบส. เอแคป (เอเชีย)) 3/

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

บจ. ออร่ัม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร่ี พีทีอี
(ออร่ัม)

63.97%

99.99%
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 125,000,000 บาท และทุนเรยีกชาํระแลว้ 80,000,000 บาท ดาํเนิน
ธุรกจิการใหบ้รกิารรบัจา้งดาํเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลกูคา้ โดยธุรกจิหลกัของ GSC แบง่เป็น 2 ประเภทหลกัดงัน้ี  

- ธุรกจิศูนย์บรกิารขอ้มลู โดยจะใหบ้รกิารรบัสายเรยีกเขา้แทนผูว้่าจา้งเพื่อรบัเรื่องต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูล
เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร การใหค้าํปรกึษาดา้นเทคนิคและแกป้ญัหา และการรบัคาํตชิมหรอืเรื่องรอ้งเรยีน 
เป็นตน้ รวมทัง้ใหบ้รกิารโทรออกไปยงักลุ่มเป้าหมายของผูว้า่จา้ง เช่น การสาํรวจขอ้มลูทางโทรศพัท ์และ
การโทรแจง้สทิธพิเิศษต่างๆ เป็นตน้ เพือ่ลดภาระการทาํงานของผูว้า่จา้ง 

- ธุรกจิตดิตามและทวงถามหนี้ โดยมกีารใหบ้รกิารตดิตามและทวงถามหน้ีแก่ผูว้่าจา้งทางโทรศพัท ์ การส่ง
จดหมาย และการสง่ขอ้ความ SMS (short message service) เทา่นัน้ 

GSC ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2561 และเมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2561 ไดย้ื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มลูและหนังสอืชีช้วน (ไฟลิง่) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพื่อเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จํานวน 90 ลา้นหุน้ โดยจะเสนอขายผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวนไมเ่กนิ 27 ลา้นหุน้ และเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปจาํนวนไมเ่กนิ 63 ลา้นหุน้ คาดวา่จะสามารถเขา้ซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ไดภ้ายในไตรมาที ่1 ของปี 2562 

 
3) บรษิทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั (“CAP OK”) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ จาํนวน 412,500,000 บาท ไดร้บัใบอนุญาตจากธนาคารแหง่

ประเทศไทยใหด้าํเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารสนิเชื่อสว่นบุคคลเพือ่การอุปโภคและบรโิภค หรอืสนิเชื่อแก่ลกูคา้รายย่อย อาท ิสนิเชื่อ
สว่นบุคคล (Personal Loan) สนิเชื่อเงนิผอ่น (Sales Finance) สนิเชื่อบตัรเครดติ (Credit Card) สนิเชื่อธุรกจิเช่าซือ้ (Hire 
Purchase) ภายใตแ้บรนด ์“CAPITAL OK” ตัง้แต่ปลายปี 2552 เป็นตน้มา ไดห้ยุดใหบ้รกิารการปล่อยสนิเชื่อบตัรเครดติ เน่ืองจาก 
สภาวะทางเศรษฐกจิทีซ่บเซาในช่วง 4-5 ปีทีผ่า่นมา ประกอบกบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิดา้นน้ีมากขึน้ ปจัจุบนั CAP OK เน้น
การประกอบธุรกจิดา้นปล่อยสนิเชื่อรายย่อยผา่น Factoring Program โดยเน้นพจิารณาหลกัประกนัเป็นสาํคญัเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการแหลง่เงนิทุนของลกูคา้ 

 
4) บรษิทั โอเค แคช จาํกดั (“OK Cash”) 
เดมิชื่อ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล คอลเลคชัน่ จาํกดั (“P COL”) ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงชื่อบรษิทักบัสาํนักงานทะเบยีน

หุน้สว่นบรษิทั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่3 กนัยายน 2558 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ จํานวน 
62,050,000 บาท ปจัจุบนั บรษิทั โอเค แคช จาํกดั ดาํเนินธุรกจิในการใหบ้รกิารสนิเชือ่กบัภาคธุรกจิ  

เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้ยื่นคําขออนุญาตประกอบธุรกจิสนิเชื่อรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใต้การกํากบั (ธุรกจิ
สนิเชือ่พโิกไฟแนนซ)์ และไดร้บัหนงัสอือนุญาตการประกอบธุรกจิเมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2561 จากกระทรวงการคลงัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 63.97 

5) บรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่พทีอี ีจาํกดั (“ออรัม่”) 
ทุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ จาํนวน 475,000 ดอลลารส์หรฐั ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นวาณิชธนกจิในสงิคโปร ์รวมถงึ

ประเทศอื่นๆ ในภมูภิาคเอเชยี ทัง้น้ี ออรัม่ไดห้ยุดใหบ้รกิารงานตัง้แต่กลางปี 2557 เน่ืองจาก ออรัม่มผีลการดาํเนินงานขาดทุนอย่าง
ต่อเน่ือง ต่อมา เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2558 บรษิทัฯ มมีตจิะดําเนินการขายหุน้ในบรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พทีอี ี
(“ออรัม่”) ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยอยู่ในประเทศสงิคโปร ์แต่เน่ืองจาก ผูซ้ือ้คอื Mr. Alfonsus Ridwan Wihardja ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ แจง้วา่
ไมส่ามารถจะดําเนินธุรกจิต่อไปได ้จงึขอยกเลกิการซือ้หุน้ทัง้หมดของออรัม่ดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัฯ ยงัคงถอืหุน้ในอยู่ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 63.97 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
ก่อนการเปลีย่นแปลงในระหวา่งปี 2558 การประกอบธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารคาํปรกึษาทางการเงนิ 

การบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และงานบรกิารอื่นๆ 
ภายหลงัการเปลีย่นแปลง ณ สิน้ปี 2558 การประกอบธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั แบ่งออกเป็น ธุรกจิการใหส้นิเชื่อ ธุรกจิ

บรหิารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ และงานบรกิารด้านอื่นๆ โดยปจัจุบนับริษทัฯ ได้หยุดดําเนินธุรกิจบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ
คงเหลอืเพยีง 2 ธุรกจิหลกั รายละเอยีดดงัน้ี 

 
1. ธรุกิจการให้สินเช่ือ 

ภายใตบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดด้ําเนินธุรกจิใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้ภาคธุรกจิ และลกูคา้รายย่อย เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
และ/หรอืเพือ่เสรมิสภาพคล่องใหก้บัลกูคา้ภาคธุรกจิ โดยลกัษณะของสนิเชื่อทีใ่หจ้ะอยู่ในลกัษณะสญัญาเงนิกู ้หรอืสญัญา
ขายฝาก โดยเงื่อนไขหลกัของการอนุมตัิ คือ จะต้องเป็นสินเชื่อแบบมีหลกัประกันและลูกหน้ีผ่านการประเมินเรื่อง
ความสามารถในการชําระหน้ี ระยะเวลาของสญัญาไม่เกนิ 1 ปี หากพจิารณาจากวงเงนิที่บรษิทัใหส้นิเชื่อกบัภาคธุรกจิ 
สามารถแบง่กลุม่ลกูคา้ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงัน้ี  

 กลุม่ธุรกจิรายใหญ่ วงเงนิสนิเชือ่มากกวา่หรอืเทา่กบั 300 ลา้นบาทต่อราย 
 กลุม่ธุรกจิขนาดกลาง วงเงนิสนิเชือ่อยูม่ากกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 300 ลา้นบาทต่อราย 
 กลุม่ธุรกจิขนาดเลก็ วงเงนิสนิเชือ่ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาทต่อราย 

             
2.   งานบริการด้านอ่ืนๆ 

บริษทั โกลบอล เซอรวิ์ส เซน็เตอร ์จาํกดั ใหบ้รกิารรบัจา้งดาํเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลกูคา้ในลกัษณะ
บรกิารทีเ่ป็น Call Center ซึง่คอยทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยป์ระสานงานระหวา่งลกูคา้กบัผูใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของลกูคา้ เช่น 
การใหบ้รกิารเป็น Call Center ของธุรกจิบตัรเครดติ ธุรกจิบรกิารมอืถอื ธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
ตลอดจนบรกิารในการเรยีกเกบ็เงนิ ลกูหน้ี และบรกิารศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์ 
 

ธรุกิจท่ีหยดุดาํเนินการ  
 

- ธุรกจิสนิเชื่อบตัรเครดติ ซึ่งบรษิทั แคปปิตอล โอเค จํากดั บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบ
ธุรกจิบตัรเครดติ แต่เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีต่อ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนทีเ่ป็นเงนิสดค่อนขา้งสงู มผีูป้ระกอบการรายใหญ่
หลายรายอยูใ่นธรุกจิ ทาํใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิน้ีมกีารแขง่ขนัรุนแรง สง่ผลกระทบความเสีย่งในธุรกจิดา้นน้ีมากขึน้ไป
ดว้ย ประกอบกบับรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่ การปล่อยสนิเชื่อในลกัษณะทีไ่มม่หีลกัประกนั ความเสีย่งในการไมไ่ด้
รบัชาํระคนืเงนิมสีงู ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดด้าํเนินการสง่คนืใบอนุญาตประกอบธุรกจิบตัรเครดติกลบัคนืไปยงัผูว้า่การ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มผีลใหก้ารประกอบธุรกจิด้านบตัรเครดติของ CAP OK เป็นอนัยุตลิงเมื่อวนัที่ 14 
พฤศจกิายน 2559 

 
- ธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ในอดตีทีผ่่านมาภายใตธุ้รกจิน้ี มบีรษิทัในกลุ่มเกีย่วขอ้งโดยหลกั 2 บรษิทั คอื 

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จะใหบ้รกิารรบัจา้งบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ
พอรต์สนิเชื่อ หรอืพอรต์สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ซึง่โดยสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ บรษิทับรหิารสนิทรพัยแ์ละสถาบนัการเงนิ
ทัว่ไป บรษิทัฯ จะเป็นผูต้ดิตามและเรยีกเกบ็หน้ีจากลกูหน้ีของพอรต์ทีผ่ดินัดชาํระหน้ี รวมถงึการดาํเนินคดแีละบงัคบั
ยดึทรพัยห์ลกัประกนั เพือ่นําทรพัยส์นิมาบรหิารจดัการและขายทอดตลาด โดยจะไดค้่าธรรมเนียมเป็นเปอรเ์ซน็ตก์าร
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เรยีกเกบ็หน้ีจากผูว้า่จา้ง ในขณะน้ี บรษิทัไมด่าํเนินธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวแลว้ สว่นอกีบรษิทัคอื 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) จาํกดั ซึง่มดีาํเนินการในการประมลูพอรต์สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนั
การเงนิต่างๆ ซึง่ภายหลงัหากสามารถประมลูพอรต์สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพได ้จะวา่จา้งใหบ้รษิทัฯ เป็นผูร้บัจา้งบรหิาร
พอรต์ต่อไป หรอืในบางกรณีอาจเป็นผูบ้รหิารพอรต์หรอืลกูหน้ีบางรายเอง ทัง้น้ี  บบส.เอแคป (เอเชยี) ไดจ้ดทะเบยีน
เลกิบรษิทักบันายทะเบยีน กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 และไดจ้ดทะเบยีนเสรจ็การชําระบญัช ี
เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2561 ทีผ่า่นมา 

 
- ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยทีผ่่านมา บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จํากดั และบรษิทั 

แคปปิตอล โอเค จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเพือ่ดาํเนินธุรกจิ
ดงักลา่ว แต่เน่ืองจากทีผ่า่นมาบรษิทัไมไ่ดด้าํเนินธุรกจิดงักล่าว จงึไดข้อยกเลกิการประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารการ
ชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสต์ัง้แต่วนัที ่15 มถุินายน 2561 และไดส้ง่คนืใบอนุญาตกบัธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นที่
เรยีบรอ้ย 

 
โครงสร้างรายได้    
    บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

 
หมายเหตุ:  ขอ้มลูในตารางอา้งองิตามงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561   
 
โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มาจากการใหบ้รกิารในธุรกจิหลกัๆ ดงัน้ี 
 

1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ส่วนใหญ่เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากงานบรกิารของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ งานบรกิารเกีย่วกบั Call 
Center และงานรบัจา้งตดิตามหน้ีของ GSC  

2. รายไดด้อกเบีย้รบัเป็นรายไดท้ีม่าจากการทาํธุรกจิดา้นการใหส้นิเชื่อ ภายใตบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยจะหกัดอกเบีย้
จากลูกหน้ีไวล้่วงหน้า ณ วนัเบกิเงนิกู้ ส่วนของสนิเชื่อรายย่อยจะเป็นลกัษณะทยอยรบัดอกเบี้ยตามงวดการผ่อนชําระ โดยอตัรา
ดอกเบีย้กาํหนดตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด ณ วนัทีท่าํสญัญากูย้มื และตน้ทุนทางการเงนิและการบรหิารของบรษิทัฯ  

3. รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย กาํไรจากการขายบรษิทัยอ่ย กาํไรจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นตน้ 
 
การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
 

ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แบง่ลกัษณะการประกอบธุรกจิออกเป็น 2 สายงาน ไดแ้ก่  
1) ธุรกจิดา้นการใหส้นิเชือ่   
2) งานบรกิารดา้นอื่นๆ  

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 155.28 29.51% 160.14 31.94% (4.86) (3.04)%
รายไดด้อกเบีย้ 362.71 68.92% 541.23 107.94% (178.52) (32.98)%
รายไดอ้ื่น 8.29 1.58% 9.86 1.97% (1.57) (15.90)%

รายได้รวม 526.28 100.00% 711.23 141.85% (184.95) (26.00)%

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2560
การเปล่ียนแปลง
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โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ธรุกิจด้านการให้สินเช่ือ  
เป็นการดําเนินธุรกจิการใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้ภาคธุรกจิ และลูกคา้รายย่อย เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนหรอืเพื่อเสรมิสภาพ

คล่องใหก้บัลูกคา้ภาคธุรกจิ โดยลกัษณะของสนิเชื่อทีใ่หจ้ะอยู่ในลกัษณะสญัญาเงนิกู้ซึ่งจะจํานองหลกัประกนัอสงัหารมิทรพัย์และ
จาํนําหลกัประกนัสงัหารมิทรพัย ์หรอืการใหส้นิเชื่อในลกัษณะสญัญาขายฝาก ซึง่หมายถงึ จะเป็นสนิเชื่อทีจ่ะตอ้งโอนกรรมสทิธิข์อง
หลกัประกนัมาใหบ้รษิทัฯ เลย ณ วนัทําสญัญาขายฝาก โดยระยะเวลาของเงนิกูไ้ม่เกนิ 1 ปี สามารถต่อไดอ้กีหน่ึงปี ตามความเหน็
ของคณะกรรมการ 

 กลุม่ลกูคา้ เป็นบรษิทั หา้ง รา้น นิตบุิคคลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่อ้งการความรวดเรว็ในการหาแหล่งเงนิทุน
และมหีลกัประกนัเป็นอสงัหารมิทรพัย ์

 ขัน้ตอนการทาํงาน  
- บริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อไปพบลูกค้า เพื่อพิจารณาความต้องการเงินทุน ศึกษาข้อมูลบริษัท และ
หลกัประกนัเบือ้งตน้ 

- ใหลู้กคา้ดําเนินการประเมนิราคาหลกัประกนั โดยบรษิทัประเมนิราคาทีม่คีวามน่าเชื่อถอื (อยู่ในรายชื่อของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์  

- วเิคราะหล์กัษณะธุรกจิ สภาวะการแขง่ขนั อุตสาหกรรม ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการ
ชาํระหน้ี และภาระหน้ีทีม่อียู ่ 

- เจา้หน้าที่สนิเชื่อตรวจสอบขอ้มูลบรษิทัและกรรมการในส่วนของเครดติบูโร (บรษิทั ขอ้มูลเครดติแห่งชาต:ิ 
National Credit Bureau) การถูกพทิกัษ์ทรพัย ์และการลม้ละลาย  รวมทัง้ความถูกตอ้งของเอกสาร อาทเิช่น 
บตัรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สมุดบญัชธีนาคาร ใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีนนิติบุคคล ทะเบยีน
การคา้ และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัประกนั เป็นต้น จากนัน้จะดําเนินเรื่องวเิคราะห์สนิเชื่อ และประเมนิ
หลกัประกนัเป็นรายกรณี เช่น หลกัประกนัประเภทบา้นและทีด่นิ อา้งองิจากราคาประเมนิของกรมทีด่นิ และ
รายงานของบรษิทัประเมนิ  

- กาํหนดระยะเวลาของสญัญา อตัราดอกเบีย้ และระยะเวลาชาํระคนืเงนิกู ้ 
- นําเสนอคาํขอสนิเชือ่ เพือ่ขออนุมตั ิโดยอาํนาจการอนุมตัมิดีงัน้ี  
-  

วงเงินอนุมติั ผูมี้อาํนาจอนุมติั 
≤ 50 ลา้นบาท ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

> 50 ลา้นบาท – 300 ลา้นบาท คณะกรรมการบรหิาร 
> 300 ลา้นบาท คณะกรรมการบรษิทั 

 
นโยบายการให้สินเช่ือและหลกัประกนัในการให้สินเช่ือ 

บรษิทัฯ เน้นการใหส้นิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ทีม่ศีกัยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Target 
Sector) และมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เช่น โรงแรม คอนโดมเินียม เป็นต้น โดยพจิารณาจากความสามารถในการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในธุรกจิ และความสามารถในการชําระหน้ี เป็นหลกั นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัให้
ความสาํคญัในการพจิารณาหลกัประกนั โดยการพจิารณาจากคุณภาพและสภาพคลอ่งของหลกัประกนั    

 
 



 
 
 
 
 

              28 | ห น้ า  

การบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ  
ในการพจิารณาสนิเชื่อแต่ละราย ฝา่ยสนิเชื่อและวเิคราะหส์นิเชื่อของบรษิทัฯ จะร่วมกนัประเมนิคุณภาพดา้น

เครดติของลูกคา้ ทัง้ความสามารถในการดําเนินงานและความสามารถในการชําระหน้ีที่ผ่านมา โดยธุรกจิของผูกู้้ต้องมี
ศกัยภาพและมคีวามยัง่ยนื ทาํใหม้ัน่ใจวา่ผูกู้ม้แีหลง่ทีม่าของการชาํระคนืเงนิกู ้และเมือ่เชค็ประวตัเิครดติบโูร จะตอ้งไมอ่ยู่
ระหวา่งถูกดาํเนินคดทีางกฎหมาย เพราะจะสง่ผลกระทบต่อหลกัประกนัทีนํ่ามากู ้

 
ในสว่นของธุรกจิการใหส้นิเชือ่ บรษิทัฯ มนีโยบายการบญัชีและวิธีการตัง้สาํรอง ดงัน้ี 

 บรษิทัฯ เริม่ใชน้โยบายบญัชเีรื่องการหยุดรบัรูร้ายได ้โดยบรษิทัฯ จะหยุดรบัรูร้ายไดก้รณีลกูหน้ีคา้งชาํระคนืหน้ี
เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความระมดัระวงัในการรบัรูร้ายได ้

 หน้ีสญูทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีตดัเป็นค่าใชจ้่ายทนัททีีเ่กดิขึน้ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ภายใตค้่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 

 บริษัทฯ กําลงัพจิารณากําหนดนโยบายในการตัง้สํารองโดยเมื่อลูกค้าผดินัดชําระหน้ี ที่ผ่านมาบริษัทฯ จะ
ดําเนินการตดิตามหน้ีและดําเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเรว็ สามารถตัง้เรื่องฟ้องลูกหน้ีไดภ้ายใน 3 เดอืน
และ บรษิทัฯ จะดําเนินการบงัคบัจํานําหุน้  แต่ทีผ่่านมาบรษิทัฯลดความเสีย่งจากความเสยีหายโดยบรษิทัฯ มี
นโยบายใหส้นิเชือ่ไมเ่กนิ 50% ของหลกัประกนัโดยเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นทีด่นิจะมมีลูคา่เพิม่ขึน้ในแต่ละปี 

 สว่นของตัว๋แลกเงนิ (B/E) บรษิทัฯ มนีโยบายใหส้นิเชื่อไมเ่กนิ 100% ของหลกัประกนั ปจัจุบนั บรษิทัฯ ลดการ
ใหส้นิเชือ่ในรปูของตัว๋ B/E เน่ืองจากภาวะตลาดของตัว๋แลกเงนิมคีวามเสีย่งมากขึน้  อย่างไรกต็ามแนวทางการ
พจิารณานัน้ บรษิทัฯ ตอ้งทราบประวตักิารตดิต่อและความสมํ่าเสมอในการปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาเงนิกูเ้ป็น
อย่างด ีประกอบกบัหลกัประกนันัน้จะตอ้งเป็นหลกัประกนัทีม่สีภาพคล่องสงู เช่น หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบับรษิทัฯ ยงัมหีลกัประกนัทีเ่ป็นการคํ้าประกนัจากกรรมการอกีสว่นหน่ึง จงึชว่ย 
บรรเทาความเสยีหายไดอ้กีขัน้ ดงันัน้ ความเสีย่งในการทีบ่รษิทัฯ ตอ้งสาํรองจงึมคีอ่นขา้งน้อย 

 

 
2. งานบริการด้านอ่ืนๆ 
งานบรกิารดา้นอื่นๆ เป็นงานบรกิารทีห่ลากหลาย เช่น งานใหบ้รกิารรบัจา้งดาํเนินงาน (Outsourcing Business) แก่

ลกูคา้ในลกัษณะบรกิารทีเ่ป็น Call Center ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นศูนยป์ระสานงานระหวา่งลกูคา้กบัผูใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารของลกูคา้ 
เชน่ การใหบ้รกิารเป็น Call Center ของธุรกจิบตัรเครดติ ธุรกจิบรกิารทีเ่กีย่วกบัโทรศพัทม์อืถอื ธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภค
ขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนการบรกิารในการเรยีกเกบ็เงนิลกูหน้ี การบรกิารศูนยล์กูคา้สมัพนัธ ์การบรกิารขัน้ตอนการขออนุมตัสินิเชื่อต่าง 
ๆ และการใหบ้รกิารงาน Cash Monitoring เป็นตน้ 

 
 
 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
จากการดาํเนินธุรกจิหลกัในสว่นการใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ และธุรกจิ Call Center ซึง่ถอืเป็นธุรกจิหลกัและเป็นทีม่าของ

รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ ปจัจุบนัธุรกจิดงักล่าวขา้งตน้มผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เขา้สูต่ลาดการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้เป็นจาํนวนมาก ซึง่
บางธุรกจิกเ็ป็นของภาครฐั และบางธุรกจิเป็นของภาคเอกชนหรอืบรษิทัย่อยของธนาคารพาณิชย ์ซึง่ทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมกีารปรบัตวั
ต่อการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในแต่ละสายธุรกจิ เพือ่สามารถใหบ้รกิารธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยต่อไปอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 
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กลยทุธใ์นการแข่งขนั 
 

 ธุรกจิการใหส้นิเชือ่ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจการใหส้นิเชื่อแก่ภาคธุรกจิและลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มคีู่แข่งเป็นสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ 

บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่างในการให้บริการ ตัง้แต่ขัน้ตอนการคดัเลือกเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสินเชื่อจะต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ทีจ่ะสามารถใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนําทีม่คีุณภาพใหก้บัลกูคา้ได ้การพจิารณาสนิเชื่อ การอนุมตัวิงเงนิทุกชัน้ตอนจะตอ้ง
มรีวดเรว็เป็นไปตามกําหนดเวลากว่าสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีารปรบักลยุทธ์การแข่งขนัทีห่ลากหลายอย่างสมํ่าเสมอ 
อาทิเช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา รวมถึงกลยุทธ์ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกบัประเภทลูกค้า เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพงึพอใจของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 
 ธุรกจิบรกิารอืน่ๆ 
การใหบ้รกิารรบัจา้งดําเนินงานในลกัษณะการใหบ้รกิารศูนยบ์รกิารขอ้มลู (Call Center Service) และธุรกจิตดิตามและ

ทวงถามหน้ี (Collection Service) ภายใต้บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีารเตบิโตอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลมาจากการใชก้ลยุทธ์การแข่งขนัทีม่ปีระสทิธภิาพนัน่คอื การบรหิารจดัการบุคลากรและปรบัขัน้ตอนการทํางาน
เพือ่ลดค่าใชจ้่าย และ ปรบัปรุงแผนการบรหิารบุคลากรในเรื่องการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรม และการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่ทัง้สองสว่นทีก่ลา่วนัน้เป็นปจัจยัสาํคญัในการแขง่ขนัในธุรกจิน้ี 

 
 

นโยบายราคา 
การกําหนดราคาในแต่ละผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรษิทัจะพจิารณาจากต้นทุนทางการเงนิ ต้นทุนการ

บรหิารงาน คา่โสหุย้ต่างๆ ปรมิาณงาน  ความยากงา่ย และจาํนวนบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นหลกั ประกอบกบัการพจิารณาราคาตลาด
ทีผู่ใ้หบ้รกิารรายอื่นเสนอ โดยจะคาํนึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดของลกูคา้ดว้ย รวมทัง้ พจิารณาขนาดมลูค่าโครงการ
ดว้ย   

 
ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

สภาวะและแนวโน้มสนิเชือ่ภาคธุรกจิปี 2561 
ภาพรวมของความตอ้งการสนิเชื่อภาคธุรกจิเพิม่ขึน้ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 เป็นผลมาจากความตอ้งการสนิเชื่อเพื่อ

สนับสนุนภาคธุรกจิขนาดใหญ่และภาคธุรกจิ SMEs ทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทีจ่ะมคีวามตอ้งการในแต่ละช่วงเวลาทีแ่ตกต่าง
กนั โดยในไตรมาสที่ 1 นัน้ ความต้องการสนิเชื่อในภาคเกษตรมคีวามจําเป็นต้องใช้เงนิทุนหมุนเวยีน ขณะที่ไตรมาสที ่2 ความ
ตอ้งการสนิเชื่อมาจากภาคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ออกและรบัเหมาก่อสรา้งงานของภาครฐัเพือ่ใชใ้นการลงทุนสนิทรพัยถ์าวรและ
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ขณะทีภ่าคเกษตรมคีวามตอ้งการสนิเชื่อน้อยลงเป็นไปตามภาวะราคาขา้วทีป่รบัตวัลดลง สาํหรบัไตรมาสที ่3 
นัน้ ความต้องการสนิเชื่อยงัมต่ีอเน่ืองโดยเฉพาะสนิเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor) หรอื EEC และในธุรกจิทีม่กีารเตบิโตไดด้เีชน่ ธุรกจิดา้นสขุภาพ และความตอ้งการสนิเชือ่ในไตรมาสน้ีของภาค
ธุรกจิ SMEs สว่นใหญ่กระจุกตวัอยูใ่นกรุงเทพฯ สาํหรบัภาวะความตอ้งการสนิเชือ่ในไตรมาสที ่4 นัน้ ภาคธุรกจิขนาดใหญ่ยงัมคีวาม
ตอ้งการสนิเชื่อเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากไตรมาสที ่3 สาเหตุเป็นผลมาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ นอกจากนัน้ธุรกจิ
ส่วนหน่ึงหนัมาระดมทุนผ่านการขอสนิเชื่อ เน่ืองจากต้นทุนการออกหุน้กู้ได้ทยอยปรบัตวัสูงขึ้นตามการคาดการณ์การขึน้อตัรา
ดอกเบีย้นโยบายของ กนง.สาํหรบัภาพรวมมาตรฐานการใหส้นิเชือ่ของภาคธนาคารในปี 2561 นัน้ ยงัคงระมดัระวงัการปล่อยสนิเชื่อ
ทัง้น้ีสถาบนัการเงนิยงัคงกาํหนดอตัราดอกเบีย้ทีส่งูสาํหรบัสนิเชือ่ภาคธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งสงู 

หมายเหตุ :  ทีม่าจากรายงานของธนาคารแหง่ประเทศไทย สว่นกลยุทธน์โยบายการเงนิ ฝา่ยนโยบายการเงนิ สายนโยบายการเงนิ 
 วนัที ่31 มกราคม 2562 
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 ขนาดของตลาดและการแขง่ขนั 
 

 ธุรกจิการใหส้นิเชือ่ 
 การขยายตวัทางเศรษฐกจิในประเทศจะขยายตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า แต่หน้ีสนิครวัเรอืนยงัคงอยู่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 
ดงันัน้ตลาดสนิเชื่อยงัคงมกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงูทัง้สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคารพาณิชย ์
ทัง้น้ี นอกจากผูป้ระกอบการเดมิแล้ว ยงัมผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เขา้มาร่วมแข่งขนัในตลาดสนิเชื่อค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัฯ เหน็วา่ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะขยายธุรกจิต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 จากการแข่งขนัของกลุ่มผูป้ระกอบการทัง้กลุ่มเดมิ และกลุ่มใหม่ทีเ่พิม่มากขึน้ ทําใหผู้ป้ระกอบการต้องนําเสนอกลยุทธ์
หลากหลายทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิกลยุทธด์า้น ดอกเบี้ย เวลา หลกัประกนั เป็นตน้  เพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งตลาดสนิเชื่อ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้
ดําเนินธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั ใหค้วามสําคญัทัง้ผลตอบแทนอตัราดอกเบี้ยและคุณภาพสนิเชื่อ แต่จะพจิารณาปรบัใชก้ลยุทธ์
ต่างๆ ตามทีเ่หมาะสมแก่ลกูคา้ต่อไป  
 
การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

งานธุรกจิการใหส้นิเชือ่ บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งจดัหาแหลง่เงนิทุนใหพ้อเพยีงเพือ่การเตบิโตของธุรกจิ โดยแหลง่เงนิทุนมาจาก 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในปีทีผ่า่นๆมารวมถงึ เงนิทุนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ เงนิกูย้มืในรปูของหุน้กูซ้ึง่บรษิทัฯ 
จะออกหุน้กูใ้นจาํนวนทีส่อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิเพือ่รกัษาสดัสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

ในขณะเดยีวกนัประสบการณ์ดา้นการตดิตามหน้ีสนิจากการบรหิารสนิทรพัย ์ ทาํใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถบรหิาร 
งานในธุรกจิสนิเชื่อเพือ่การอุปโภคและบรโิภค รวมถงึงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองและใชค้วามรู ้ ประสบการณ์ และความชาํนาญคลา้ยๆ 
กนั เชน่ การใหบ้รกิารในลกัษณะ Outsourcing Business ทัง้การบรกิารเกีย่วกบัการตดิตามหน้ีสนิ หรอืการรบัจา้งดาํเนินงานบรกิาร
แบบ Call Center เป็นตน้ 

 
งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

เน่ืองจากลกัษณะของงาน ทัง้งานดา้นการใหส้นิเชื่อ และงานบรกิารดา้น Call Center จะเป็นงานต่อเน่ืองทีจ่ะตอ้งตดิตาม
ประสานงานไปจนกวา่งานจะแลว้เสรจ็ โดยงานสนิเชือ่จะมชีว่งเวลาประมาณ 30 วนัในการสง่มอบงาน ขณะทีง่านการใหบ้รกิารมกีาร
สง่มอบงานเป็นระยะๆ เน่ืองจากผูว้า่จา้งจะจา่ยคา่บรกิารเป็นรายเดอืนตามความคบืหน้าของผลงาน  
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ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงเก่ียวกบัผูอ้อกหุ้นกู้ 

1. ความเส่ียงด้านการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั 

ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ ตอ้งดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธขิองหุน้กู ้ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อยู่ที ่2.92 เท่า โดยบรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวม 
เทา่กบั 3,567.16 ลา้นบาทและมสีว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1,220.92 ลา้นบาท และมอีตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ อยู่ที ่
1.49 เทา่  

  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการรองรบัเพือ่รกัษาสภาพคล่องและอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รวมถงึโครงสรา้ง
เงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในระยะเวลาอนัใกลโ้ดย 

 

หุ้นกู้ อตัราส่วน “หน้ีสิน” ต่อ “ส่วนของผูถ้ือหุ้น”  
ตามข้อกาํหนดสิทธิ 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
1/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ไมเ่กนิ 6.0 เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณไีตรมาสสดุทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
2/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ไมเ่กนิ 6.0 เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณไีตรมาสสดุทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
3/2560 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ไมเ่กนิ 6.0 เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณไีตรมาสสดุทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
1/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณไีตรมาสสดุทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
2/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณไีตรมาสสดุทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
3/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณไีตรมาสสดุทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่
4/2561 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณไีตรมาสสดุทา้ย 
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  1. บรษิทัฯ มกีารจดัทาํประมาณการทางการเงนิเพือ่เฝ้าระวงัสภาพคลอ่งและดแูลอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่
เสมอ โดยมกีารตรวจสอบอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยรายไตรมาส 

  2. บรษิทัฯ มมีาตรการระมดัระวงัการเพิม่หน้ีสนิเทา่ทีจ่าํเป็น โดยจะออกหุน้กูใ้หส้อดคลอ้งกบัการปลอ่ยสนิเชือ่ 

  3. บรษิทัฯ มแีผนการเพิม่ส่วนของผูถ้อืหุน้ โดยการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
(Warrant) 

 

2. ความเส่ียงด้านความสามารถชาํระดอกเบีย้ และเงินต้น 

  บรษิทัฯ ไดท้าํการคาํนวณและเปิดเผยอตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ 2 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

 2.1  คํานวณตามคู่มือการจดัทําแบบ 56-1 โดยคํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน บวกดอกเบี้ยจ่ายจากการ
ดาํเนินงาน บวกภาษ ีหารดว้ยดอกเบีย้จ่ายจากการดาํเนินงาน การจดัหาเงนิและการลงทุน อตัราสว่นดงักล่าวอยทูี ่1.49 เท่า, 3.04 
เทา่ และ 2.00 เทา่ ในงวด 12 เดอืนปี 2561 สิน้ปี 2560 และ 2559 ตามลาํดบั 

 2.2  คาํนวณจาก กาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้(ยอ้นหลงั 1 ปี) บวกดว้ยคา่เสือ่มราคาและ
ตดัจาํหน่าย (ยอ้นหลงั 1 ปี) บวกค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ (ยอ้นหลงั 1 ปี) หารดว้ยค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ (ยอ้นหลงั 1 ปี) บวกตน้ทุนดอกเบีย้ 
(ยอ้นหลงั 1 ปี) โดยสาํหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืนสิน้สุด ณ วนัสิน้งวดบญัชรีายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผูอ้อกหุน้กู ้ตามงบ
การเงนิรวมของผูอ้อกหุน้กูท้ีไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีลว้ ทัง้น้ีอตัราส่วนอยู่ที ่1.49 เท่า, 3.04 เท่า และ 
2.00 เทา่ ในงวด 12 เดอืนปี 2561 สิน้ปี 2560 และปี 2559 ตามลาํดบั  
 

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ระดมทุนผา่นทางตราสารหน้ี ระยะสัน้ (ตัว๋แลกเงนิ) และระยะยาว (หุน้กู)้  เพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิดา้น
การใหส้นิเชือ่เป็นหลกั และไมม่วีงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ ไดเ้ฝ้าระวงัและดแูลสภาพคลอ่งของบรษิทัฯ อยา่งใกลช้ดิ
เพือ่ใหก้ารชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ในแต่ละงวดตรงตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ โดย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561   
บรษิทัฯ มตีัว๋สญัญาใชเ้งนิจาํนวน 10 ลา้นบาท และมยีอดตัว๋แลกเงนิคงคา้งทีม่กีาํหนดชาํระในเดอืนมนีาคม และเดอืนเมษายน 2562 
จาํนวน 410 ลา้นบาท รายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี     

 

วนัท่ีตัว๋ครบกาํหนด มลูค่า (บาท) หมายเหต ุ(High Networth) 

22 ม.ีค. 2562 300,000,000 จาํนวน 1  ฉบบั 

รวม 300,000,000 จาํนวน 1 ฉบบั 

 

วนัท่ีตัว๋ครบกาํหนด มลูค่า (บาท) หมายเหต ุ(PP10) 

2 เม.ย. 2562 30,000,000 จาํนวน 1  ฉบบั 

3 เม.ย. 2562 50,000,000 จาํนวน 5  ฉบบั 

4 เม.ย. 2562 30,000,000 จาํนวน 3  ฉบบั 

รวม 110,000,000 จาํนวน 9 ฉบบั 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ มแีผนจะต่ออายุตัว๋แลกเงนิดงักล่าว โดยไดว้างแผนล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 1 เดอืน เพือ่ประเมนิกระแส
เงนิสดทีจ่ะเปลีย่นแปลงในเดอืนถดัไป หากผูล้งทุนไมต่่ออายุตัว๋แลกเงนิหรอืไมส่ามารถออกตัว๋แลกเงนิใหมไ่ด ้บรษิทัฯ สามารถเรยีก
หน้ีคนืจากตัว๋แลกเงนิทีบ่รษิทัฯ ไดไ้ปลงทุนไดใ้นเวลาใกลเ้คยีงกนั โดยมกีารแจง้ลกูหน้ีตัว๋แลกเงนิลว่งหน้าเป็นเวลาประมาณ 1 เดอืน
เช่นกนั เพือ่ใหม้โีอกาสในการไดร้บัเงนิคนืตามจํานวนทีต่อ้งการ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการสาํรองในการระดมทุนจากสว่นทุนทัง้
จากในและต่างประเทศไวอ้กีสว่นหน่ึง  

 
หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถเรยีกคนืหน้ีจากตัว๋แลกเงนิทีไ่ปลงทุนไดท้นัเวลาการชาํระคนืตัว๋แลกเงนิ หรอืไมส่ามารถระดมทุน

เพือ่มาสาํรองไวไ้ด ้บรษิทัฯ มแีผนการดาํเนินงานดงัน้ี 
1. เจรจากบัเจา้หน้ีของบรษิทัฯ เพื่อขอจ่ายชําระบางส่วนก่อน โดยส่วนทีเ่หลอืขอออกเป็นตัว๋แลกเงนิฉบบัใหม่เพื่อขยาย

ระยะเวลาการชาํระคนืออกไประยะหนึ่ง  
2. สาํหรบัตัว๋แลกเงนิทีไ่ดไ้ปลงทุนไว ้และถงึกําหนดเวลาชําระคนืแลว้ แต่ลูกหน้ียงัไม่สามารถหาคนืเงนิได ้บรษิทัฯ จะ

บงัคบัหลกัประกนัของตัว๋แลกเงนิทนัท ี
3. เจรจากบัลกูหน้ีตัว๋แลกเงนิทีไ่ดไ้ปลงทุนไวใ้นรายทีต่ัว๋ยงัไมค่รบกาํหนด เพือ่ขอเรยีกคนืตัว๋แลกเงนิก่อนกาํหนด 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มยีอดคงคา้งหุน้กูท้ีย่งัไมค่รบกําหนดไถ่ถอน มลูค่ารวมทัง้สิน้ 3,065,300,000 บาท มี

รายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. ความเส่ียงในการดาํรงสภาพคล่องของบริษทั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสภาพคลอ่ง (สนิทรพัยห์มนุเวยีน หารดว้ยหน้ีสนิหมุนเวยีน) 2.13 เท่า ซึง่
บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวม 3,567.16 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นหน้ีสนิหมนุเวยีน 1,965.50  ลา้นบาท คดิเป็น 55.10% ของหน้ีสนิรวมทัง้หมด 
ซึง่หน้ีสนิหมนุเวยีนสว่นใหญ่คอืสว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 1,460.40 ลา้นบาท และเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
บรษิทัอื่น 417.82 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มหีน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 1,601.66 ลา้นบาท คดิเป็น 44.90% ของหน้ีสนิรวมทัง้หมด  

หุ้นกู้ มลูค่าท่ีออก (บาท) วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

หุน้กู ้ACAP193A 454,200,000 บาท 10 มนีาคม 2562 

หุน้กู ้ACAP196A 240,500,000 บาท 30 มถุินายน 2562 

หุน้กู ้ACAP19OA 768,600,000 บาท 6 ตุลาคม 2562 

หุน้กู ้ACAP202A 395,300,000 บาท 7 กุมภาพนัธ ์2563 

หุน้กู ้ACAP207A 716,100,000 บาท 6 กรกฎาคม 2563 

หุน้กู ้ACAP209A 196,500,000 บาท 14 กนัยายน 2563 

หุน้กู ้ACAP20NA 294,100,000 บาท 23 พฤศจกิายน 2563 



 
 
 
 
 

              34 | ห น้ า  

เมือ่พจิารณาในแงข่องแหลง่ในการชาํระคนืหน้ีสนิโดยเฉพาะหน้ีสนิระยะสัน้ พบวา่บรษิทัฯ มเีงนิสดในมอื 52.15 ลา้นบาท 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 208.52 ลา้นบาท และตัว๋แลกเงนิ 752.74 ลา้นบาท ซึง่สนิทรพัยส์ภาพคล่องสงูเหล่าน้ี สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด
ไดใ้นระยะอนัสัน้และยดืหยุน่สงู   

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาดา้นสนิทรพัยจ์ะพบว่า สดัส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนยงัอยู่ในระดบัทีสู่ง 
แสดงใหเ้หน็ถึงการถือครองสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสูงของบรษิทัฯ ไดช้ดัเจน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งของการมี
หน้ีสนิระยะสัน้ทีค่่อนขา้งสงูดงักล่าว บรษิทัฯ จงึไดม้แีนวทางในการบรหิารสดัสว่นหน้ีสนิดงักล่าว โดยเฝ้าระวงัและดแูลภาระหน้ีอยู่
เสมอ และสาํรองเงนิเพื่อจ่ายหน้ีล่วงหน้า เพื่อใหท้นักําหนดทีต่้องชําระ แจง้กบัลูกหน้ีทีบ่รษิทัฯ ไดไ้ปลงทุนในตัว๋แลกเงนิใหท้ราบ
ลว่งหน้าวา่จะเรยีกคนืก่อนตัว๋ครบกาํหนด เพือ่ใหล้กูหน้ีมเีวลาเตรยีมชาํระหน้ี ตลอดจนอาจเจรจาเพือ่ขอชาํระคนืหน้ีตัว๋แลกเงนิระยะ
สัน้บางสว่นก่อน 

 
4. ความเส่ียงด้านข้อพิพาททางกฎหมาย 

เมือ่วนัที ่ 20 สงิหาคม 2561 บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดย้ืน่คาํฟ้องต่อศาลแพง่ ในการฟ้องบรษิทั
ลกูหน้ีแหง่หน่ึงเป็นจาํเลยที ่ 1  และคูค่า้ของบรษิทัลกูหน้ีเป็นจาํเลยที ่ 2 ในขอ้หาผดิสญัญากูย้มืจาํนวน 289.56 ลา้นบาท การไมท่าํ
การโอนเงนิตามสทิธเิรยีกรอ้ง ซึง่การยืน่ฟ้องครัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามสทิธทิีค่วรได ้ และบรษิทัฯ ไดร้บัความเหน็จาก
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายวา่ “ถงึแมบ้รษิทัคูค่า้ของลกูหน้ีใหเ้หตุผลวา่ตนไมไ่ดร้บัสนิคา้เน่ืองจากเกดิเหตุการณ์ทุจรติภายในบรษิทั
ของตนกต็าม แต่กไ็มเ่ป็นเหตุใหม้สีทิธปิฏเิสธการชาํระหน้ีคา่สนิคา้ให ้ ACAP ซึง่เป็นบุคคลภายนอกผูส้จุรติ หรอืกรณีทีบ่รษิทัคูค่า้
ของลกูหน้ีไดท้าํการชาํระเงนิคา่สนิคา้ไปใหเ้จา้หน้ีรายอื่นตามคาํสัง่ของลกูหน้ีกต็าม แต่เมือ่บรษิทัคูค่า้ของลกูหน้ีไดท้าํหนงัสอืยนืยนั
แลว้วา่ใหค้วามยนิยอมในการชาํระเงนิคา่สนิคา้ใหแ้ก่ ACAP แต่เพยีงผูเ้ดยีวแลว้ จงึทาํใหบ้รษิทัคูค่า้ของลกูหน้ีและลกูหน้ีตอ้งผกูพนั
ในขอ้ตกลงเรือ่งการยนิยอมดงักลา่ว ดงันัน้บรษิทัคูค่า้ของลกูหน้ีจงึไมม่สีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการชาํระหน้ีมาใหแ้ก่ ACAP ทุกประการ” 
ดงันัน้ บรษิทัมคีวามเหน็วา่โอกาสทีจ่ะไดร้บัความเสยีหายจากการไมไ่ดร้บัชาํระหน้ี จงึไมค่วรเกดิขึน้ ซึง่ทัง้น้ี ศาลมกีาํหนดนดัไต่
สวนคดดีงักลา่ววนัที ่ 5 พฤศจกิายน 2561 แต่ในวนัดงักลา่ว ทนายจาํเลยที ่ 1 ไดม้กีารขอแกไ้ขคาํใหก้าร ศาลจงึมคีาํสัง่ใหก้ลบัไป
ดาํเนินการแกไ้ขใหเ้สรจ็สมบรูณ์ และนํากลบัมาเสนอต่อศาลอกีครัง้โดยศาลจะมกีารชีส้องสถานและกาํหนดวนัไต่สวนคดวีนัที ่ 26 
พฤศจกิายน 2561 ทัง้น้ีเมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2561 ศาลไดก้าํหนดวนันดัสบืพยานโจทยแ์ละจาํเลย ทัง้หมดรวม 6 นดั คอื วนัที ่
17/ 18 / 25 / 26 / 30 กรกฎาคม และ 1 สงิหาคม 2562 

กรณีขอ้พพิาทน้ี เป็นเรือ่งทีบ่รษิทัไดร้บัโอนสทิธกิารรบัเงนิซึง่มผีลสมบรูณ์และบงัคบัไดต้ามกฎหมาย คู่กรณีไมส่ามารถยก
ขอ้อ้างใดๆมาปฏเิสธการชําระเงนิได้ตามความเหน็ทางกฎหมายของสํานักงานกฎหมายมอือาชพี ดงันัน้ขอ้พพิาทน้ีจะไม่ส่งผล
กระทบทาํใหบ้รษิทัฯไดร้บัความเสยีหายจากการรบัชาํระหน้ี  นอกจากน้ีตามความเหน็ของผูต้รวจสอบบญัชไีดแ้จง้วา่ “ ไมส่ามารถใช้
วธิกีารสอบทานอื่นเพิม่เตมิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหลกัฐานที่เพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะสรุปถงึผลกระทบต่อการรบัชําระหน้ีทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้กบับรษิทัซึง่อาจจาํเป็นตอ้งพจิารณาตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ไดใ้นขณะน้ี หากสามารถสอบทานหลกัฐานทีเ่พยีงพอและเหมาะสม
ของบญัชลีูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวได ้อาจพบเหตุทีแ่สดงว่าอาจจําเป็นตอ้งพจิารณารายการปรบัปรุงต่อขอ้มลูทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักลา่ว“  

 

5. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

5.1 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัชาํระคืนหน้ีล่าช้า 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 

ในสว่นของธุรกจิการใหส้นิเชือ่ บรษิทัฯ ไดป้้องกนัและลดความเสีย่ง โดยมนีโยบายดงัต่อไปน้ี 
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- บรษิทัฯ มนีโยบายใหส้นิเชื่อไมเ่กนิ 50% ของหลกัประกนัทีม่าขอสนิเชื่อ และเพือ่รองรบัการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมที่
เพิม่ขึน้ และเพิม่ความยดืหยุน่ในการปล่อยสนิเชื่อ บรษิทัฯ ไดป้รบัเปลีย่นเกณฑก์ารใหส้นิเชื่อเฉพาะตัว๋แลกเงนิ (B/E) 
ใหม้นีโยบายการใหส้นิเชือ่ไมเ่กนิ 100% ของหลกัประกนั 

- หากหลกัประกนัไมส่ามารถบงัคบัขายทีร่าคาตลาดได ้หรอืมลูคา่หลกัประกนัปรบัตวัลดลงตามสภาวะเศรษฐกจิ บรษิทัฯ 
มสีว่นชดเชยความเสีย่งคอื ในกลุ่มทีบ่รษิทัฯ ใหส้นิเชื่อเกนิกวา่ 50% ของหลกัประกนัน้ี บรษิทัฯ ตอ้งทราบประวตักิาร
ตดิต่อและความสมํ่าเสมอในการปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาเงนิกู้เป็นอย่างด ีประกอบกบัหลกัประกนันัน้จะต้องเป็น
หลกัประกนัที่มสีภาพคล่องสูง เช่น หุ้นของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบกบับริษัทฯ ยงัมี
หลกัประกนัทีเ่ป็นการคํ้าประกนัจากกรรมการอกีสว่นหน่ึง จงึชว่ยบรรเทาความเสยีหายไดอ้กีระดบัหน่ึง 

- เน้นการปลอ่ยสนิเชือ่ระยะสัน้ไมเ่กนิ 1 ปี 
- การหกัดอกเบีย้ไวล้ว่งหน้า 
- การตดิตามการเคลือ่นไหวบญัชขีองลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ 
- นิตกิรรมทีใ่ชใ้นการใหส้นิเชื่อภาคธุรกจิส่วนใหญ่เป็นสญัญาขายฝาก นัน่คอื หลกัประกนัทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยจ์ะโอน

เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ ไมไ่ดใ้ชว้ธิกีารจดจาํนอง ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ประเมนิแลว้วา่ ลกูคา้รายใดไมม่คีวามสามารถ
ชาํระหน้ีไดต้ามทีก่าํหนดเมือ่ถงึกาํหนดชาํระ บรษิทัฯ กส็ามารถนําหลกัประกนัดงักลา่วออกจาํหน่ายไดเ้ลยในฐานะเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 

- บรษิทัฯ จะดาํเนินการบงัคบัจาํนําหุน้ บงัคบัหลกัประกนัโดยทนัทเีพือ่ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการชาํระหน้ีโดยเรว็ และบรษิทัฯ
มกีารวางแผนการเงนิอยา่งรอบคอบ เพือ่ใหส้ามารถชาํระหน้ีทีย่มืมาไดอ้ยา่งราบรืน่ โดยพจิารณาจากระยะเวลาทีถ่งึ
กาํหนดของหน้ีทีย่มืมาและการไดร้บัการชาํระหน้ีจากลกูหน้ีของสนิเชือ่ทีป่ลอ่ยใหม้คีวามสมัพนัธก์นั และมกีารสาํรอง
เงนิสดสว่นหน่ึงเป็นสภาพคลอ่งไวร้องรบัใหเ้พยีงพอในระดบัหน่ึง 

 
ในขณะทีก่ารลดความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัชาํระคา่ธรรมเนียมจากการใหบ้รกิารอื่นๆ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยป้องกนัความ

เสีย่งดว้ยเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดอืน เป็นค่าธรรมเนียมทีค่ลอบคลุมตน้ทุนค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ และอาจมคี่าธรรมเนียมจาก
ผลสําเรจ็ของงานอกีส่วนหน่ึง ดงันัน้ หากไม่ไดร้บัชําระค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารจากลูกคา้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกจ็ะหยุด
ใหบ้รกิาร โดยทีย่งัมรีายไดท้ีเ่พยีงพอสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยของการใหบ้รกิารรายการนัน้ๆ อยู ่

 
เงนิใหกู้ย้มืในสว่นของธุรกจิการใหส้นิเชือ่ สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตัว๋แลกเงนิ                   752.74                   516.89                    712.76                   516.89 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น                3,092.17                3,294.49                 2,887.67                3,072.21 

รวม                    3,844.91                    3,811.37                      3,600.42                    3,589.09 

ระยะเวลา
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงนิใหกู้ย้มืในรปูของตัว๋แลกเงนิ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ประเภทตัว๋แลกเงนิทัง้สิน้ 752.74 ลา้นบาท มี
กําหนดชาํระคนืภายใน 1 ถงึ 9 เดอืน โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.0-7.50 ต่อปี โดยมมีลูค่าของหลกัประกนั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 จาํนวน 832 ลา้นบาท 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอืน่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลภายนอกและบรษิทัเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 
3,092.17 ลา้นบาท กลุ่มกจิการไดร้บัชาํระดอกเบีย้ ณ วนัเบกิจ่ายเงนิกูจ้ากเงนิกูส้ว่นหน่ึง และจะไดร้บัชาํระดอกเบีย้ ณ วนั
ชาํระคนืเงนิกูอ้กีสว่นหน่ึง เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารจาํนองเป็นทีด่นิและหุน้ของบรษิทัผูกู้แ้ละบรษิทั
อื่นเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนัและการคํ้าประกนัโดยบุคคลซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้กู้จํานวนหน่ึง ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 หลกัประกนัมมีลูคา่ 6,135 ลา้นบาท 

 5.2 ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือให้กบัลูกค้าของบริษทัผู้ถือหุ้นและลูกค้าท่ีอาจมีความสมัพนัธก์บักรรมการของ
บริษทัฯ  

เน่ืองจากบรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกิจการของบรษิทัฯ โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(Conflict Of Interest) ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัผูถ้อืหุน้บรษิทั พพีไีพรม์ จาํกดั (มหาชน) (PPPM) ดงันัน้ ในประเดน็น้ี บรษิทัฯ จงึ
ไมม่นีโยบายทีจ่ะปล่อยสนิเชื่อแก่ลูกคา้รายย่อยของ PPPM โดยบรษิทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบลกูคา้ทีจ่ะมาขอสนิเชื่อทุกราย ซึง่
หากพบว่าเป็นลูกคา้รายย่อยของ PPPM บรษิทัฯ จะปฎเิสธการใหส้นิเชื่อ ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่มปีระวตัใินการปล่อยสนิเชื่อให้
ลกูคา้รายยอ่ยของ PPPM แต่อยา่งใด  

 
5.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบี้ยเป็นปจัจยัสําคญัต่อผูใ้หกู้แ้ละผูกู้ ้ซึง่ความผนัผวนของสภาวะอตัราดอกเบี้ยในตลาดจะมผีลต่อการกําหนด
อตัราดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลกูคา้ ซึง่จะสง่ผลต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 

บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงของความผนัผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยการระดมเงนิทุนให้มอีายุสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อในภาคธุรกจินัน้ๆ และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ และหลกีเลี่ยง Mismatching ของเงนิใหกู้้ยมืและเงนิกู้ยมื 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะหกัดอกเบีย้ไวล้ว่งหน้า เพือ่ลดความเสีย่งในการรบัชาํระดอกเบีย้ลา่ชา้  

 
5.4 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงตามวฎัจกัรของธรุกิจ 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะในช่วงทีเ่ศรษฐกจิเขา้สูภ่าวะซบเซา ไมเ่กดิการขยายตวั กจ็ะสง่ผลต่อการดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทัต่างๆ ในอุตสาหกรรม และสง่ผลต่อการลงทุนขยายธุรกจิ ดงันัน้อาจจะเป็นเหตุใหก้ระทบผลประกอบการของบรษิทัฯ
กเ็ป็นไดท้ัง้เรือ่งความสามารถชาํระหน้ีและการปลอ่ยกูใ้หม ่ 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความเสีย่งของวงจรทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ศรษฐกจิอยู่ในภาวะขาลง ดงันัน้
บรษิทัฯ จะประเมนิสภาวะเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง เพือ่ปรบัแผนในการดาํเนินธุรกจิเรื่องการใหส้นิเชื่อ โดยทีผ่า่นมาไดใ้หส้นิเชื่อใหม่
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กบัผูกู้้หลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาธุรกจิในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากเกินไป เพิม่ความ
ระมดัระวงัในการปลอ่ยกูใ้หม ่และตดิตามประเมนิคุณภาพลกูหน้ีอยา่งใกลช้ดิ 

 
5.5 ความเส่ียงจากการแข่งขนั 

ธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อ เป็นธุรกจิทีบ่รษิทัฯ มคีู่แขง่ทัง้ทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ ธุรกจิเอกชนรายอื่น ดงันัน้ บรษิทัฯ จะมี
ความเสีย่งเรื่องการแขง่ขนัเช่นเดยีวกบัธุรกจิอื่นๆ สาํหรบัธุรกจิการใหบ้รกิารอื่นๆ ทีจ่ะมกีารแย่งลกูคา้ดว้ยสงครามราคาและบรกิาร
เขา้มาเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทีร่ายไดข้องบรษิทัฯ อาจจะลดลงจากการแขง่ขนัดา้นราคาของคู่แขง่รายใหมท่ีม่ ี
เพิม่ขึน้ 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 

 บรษิทัฯ ป้องกนัความเสีย่งในส่วนน้ีดว้ยกลยุทธ ์เน้นการใหค้ําปรกึษาและใหบ้รกิารอย่างใกลช้ดิเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใน
เจา้หน้าทีม่ากกวา่ใชก้ลยุทธด์า้นราคา ดงันัน้บรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทกัษะในการประกอบวชิาชพี การทาํกจิกรรม
เพือ่สงัคม การประเมนิผลงานทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี เมือ่บุคลากรมขีวญักาํลงัใจทีด่ ีมคีวามรูค้วามสามารถ การใหบ้รกิาร
ในธุรกจิต่างๆ ของบรษิทัฯ กจ็ะเป็นไปดว้ยความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการสรา้งองคก์รทีไ่มซ่บัซอ้น ระบบการพจิารณางาน ระบบการอนุมตัทิีช่ดัเจนและ
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความรวดเรว็ในการทาํงานของเจา้หน้าทีใ่นแต่ละธุรกจิ  
 

5.6 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่ 

ในสว่นของธุรกจิการใหส้นิเชือ่ บรษิทัฯ จะมกีารใหส้นิเชือ่ทีพ่ึง่พงิรายใหญ่จาํนวนรอ้ยละ 41 

 ของจาํนวนเงนิใหกู้ท้ ัง้หมด ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อขนาดของพอรต์และรายไดด้อกเบีย้ กรณีลกูหน้ีมปีญัหาการชาํระคนืเงนิกู ้
อย่างไรก็ดีบรษิัทฯ ได้มกีารติดตามผลการดําเนินธุรกิจของลูกหน้ีอย่างต่อเน่ือง และเรียกคืนหน้ีเงนิต้นบางส่วนกรณีขอขยาย
ระยะเวลาเงนิกู ้นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการกาํหนดแนวทางการใหส้นิเชือ่แบบกระจายความเสีย่งโดยลดขนาดวงเงนิกูต่้อราย 
และกระจายหลากหลายภาคธุรกจิ 
 

5.7 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

การให้สนิเชื่อกบัลูกค้ากลุ่มหน่ึงกลุ่มใดที่มากเกินไป มคีวามเสีย่งด้านความสามารถชําระหน้ีกรณีกลุ่มลูกค้านัน้ได้รบั
ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงทัง้จากภาวะเศรษฐกจิ หรอืเปลีย่นแปลงจากเหตุกาณรท์ีไ่มไ่ดค้าดหมาย ทัง้น้ีทีผ่า่นมา การใหส้นิเชื่อ
ของบรษิทัฯยงัคงพึง่พงิลูกคา้ทีอ่ยู่ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์เป็นส่วนใหญ่แต่เป็นผูป้ระกอบการโครงการแนวราบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมี
ความเสีย่งน้อยกว่าโครงการแนวตัง้ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ได้ใช้การพจิารณาสนิเชื่อบนพืน้ฐานผลประกอบการ และความมัน่คง
ยัง่ยนืของธุรกจิผูกู้ค้วบคูไ่ปกบัการพจิารณาคุณภาพของหลกัประกนัเป็นไปตามเกณฑ ์เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิตน้คนืเมือ่
ครบกาํหนดสญัญาเงนิกู ้หรอืสามารถบงัคบัขายหลกัประกนัเพือ่ชาํระหน้ีไดโ้ดยไมเ่กดิความสญูเสยี 
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สนิเชือ่กลุม่อุตสาหกรรมต่างๆ ดงัตารางดา้นลา่งน้ี 
 

 
การป้องกนัและลดความเสีย่ง 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อ ที่ต้องเป็นสินเชื่อระยะสัน้ มีหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าสินเชื่อที่ปล่อย                  
มคีวามสามารถในการชาํระหน้ีทีช่ดัเจน ตลอดจนหลกัประกนัทีส่ามารถบงัคบัขายเพือ่ชาํระหน้ีได ้และไมด่อ้ยค่า และกระจายการให้
สนิเชื่อใหม่ไปในกลุ่มลูกคา้ทีห่ลากหลาย เน้นไปทีอุ่ตสาหกรรมที่มศีกัยภาพการเตบิโต เช่น กลุ่มโรงแรม ก่อสรา้ง และลดการให้
สนิเชือ่ทีม่คีวามเสีย่งสงู เชน่ Factoring  
 

5.8 ความเส่ียงด้านทรพัยากรบคุคล 

ลกัษณะการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นธุรกจิทีต่อ้งพึง่พาความสามารถและความชาํนาญของผูบ้รหิาร
และบุคลากรเป็นหลกั ทัง้ในดา้นสายสมัพนัธก์บัธุรกจิต่างๆ ในการหาลกูคา้และในดา้นการบรหิารงาน ดงันัน้ การสญูเสยีบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้วามสามารถ อาจสง่ผลกระทบต่อความสาํเรจ็ของธุรกจิบรษิทัฯ ในอนาคต 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 

เน่ืองจาก บรษิทัฯ มกีารวางนโยบายการบรหิารงานไวทุ้กปี ดงันัน้ การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคลจงึเป็นไปดว้ยดี
ตลอดมา  บรษิทัฯ สามารถดาํเนินการปรบัเพิม่หรอืลดจาํนวนพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานไดด้ว้ยด ี
 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของบุคลากรของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ใหค้่าตอบแทน สวสัดกิาร และการสง่เสรมิ
ดา้นความรูโ้ดยการสง่เขา้รว่มอบรมสมัมนา ซึง่ต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ มปีรมิาณงานเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ กส็ามารถทีจ่ะคดัสรรบุคคลที่
มคีุณภาพและมคีวามรูค้วามสามารถเขา้มารว่มงานกบับรษิทัฯ ต่อไปได ้

 
6. ความเส่ียงของตราสาร 

6.1 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ความเสีย่งดา้นเครดติหมายถงึความเสีย่งในกรณีทีธุ่รกจิและผลการดําเนินงานของผูอ้อกหุน้กู้ไม่เป็นไปตามทีค่าดหมาย 
หรอืทรพัยส์นิของผูอ้อกหุน้กูม้ไีมเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ี และผูอ้อกตราสารหน้ีอาจจะไมส่ามารถชาํระดอกเบีย้หรอืชาํระคนืเงนิตน้
หุน้กูชุ้ดน้ี หรอืเกดิเหตุผดินัดชาํระและผลของการผดินัดชาํระอื่นๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้กําหนดสทิธฯิ (ขอ้ 11) ของหุน้กู ้ซึง่หากผูอ้อก
หุน้กูต้อ้งตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรอืผดินัดชาํระหน้ี ผูถ้อืหุน้กูแ้ละเจา้หน้ีอื่นของผูอ้อกหุน้กูจ้ะมบุีรมิสทิธเิหนือผูถ้อืหุน้ของบรษิทัผู้
ออกหุน้กู ้

ลาํดบัท่ี กลุ่มอตุสาหกรรม สดัส่วนการปล่อยสินเช่ือ
1 อสงัหารมิทรพัย ์(เพื่อขาย) 57%

2 อสงัหารมิทรพัย ์(เพื่อเช่า) 13%

3 บรกิาร 13%

4 พลงังาน 7%

5 รบัเหมาก่อสรา้ง 3%

6 โทรคมนาคม 3%

7 บุคคล 1%

8 อื่นๆ 3%

รวม 100%
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื BB/Stable โดยบรษิทั ทรสิเรทติง้ จาํกดั เมือ่วนัที ่6 มถุินายน 2561 ผู้
ออกหุน้กู้จะจดัใหม้กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกหุน้กู้โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วาม
เหน็ชอบตลอดอายุหุน้กู ้

ผูล้งทุนควรพจิารณาฐานะการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูจ้ากขอ้มลูทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสอืชีช้วน และควรตดิตามขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัผูอ้อกหุน้กูอ้ย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผู้
ออกหุน้กูเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ผูล้งทุนจงึสามารถตดิตามขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้าก
เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (สาํนักงาน ก.ล.ต.) 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่กีย่วขอ้ง และสาํหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้ผูล้งทุนสามารถขอขอ้มลูทีเ่พิม่เตมิ
ไดท้ีส่มาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

 

6.2 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

หมายถงึ ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ผูถ้อืหุน้กูต้อ้งการขายหุน้กูก่้อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน หุน้กูอ้าจขายไดต้ํ่ากวา่มลูค่าที่
ตราไวห้รอืราคาทีซ่ือ้มา ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลา่วคอื หากอตัราดอกเบีย้ของตลาดสงูขึน้ 
ราคาหุน้กูจ้ะลดลง ทัง้น้ี โดยทัว่ไปราคาของหุน้กูท้ีม่อีายุคงเหลอืยาวกวา่จะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาดมากกวา่  

 
6.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

  หมายถงึ ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ผูถ้อืหุน้กูป้ระสงคจ์ะขายหุน้กูใ้นตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนผูถ้อืหุน้กูอ้าจไม่
สามารถขายหุน้กูไ้ดท้นัทใีนราคาทีต่นเองตอ้งการ เน่ืองจากการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารในตลาดรองอาจมไีมม่าก ทัง้น้ี หากผู้
ออกหุน้กูไ้มไ่ดนํ้าหุน้กูไ้ปซือ้ขายในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (BEX) ผูถ้อืหุน้กูส้ามารถซือ้ขายหุน้กูใ้นตลาดรองไดก้บัผูค้า้ตราสาร
หน้ี 

 
6.4 ความเส่ียงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาํหนด (Early redemption Risk)   

บรษิทัฯ มสีทิธทิีจ่ะไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ด ้(Call Option) ทัง้จาํนวนหรอืบางสว่นตามเงือ่นไขที่
กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดสทิธขิองหุน้กู ้โดยสทิธดิงักล่าวเป็นสทิธเิฉพาะของบรษิทัฯ เท่านัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งในการไดร้บัชําระ
หน้ีคนืก่อนกําหนด ซึง่การไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว บรษิทัฯ สามารถใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูไ้ด ้ณ วนัครบรอบ 1 ปี ของวนัทีอ่อกหุน้กู ้และ
วนัทีต่รงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบีย้ ไม่วา่งวดใดๆ ภายหลงัจากหุน้กูค้รบรอบ 1 ปี ทัง้น้ี การทีบ่รษิทัฯ จะใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้
หรือไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาสภาวการณ์โดยรวม และปจัจยัต่างๆ เป็นหลกั อย่างไรก็ดี การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด
ดงักลา่วอาจทาํใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามทีผู่ล้งทุนคาดไว ้และผูล้งทุนยงัไดร้บัความเสีย่งจากการลงทุนต่อ อนัเน่ืองมาจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิ ซึง่จะสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมส่ามารถนําเงนิตน้ และดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจากการไถ่ถอนหุน้กู้
ดงักล่าวไปลงทุนต่อภายในอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัในระดบัเดมิทีไ่ดร้บัและยงัส่งผลต่อผลตอบแทนทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามอตัรา
ดอกเบีย้นัน้ๆ แมว้า่บรษิทัฯ จะชาํระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กูใ้นอตัรารอ้ยละ 0.25 ของจาํนวนเงนิตน้ของหุน้กูท้ีม่กีารไถ่ถอนก็
ตาม 
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ความเส่ียงเก่ียวกบัข้อพิพาททางกฎหมาย  

 

  ปจัจุบนั บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ไดย้ื่นฟ้อง บรษิทัลูกหน้ีแห่งหน่ึง เป็นจําเลยที ่1  และคู่คา้ของ
บรษิทัลกูหน้ี เป็นจาํเลยที ่2 ในขอ้หา ผดิสญัญากูย้มืจาํนวน 289.56 ลา้นบาท การไมท่าํการโอนเงนิตามสทิธเิรยีกรอ้ง โดยไดย้ื่นคาํ
ฟ้องต่อศาลแพง่ เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2561 ซึง่การยื่นฟ้องครัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามสทิธทิีค่วรได ้และบรษิทัฯ ไดร้บัความ
มัน่ใจจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย ในกระบวนการพจิารณาคด ีเน่ืองจากหลกัฐานทางเอกสาร และขอ้ตกลงความเขา้ใจร่วมกนั  3 
ฝา่ย ลงวนัที ่18 สงิหาคม 2560 รวมถงึเอกสารการสัง่ซือ้ ใบแจง้หน้ี และใบรบัสนิคา้ทีล่งนาม และตราประทบับรษิทั ถูกตอ้งครบถว้น 
โดยศาลมกีําหนดนัดไต่สวนวนัที ่5 พฤศจกิายน 2561 แต่ในวนัดงักล่าว ทนายจาํเลยที ่1 ไดม้กีารขอแกไ้ขคาํใหก้าร ศาลจงึมคีาํสัง่
ใหก้ลบัไปดาํเนินการแกไ้ขใหเ้สรจ็สมบรูณ์ และ นํากลบัมาเสนอต่อศาลอกีครัง้โดยศาลจะมกีารชีส้องสถานและ กําหนดวนัไต่สวนคด ี
วนัที ่26 พฤศจกิายน 2561 ทัง้น้ีเมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน 2561 ศาลไดก้ําหนดวนันัดสบืพยานโจทยแ์ละจําเลย ทัง้หมดรวม 6 นัด 
คอื วนัที ่17 / 18 / 25 / 26 / 30 กรกฎาคม และ 1 สงิหาคม 2562 

  กรณีขอ้พพิาทน้ีเป็นเรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัโอนสทิธกิารรบัเงนิซึง่มผีลสมบรูณ์และบงัคบัไดต้ามกฎหมาย คู่กรณีไมส่ามารถ
ยกขอ้อา้งใดๆ มาปฏเิสธการชําระเงนิไดต้ามความเหน็ทางกฎหมายของสาํนักงานกฎหมายมอือาชพี ดงันัน้ขอ้พพิาทน้ีจะไมส่่งผล
กระทบทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหายจากการรบัชาํระหน้ี  นอกจากน้ีตามความเหน็ของผูต้รวจสอบบญัชไีดแ้จง้วา่ “ไมส่ามารถใช้
วธิกีารสอบทานอื่นเพิม่เตมิเพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมทีจ่ะสรุปถงึผลกระทบต่อการรบัชําระหน้ีทีอ่าจจะเกดิ
ขึ้นกบับริษทัฯ ซึ่งอาจจําเป็นต้องพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ได้ในขณะน้ี หากสามารถสอบทานหลกัฐานที่เพยีงพอและ
เหมาะสมของบญัชลีกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวได ้อาจพบเหตุทีแ่สดงวา่อาจจาํเป็นตอ้งพจิารณารายการปรบัปรุงต่อขอ้มลูทางการเงนิ
รวมและขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลดงักลา่ว“ 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
 
1. ทรพัยสิ์นประเภทคอมพิวเตอร ์เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องใช้สาํนักงาน และยานพาหนะ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิประเภทคอมพวิเตอร ์เฟอรนิ์เจอร ์เครือ่งใชส้าํนกังาน และยานพาหนะ 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

รายการ 
ลกัษณะของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
 

มลูค่าตามบญัชี (พนับาท) 
 

ACAP    
สว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่ เป็นเจา้ของ - 714 
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ - 172 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน เป็นเจา้ของ - 2,557 
เครือ่งใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ - 101 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ - 8,347 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  เป็นเจา้ของ - 382 

 
รวม 

 

 
12,273 

 
GSC    
สว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่ เป็นเจา้ของ - 1,839 
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ - 2,170 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน เป็นเจา้ของ - 91 
เครือ่งใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ - 700 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ - 2,285 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจา้ของ - 725 

 
รวม 

 

 
7,810 

 
ACON    
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ - - 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน เป็นเจา้ของ - - 
เครือ่งใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ - - 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจา้ของ - 1 

 
รวม 

 

 
1 
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รายการ 
ลกัษณะของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
 

มลูค่าตามบญัชี (พนับาท) 
 

CAP OK    
สว่นปรบัปรุงสทิธกิารเชา่ เป็นเจา้ของ - - 
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ - 2 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน เป็นเจา้ของ - 1 
เครือ่งใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ - - 
ยานพาหนะ  เป็นเจา้ของ - 1,544 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจา้ของ - 90 

 
รวม 

 

 
1,637 

 
OK CASH    
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ - - 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครือ่งตกแต่งสาํนกังาน เป็นเจา้ของ - - 
เครือ่งใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ - 1 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ - 252 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจา้ของ - 64 

 
รวม 

 

 
317 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ไมม่ภีาระผกูพนั 

 
2. สญัญาเช่าพืน้ท่ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีญัญาเชา่พืน้ที ่ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั สถานท่ี 
พืน้ท่ีเช่า 
(ต.ร.ม.) 

อตัรา 
(บาทต่อเดือน) 

อายสุญัญาเช่า (ปี) เงือ่นไขในการเช่า 

ACAP 
 

อาคารเอสเจ อนิฟินิท 
วนั บซิเินส คอมเพลก็ซ ์ 
ชัน้ 24 หอ้งเลขที ่
2401-2405 
สาขาที ่00003 
โกดงั จาํนวน 1 สาขา 

655 
 
 
 
 

450 

344,530 
 
 
 
 

57,894.73 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ 
16 ตุลาคม 2561 ถงึ  
15 ตุลาคม 2564 
 
1 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ 
1 กรกฎาคม 2561 ถงึ 
 30 มถุินายน 2562 

ชาํระคา่เชา่และคา่บรกิาร
เป็นรายเดอืนโดยชาํระ 
เป็นคา่เชา่และคา่บรกิาร
ลว่งหน้าภายในวนัที ่5 
ของทุกเดอืน 
การต่ออายุสญัญาการเชา่
แจง้ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
60 วนั 
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บริษทั สถานท่ี 
พืน้ท่ีเช่า 
(ต.ร.ม.) 

อตัรา 
(บาทต่อเดือน) 

อายสุญัญาเช่า (ปี) เงือ่นไขในการเช่า 

GSC 
 

สาขาในต่างจงัหวดั 
จาํนวน 1 สาขา 
 

อาคาร
พาณิชย ์
2 คหูา 
 

30,000 
 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่
1 มถุินายน 2561 ถงึ  
31 พฤษภาคม 2564 

การต่ออายุสญัญาการ 
เชา่แจง้ลว่งหน้าไมน้่อย 
กวา่ 90 วนั 
 

สาํนกังานใหญ่ 
จาํนวน 1 สาขา 

อาคาร 
สาํนกังาน 
 

170,240 
 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่
16 ธนัวาคม 2560 ถงึ  
15 ธนัวาคม 2563 
 

การต่ออายุสญัญาการ 
เชา่แจง้ลว่งหน้าไมน้่อย 
กวา่ 30 วนั 
 
 
 
 

 อาคารเอสเจ อนิฟินิท 
วนั บซิเินส คอมเพลก็ซ ์ 
ชัน้ 24 หอ้งเลขที ่
2401-2405 
 

อาคาร 
สาํนกังาน 
 

5,500 16 ตุลาคม 2561 ถงึ  
15 ตุลาคม 2564 

เชา่ชว่งต่อจากเอแคป 
คา่บรกิารและ 
คา่สาธารณูปโภค 
เดอืนละ 9,700 บาท 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่นๆ  
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท    บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“เอแคป หรือ บริษัทฯ”)  
ช่ือภาษาองักฤษ   ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (“ACAP or the Company”) 
ประเภทธรุกิจ   บริษัทให้บริการทางการเงิน และให้สินเช่ือ  
เลขทะเบียนบริษัท   0107546000326 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24   

ห้องเลขท่ี 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรังสิต 
               แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด  195,336,169 บาท 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว    158,203,492.50 บาท 
ชนิดของหุ้นท่ีจดทะเบียนฯ  หุ้นสามญั 
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 316,406,985 หุ้น 
ราคาพาร์ตอ่หุ้น   0.50 บาท 
โทรศพัท์    02-793-3888 
โทรสาร    02-793-3844 
Home Page   www.acap.co.th 
 
รายละเอียดนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถอืหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 
 
ช่ือบริษัท (1)   บริษัท เอแคป คอนซัลติง้ จาํกดั (“เอคอน”) 
ช่ือภาษาองักฤษ   ACAP CONSULTING COMPANY LIMITED (“ACON”) 
สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ   99.99% 
ประเภทธรุกิจ   ให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้าน CASH MONITORING 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24   

ห้องเลขท่ี 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรังสิต 
               แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  1,000,000 บาท 
จํานวนหุ้น   100,000 หุ้น 
ราคาพาร์ตอ่หุ้น   10 บาท 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
โทรศพัท์    02-793-3888 
โทรสาร    02-793-3944 
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ช่ือบริษัท (2)   บริษัท โกลบอล เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จาํกัด (“จเีอสซี”) 
ช่ือภาษาองักฤษ   GLOBAL SERVICE CENTER COMPANY LIMITED (“GSC”) 
สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ  99.99% 
ประเภทธรุกิจ   ให้บริการรับจ้างติดตามหนี ้และบริการ Call Center  
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   เลขท่ี 2991/14-15 อาคารวิสทุธานี ถนนลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240  
ทนุจดทะเบียนทัง้หมด  125,000,000 บาท  
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  80,000,000 บาท 
จํานวนหุ้น   160,000,000 หุ้น 
ราคาพาร์ตอ่หุ้น   0.50 บาท 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
โทรศพัท์    02-793-3888 
โทรสาร    02-793-3844 
Home Page   www.gsc-servicecenter.com 

 
  

ช่ือบริษัท (3)   บริษัท แคปปิตอล โอเค จาํกัด (“แคป โอเค”) 
ช่ือภาษาองักฤษ   CAPITAL OK COMPANY LIMITED (“CAP OK”) 
สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ  99.99% 
ประเภทธรุกิจ   ให้บริการสินเช่ือสว่นบคุคลรายย่อย เพ่ือการอปุโภคและบริโภค ธรุกิจรับจ้างดําเนินงาน 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24   

ห้องเลขท่ี 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรังสิต 
               แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  412,500,000 บาท 
จํานวนหุ้น   82,500,000 หุ้น 
ราคาพาร์ตอ่หุ้น   5 บาท 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
โทรศพัท์    02-793-3999 
โทรสาร    02-793-3844 
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ช่ือบริษัท (4)   บริษัท โอเค แคช จาํกัด (“โอเค แคช”) 
ช่ือภาษาองักฤษ   OK CASH COMPANY LIMITED (“OK CASH”) 
สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ  99.99% 
ประเภทธรุกิจ   การให้สินเช่ือ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24   

ห้องเลขท่ี 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรังสิต 
               แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  62,050,000 บาท 
จํานวนหุ้น   6,205,000 หุ้น 
ราคาพาร์ตอ่หุ้น   10 บาท 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
โทรศพัท์    02-793-3888 
โทรสาร    02-793-3844 
 
 
ช่ือบริษัท (5)   บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จาํกัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”)* 
ช่ือภาษาองักฤษ   ACAP (ASIA) ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

(“ACAP (ASIA) AMC”) 
สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ  99.99% 
ประเภทธรุกิจ   ให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24   

ห้องเลขท่ี 2401- 2405 ถนนวิภาวดีรังสิต 
               แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  25,000,000 บาท 
จํานวนหุ้น   2,500,000 หุ้น 
ราคาพาร์ตอ่หุ้น   10 บาท 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
โทรศพัท์    02-793-3888 
โทรสาร    02-793-3844 
 
หมายเหต:ุ  * บบส.เอแคป (เอเชีย) ได้จดทะเบียนเลกิบริษัท ซึง่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

    และได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบญัชี เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 
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ช่ือบริษัท (6)   บริษัท ออร่ัม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร่ี พทีอี ีจาํกัด (“ออร่ัม”) 
ช่ือภาษาองักฤษ   AURUM CAPITAL ADVISORY PTE LIMITED (“AURUM”) 
สดัสว่นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ  63.97% 
ประเภทธรุกิจ   ให้บริการด้านวาณิชธนกิจในประเทศสิงคโปร์ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่   168 Robinson Road # 09-06 Capital Tower Singapore 068912 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  475,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
จํานวนหุ้น   475,000 หุ้น 
ราคาพาร์ตอ่หุ้น   1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ชนิดของหุ้น   หุ้นสามญั 
 
 
2. ข้อมูลสาํคัญอื่นๆ 

นายทะเบียนของบริษัทฯ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ 02 009-9000 

 
บริษัทผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ถนนสาทรใต้ 
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 02-344-1000 โทรสาร 02-286-5050 

รายชือ่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท 

            ปี 2561  นายบญุเลิศ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5339 
   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
 หรือ นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4906 
   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
 หรือ นางอโนทยั ลีกิจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3442 
  
 
 
 

 
 

 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
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สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
เลขท่ี 3000 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 02-299-1283 โทรสาร 02-2737332 

 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาซอยอารี 
 เลขท่ี 404/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์. 0-2279-2090-4 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร 
 เลขท่ี183 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์. 0-2676-5522-5 
 

ธนาคารออมสิน จํากดั (มหาชน) สํานกัพหลโยธิน 
 เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 โทรศพัท์. 0-2299-8555 
 
ทีป่รึกษางานกฎหมาย 
    สํานกังาน บริรักษ์ เปรมใจ ธนา ทนายความ 
 เลขท่ี 673/249 คอนโดชีวาทยัรามคําแหง ห้อง 1719 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 โทรศพัท์ 02-934-7593-4 
 โทรสาร 02-934-5008 
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การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
 

1.    จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
        ก.   ทุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกชาํระแลว้  

บรษิทัฯ  มทีุนจดทะเบยีน  195,336,169.00 บาท คดิเป็นหุน้สามญัจาํนวน 390,672,338 หุน้ และทุนจดทะเบยีนชาํระ
แลว้ 158,203,492.50 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คดิเป็นหุน้สามญั จาํนวน 316,406,985 หุน้ ทัง้น้ี หุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

        ข.   หุน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงือ่นไขแตกต่างไปจากหุน้สามญั :    -ไมม่-ี 
        ค.   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (ACAP-W2) ประเภทระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้อายุ 2 ปี  
จาํนวนไมเ่กนิ 76,172,282 หน่วย แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มจีาํนวนหุน้ทีเ่หลอืรองรบัการ
ใชส้ทิธ ิ73,548,557 หุน้ อตัราการใชส้ทิธ ิใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้สามญัของบรษิทั 1 หุน้ โดยมรีาคาใชส้ทิธ ิ6 บาท 
           
2.   ยอดหน้ีคงค้างของการออกหุ้นกู้และตัว๋แลกเงิน  

 รายละเอยีดการออกหุน้กูแ้ละตัว๋แลกเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี          

 ก.  หุน้กูข้องบรษิทัฯ ทีย่งัไมไ่ดไ้ถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 3,065,300,000 บาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
หุน้กู ้ACAP193A :    454,200,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 10 มนีาคม 2562 อายุ 2 ปี   
หุน้กู ้ACAP196A :    240,500,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5 วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 30 มถุินายน 2562 อายุ 2 ปี  
หุน้กู ้ACAP19OA :    768,600,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.0 วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 6 ดุลาคม 2562 อายุ 2 ปี  
หุน้กู ้ACAP202A :    395,300,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.0 วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 7 กุมภาพนัธ ์2563 อายุ 2 ปี 
หุน้กู ้ACAP207A :    716,100,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 6 กรกฎาคม 2563 อายุ 2 ปี 
หุน้กู ้ACAP209A :    196,500,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 14 กนัยายน 2563 อายุ 2 ปี 
หุน้กู ้ACAP20NA :    294,100,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 23 พฤศจกิายน 2563 อายุ 2 ปี 
 

ข.  ตัว๋แลกเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 : บรษิทัฯ มยีอดคงคา้งของตัว๋แลกเงนิเป็นจาํนวน 417.82 ลา้นบาท 
 

นอกจากนัน้บรษิทัฯ มกีารเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้จํานวน 2 หลกัทรพัย ์คอื ACAP-W1 และ ACAP-W2 
ซีง่ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัดงัน้ี 

 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัรุ่นที ่1 (ACAP-W1) จาํนวนไมเ่กนิ 62,500,000 หน่วย ประเภทระบุชื่อผูถ้อืและ
สามารถโอนเปลี่ยนมอืได้ อายุ 2 ปี อตัราการใช้สทิธหิลงัปรบัสทิธ ิ(หน่วย : หุน้) 1:1.1789  ราคาใช้สทิธ ิ1.6965 
บาท โดยไดค้รบกาํหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยไปแลว้ ซึง่ตรงกบั วนัที ่31 กรกฎาคม 2561  

 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัรุ่นที ่2 (ACAP-W2) จาํนวนไมเ่กนิ 76,172,282 หน่วย ประเภทระบุชื่อผูถ้อืและ
สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้อายุ 2 ปี อตัราการใชส้ทิธ ิ(หน่วย : หุน้) 1:1 ราคาใชส้ทิธ ิ 6 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 มใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืจาํนวน 73,548,557 หน่วย โดยกําหนดระยะเวลาใชส้ทิธไิดใ้นทุกวนัที ่15 ของ
เดอืนมถุินายนและธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยกําหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยตรงกบั 
วนัที ่28 พฤษภาคม 2562 
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3.   ผูถ้ือหุ้น 

   รายชือ่ผูถ้อืหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้จากทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ ตามทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ  
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
หมายเหตุ:        
1/   นบัรวมกลุ่มครอบครวั ซึง่มใิช่การนบัรวมการถอืหุน้โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการบริษทั  

  ในระหวา่งปี 2561 กรรมการของบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
 
5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ละ
หกัสาํรองตามกฎหมาย ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นครัง้คราว ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุนความจาํเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแต่ละครัง้จะตอ้งผา่นการอนุมตัจิากที่

หน่วย : หุน้

 ตาํแหน่ง  จาํนวนหุ้นท่ีถือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

 จาํนวนหุ้นท่ีถือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 จาํนวนหุ้นท่ี
เปล่ียนแปลง เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง)

 สดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561

 1.  พลเอก ภูดศิ ทตัตยิโชติ  ประธานกรรมการ                             -                               -                               -                               -   
 2.  นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์  รองประธานกรรมการ                             -                               -                               -                               -   
 3.  นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศรี  กรรมการ                 46,575,250                 46,575,250                             -   14.72%
 4.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล  กรรมการ                             -                               -                               -                               -   
 5.  นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์  กรรมการ                             -                               -                               -                               -   
 6.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล  กรรมการ                             -                               -                               -                               -   
 7.  พล.ต.อ.อํานาจ อนัอาตมง์าม  กรรมการอสิระ / 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
                            -                               -                               -                               -   

 8.  นายณฐพร องิคนินนัท์  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

                            -                               -                               -                               -   

 9.  นายพจิารณ์ สขุภารงัษี  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

                          200                           258                            58 0.00008%

 ช่ือ

รายช่ือ จาํนวนหุ้นท่ีเรียกชาํระแล้ว ร้อยละ 
1. กลุม่สขุเจรญิไกรศรี1/   
   1.1 นางสาวสกุญัญา  สขุเจรญิไกรศร ี 46,575,250 14.72 
   1.2 นายสรุศกัดิ ์       สขุเจรญิไกรศร ี 1,458,300 0.46 
2. บรษิทั พพี ีไพรม์ จาํกดั (มหาชน) 43,245,000 13.67 

3. นางจารุณี       ชนิวงศว์รกุล 13,558,000  4.29 
4. นายนิธาน       ปิยะรฐั  10,307,325  3.26 
5. นายวสิทุธิ ์      นชัชาธน  9,857,700  3.11 
6. นายณฏัฐพ์งษ์  ปญัจวรญาณ  8,000,000  2.53 
7. นางอนญัญา    เรอืงศกัดิว์ชิติ 6,100,000  1.93 
8. บรษิทั หลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน)  4,220,600 1.33 
9. นาย ณรงค ์เผอืกผอ่ง 3,979,700  1.26 
9. ประชาชนทัว่ไป 169,105,110 53.44 

รวม 316,406,985 100.00 
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ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจอนุมตัิให้
จา่ยเงนิปนัผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 
 

 
          หมายเหตุ:    *    ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 ทีจ่ดัประชุมขึน้เมือ่วนัพธุที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้มีต ิ
                                   อนุมตังิดจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2561 และใหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
             ประจาํปี 2562 ของบรษิทัฯ ทีจ่ะมปีระชุมในวนัจนัทรท์ี ่29 เมษายน 2562 เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
1. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(ลา้นบาท) (25.142) 174.350 243.484 61.875 
2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 125 304 315 316 
3. เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้
   3.1 เงนิปนัผลจา่ยระหว่างกาล (บาท/หุน้) - - - -
   3.2 เงนิปนัผลประจาํปี (บาท/หุน้) - - 0.25 -
4. รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) - - 78.95 -
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โครงสร้างการจดัการ 

 

คณะกรรมการ  
โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

 
1. คณะกรรมการบริษทั 

การปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2561นัน้ คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามพร้อมทัง้
คุณวฒุคิวามสามารถ และประสบการณ์ จาํนวน 9 ทา่น ซึง่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ทา่น  

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร หมายถงึ กรรมการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั เป็นพนักงานทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน
ประจาํ และมอีาํนาจลงนามหรอืไมม่อีาํนาจลงนามผกูพนัตามของบงัคบัของบรษิทั  

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร หมายถงึ กรรมการทีไ่มไ่ดม้สีว่นรวมในการบรหิารงาน ไมไ่ดม้ตีําแหน่งเป็นผูบ้รหิารหรอืเป็น 
พนกังานประจาํของบรษิทั ซึง่อาจมอีาํนาจหรอืไมม่อีาํนาจลงนามผกูพนัใดๆ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัทัง้ 9 ท่านเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ีนายอนุชยั  
วทิยน์ลากรณ์ และนายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล และกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 6 ทา่นโดยเป็นกรรมการอสิระจาํนวน 3 ทา่น ซึง่ดาํรง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยร่วมกนัปฏบิตัหิน้าที่มาในปี 2561 โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงนิ 
ตลอดจนการปฏบิตัติามระเบยีบและนโยบายต่างๆทีไ่ดว้างไวน้อกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะทํางานร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ตดิตามการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิารวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมคีวามเหมาะสม 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รองกรรมการผู้ จัดการ
สายงานสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ

ประธานเจ้าหน้าท่ี
สายงานการเงินและบญัชี

เลขานุการประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าท่ี
สายงานปฏิบตัิการ

รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานกฎหมาย

ฝ่ายสินเช่ือฝ่ายบริหารสินทรพัย์

ตรวจสอบภายใน กํากับดูแล

บริหารความเส่ียง
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรษิทัจาํนวน 9 ทา่น ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

 
 
หมายเหตุ :  
 (1) นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 
(2) นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 
(3) นายพจิารณ์ สขุภารงัษ ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล ทีไ่ดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
   ตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 
(4) นางสาวอุภยัพร อศัวรกัษ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเลขานุการบรษิทัจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2561 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561   
   แทนนางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล ทีไ่ดล้าออกจากตาํแหน่งเลขานุการบรษิทั 
 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561 เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 ไดม้กีารแกไ้ขผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทน

บรษิทัเป็นดงัน้ี คอื นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ีหรอื นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์หรอื นายอนุชยั วทิย์นลากรณ์ หรอื นางสาว
พมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล กรรมการสองคนในสีค่นลงนามรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
  

บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทัโดยสรุปอาํนาจหน้าทีท่ีส่าํคญัได ้ดงัต่อไปน้ี 
 

1. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ 
2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3. จดัใหม้กีารทาํงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่ผูส้อบ

บญัชตีรวจแลว้และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

ตาํแหน่ง

1. พลเอก ภูดศิ ทตัตยิโชติ ประธานกรรมการ
2. นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม
3. นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศร ี กรรมการ / กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม
4. นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล กรรมการ / กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

5. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ (1) กรรมการ / กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม

6. นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล (2) กรรมการ

7. พล.ต.อ.อาํนาจ อนัอาตมง์าม กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายณฐพร องิคนินนัท์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

9. นายพจิารณ์ สขุภารงัษี (3) กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอุภยัพร อศัวรกัษ์ (4) เลขานุการบรษิทั

รายช่ือ
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4. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบรษิทั รวมทัง้ควบคุมกํากบัดูแล
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝา่ยจดัการใหเ้ป้นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ
ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

5. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธุรกจิโครงการลงทุน ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการ
รายอื่นๆ ทีนํ่าเสนอโดยฝา่ยจดัการ 

6. พจิารณากาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์รและกํากบัดแูลใหม้รีะบบ
หรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพือ่ลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั
อยา่งเหมาะสม 

7. คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอํานาจใหก้รรมการท่านหน่ึงหรอืหลายท่าน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัอิย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิทัได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษิทั หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อํานาจตามที่กรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอํานาจหรอือํานาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร ทัง้น้ีคณะกรรมการ
บรษิทั อาจมอบอํานาจใหค้ณะผู้บรหิาร มอีํานาจหน้าที่ในการปฏบิตัิงานต่างๆ โดยมรีายละเอยีดการมอบอํานาจตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะผูบ้รหิาร ซึง่การมอบอํานาจดงักล่าวมใิช่เป็นการมอบอํานาจทีท่ําใหค้ณะผูบ้รหิารสามารถ
พจิารณาและอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดทีท่าํ
กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

8. พจิารณาทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกิจของบรษิทัทุกๆ 5 ปี รวมถึงการกําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย 
แผนงานและงบประมาณบรษิทั ควบคุมกํากบัดูแลการบรหิาร และการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่ในเรื่องดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการบรษิทัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการ
ดาํเนินการไดแ้ก่ เรือ่งทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้
กู ้การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทั
อื่นมาเป็นของบรษิทั การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ยงัมขีอบเขตหน้าที่ในการกํากบัดูแลให้บริษัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) อาทเิช่น การทํา
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิทีส่าํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั 

9. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะผูบ้รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
10. กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็น หุ้ น ส่ ว น

ในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่าํกดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชน หรือ
บรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่า่จะทาํเพือ่ประโยชน์ตน
หรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

11. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาทีบ่รษิทัทาํขึน้ หรอืถอื
หุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 
 
ทัง้น้ี อาํนาจของคณะกรรมการบรษิทัจะไมร่วมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการ

บรษิทั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและ
อนุมตัริายการดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
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2. คณะกรรมการบริหาร  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีรรมการบรหิารจาํนวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย  
 

 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารในการบรหิารงาน

ในเรือ่งเกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทักาํหนดนโยบายแผนธุรกจิงบประมาณโครงสรา้งการบรหิารงาน
และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบรวมถึงการตรวจสอบและตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัตาม
นโยบายทีก่าํหนดโดยสรุปอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามทีฝ่า่ยจดัการเสนอก่อนทีจ่ะนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

และอนุมตัทิัง้น้ีใหร้วมถึงการพจิารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างที่ไม่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัในกรณีเรง่ดว่นและใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

2. อนุมตักิารซือ้ขายสนิคา้อนัเป็นปกตธิุระของบรษิทัในวงเงนิไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท 
3. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 300 ลา้นบาทยกเวน้การนําเงนิลงทุนในพอรต์สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL 

Portfolio) ทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยเขา้ไปดาํเนินการมอีาํนาจอนุมตัวิงเงนิดงักลา่วไมเ่กนิ 300 ลา้นบาทต่อการเขา้ลงทุนในแต่ละพอรต์ 
4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนสาํหรบัการลงทุนและขยายธุรกจิใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอํานาจทีไ่ดถู้กกําหนดไวใ้นนโยบาย

การลงทุนของบรษิทัทีจ่ดัทาํขึน้ 
5. อนุมตัิการใช้จ่ายเงนิลงทุนที่สําคญัๆที่ได้กําหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่จะได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัหรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 
6. เป็นคณะทีป่รกึษาฝา่ยจดัการในเรือ่งเกีย่วกบันโยบายดา้นการเงนิการลงทุนการตลาดการบรหิารงานบุคคลและดา้นการ

ปฏบิตักิารอื่นๆ 
7. จดัสรรเงนิบาํเหน็จรางวลัซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้แก่พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัหรอืบุคคลใดๆที่

กระทาํกจิการใหบ้รษิทั 
8. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั 
9. กระทาํการแทนบรษิทัในเรือ่งต่างๆ ตามเงือ่นไขทีจ่ดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย ์

 

ตาํแหน่ง

1. นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศร ี ประธานกรรมการบรหิาร
2. นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล กรรมการบรหิาร

3. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ กรรมการบรหิาร

4. นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล กรรมการบรหิาร

นางสาวอุภยัพร อศัวรกัษ์ เลขานุการกรรมการบรหิาร

รายช่ือ
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ทัง้น้ีอํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้งหรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบรหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทั
หรอืบรษิทัย่อยตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบณ วนัที ่31 ธนัวาคม2561 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 3 ท่าน ทัง้น้ี
นายณฐพร องัคนินนัท ์มคีวามรูค้วามสามารถในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย สอบทานผลการตรวจสอบภายใน
รว่มกบัฝา่ยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ พจิารณารายการเกีย่วโยงต่างๆ 
เป็นตน้ คณะกรรมการตรวจสอบทีป่ฏบิตัหิน้าทีป่ระกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 

 
หมายเหตุ :  
(1) นายพจิารณ์ สขุภารงัษ ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 แทน  
   นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล ทีไ่ดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายบรรดาศกัดิ ์ชสูาย ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่14  
   สงิหาคม 2561 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบรษิทักาํหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปมกีารเปิดเผย

ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอและเชือ่ถอืได ้
2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
3. สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์รวมถงึกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาคดัเลอืก เสนอ แต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักลา่วและเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอกรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

ตาํแหน่ง

1. พล.ต.อ.อาํนาจ อนัอาตมง์าม กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณฐพร องิคนินนัท์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นายพจิารณ์ สขุภารงัษี (1) กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

นายบรรดาศกัดิ ์ ชสูาย (2) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ
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6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
6.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด 
     หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

ความเหน็หรอืสงัเกตโดยรวม ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่รามกฏบตัร (Charter) 
รายงานอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. พจิารณาอนุมตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายบรหิารความเสีย่งและฝ่ายกํากบัดูแลรวมถึงอนุมตัแิผนการ
ตรวจสอบแผนงานอตัรากาํลงัและงบประมาณประจาํปี 

8. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ถอดถอนโยกยา้ยเลกิจา้งและพจิารณาความดคีวามชอบมอบหมายงานและ
รวมถงึการดาํรงไวซ้ึง่ความอสิระใหแ้ก่ฝา่ยตรวจสอบภายในฝา่ยบรหิารความเสีย่งและฝา่ยกาํกบัดแูล 

9. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เชน่ 
- ทบทวนและประเมนิความเหมาะสมของกฎระเบยีบและขอ้กําหนดของบรษิทัฯ ตลอดจนดูแลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติาม 
ขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนดไว ้
- ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 
- ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของผูบ้รหิาร 
- ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนดเช่น 
บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิารเป็นตน้ 
10.จดัทํารายงานการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจําปีของบรษิทัซึง่รายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดและคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

อน่ึงในการปฏบิตัหิน้าที่และความรบัผดิชอบขา้งต้นคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
โดยตรงและคณะกรรมการบรษิทัยงัคงรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้และบุคคลภายนอก 

 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 
จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมตัิให้รอการแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษิทัฯ ไวก่้อน ซึง่ในปจัจุบนัยงัไมม่กีารแต่งตัง้กรรมการชุดใหมเ่น่ืองจากบรษิทัฯ 
เป็นองค์กรขนาดเล็กการหมุนเวียนของผู้บริหารระดับสูงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนัน้กรรมการบริษัทจึงยังคงทําหน้าที่แทน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนต่อไป   

 
ขอบเขต หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาร คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทั

ดงัต่อไปน้ี 
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1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอนัเก่ียวกบัการสรรหา 

   1.1 พจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการของบรษิทั 
   1.2 กําหนดคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รวมทัง้หลกัเกณฑใ์น

การสรรหาเพือ่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นอกจากน้ียงัมหีน้าทีท่บทวนคุณสมบตัขิอง
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีค่รบกาํหนดวาระ 

   1.3 กําหนดวธิกีารและกระบวนการในการเตรยีมบุคลากรที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอนัเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทน 

   2.1 กําหนดนโยบายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

   2.2 กําหนดค่าตอบแทน เงนิรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

   2.3 ประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมถงึพจิารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สําหรบัประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

   2.4 คณะกรรมการบรษิทั อาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบั
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ในเรือ่งดงัน้ี 

        2.4.1 เพือ่กาํหนดและดาํเนินการตามนโยบาย รวมถงึแผนดา้นทรพัยากรบุคคลสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปใน
แนวทางเดยีวกบัเป้าหมายทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

        2.4.2 เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ค่าตอบแทนรวมถงึผลประโยชน์ต่างๆ สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูอยู่ในระดบัทีส่ามารถ
แขง่ขนักบัผูป้ระกอบธุรกจิรายอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได ้

        2.4.3 เพือ่รกัษาบุคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูไวก้บับรษิทั 

 
5. ผูบ้ริหาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมผีูบ้รหิารจาํนวน 5 ทา่น ประกอบดว้ย  

 
หมายเหตุ:  รายชือ่ผูบ้รหิารลาํดบัต่อจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นไปตามคาํนิยามผูบ้รหิารของประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 ตาํแหน่ง

 1.  นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศรี  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
 2.  นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร
 3.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ
 4.  นายชชูาต ิไทรงามสงู  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
 5.  นายธนา เกยีงเอยี  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกฏหมาย

 รายช่ือ
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (Chief Executive Officer : CEO) / กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director : MD) 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดใหน้างสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ีเป็นผูด้ํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
ซึง่เป็นตําแหน่งเดยีวกบัตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ (MD) เพื่อดําเนินการควบคุมการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการดาํเนินธุรกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
1. การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยรวมเพือ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
2. กําหนดกลยุทธแ์ละแผนการทางธุรกจิเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและดาํเนินการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์

และแผนการทางธุรกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
3. ดาํเนินการและปฏบิตัภิารกจิทีค่ณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 
4. สัง่การออกระเบยีบประกาศบนัทกึเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย 
5. อนุมตัแิละ/หรอืมอบอาํนาจการทาํนิตกิรรมเพือ่ผกูพนับรษิทัฯ สาํหรบัธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ ทัง้น้ีใหร้วมถงึธุรกรรม

ใดๆ ทีไ่มเ่ป็นการผกูพนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ โดยตรง 
6. ประสานงานผูบ้รหิารและพนกังานเพือ่ปฏบิตัติามนโยบายและทศิทางทางธุรกจิทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. แสวงหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ  เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
8. พจิารณาการนําสทิธแิละทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บรษิทั หา้งรา้น หรอืสถาบนัการเงนิ 

เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
9. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยคา่ใชจ้า่ยการดาํเนินงานปกตใินวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
10. พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในตราสารและหลกัทรพัยเ์พือ่บญัชบีรษิทัฯ ในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
11. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่าํคญัในการขยายธุรกจิตลอดจนการร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกจิการอื่นๆ ในวงเงนิไม่เกนิ 

50 ลา้นบาท 
12. ดแูลการทํางานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายกฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึการปฏบิตังิานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลใน

การทาํธุรกจิ 
13. สง่เสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของพนกังานเพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 
14. พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินการของบรษิทัฯ รวมถงึมอีํานาจในการแต่งตัง้ทนายความเพื่อ

ฟ้องรอ้งดาํเนินคดหีรอืเขา้สูค้ดทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
15. การพจิารณาอนุมตักิารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้เช่น ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด การ

คดิคา่ธรรมเนียมบรกิารในอตัราคา่ธรรมเนียมปกต ิและการใหเ้ครดติเทอมเหมอืนลกูคา้ทัว่ไป เป็นตน้ 
16. อนุมตักิารแต่งตัง้โยกยา้ยและเลกิจา้งพนกังานระดบัผูบ้รหิาร 
17. อนุมตักิารแต่งตัง้ผูม้อีาํนาจลงนามในเชค็หรอืเอกสารสัง่จา่ยเงนิของบรษิทัฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วกบั

หุน้ หุน้กู้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหน่วยลงทุน เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ รวมทัง้สญัญาต่างๆ
เอกสารทางการบญัชกีารเงนิและเอกสารทัว่ไป 

18. ดาํเนินกจิการงานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรณีๆ ไป 
19. มอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นตามทีเ่หน็สมควรเพื่อทําหน้าทีด่ําเนินการแทนในเรื่องทีจ่ําเป็นและสมควรและภายใตอ้ํานาจ

หน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
20. มอบหมายงานภารกจิเรือ่งใดๆ ใหแ้ก่รองกรรมการผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิารนําไปปฏบิตั ิ
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อน่ึงการอนุมตัิรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมตัิรายการที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอาํนาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯและตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) ทาํกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยยกเวน้
เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาอนุมตัิไว้ รวมทัง้ให้เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่
สาํคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
 
6. เลขานุการบริษทั (Company Secretary)   

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2561 เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 มมีตใิหน้างสาวอุภยัพร อศัวรกัษ์ ทาํ
หน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ตาม
มาตรา 89/15 เรือ่งการกาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้เีลขานุการบรษิทัขึน้ โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัทาํและเกบ็เอกสารดงัต่อไปน้ี 
1.1 ทะเบยีนกรรมการ 
1.2 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และรายงานประจาํปีของ 
บรษิทัฯ 
1.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ายงานโดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่สาํเนารายงานการ
มสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั
ทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
4. ใหค้าํแนะนําดา้นกฏหมายและกฏเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลในการดาํเนิน 

กจิการของคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 
5. ทาํหน้าทีใ่นการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 
6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ 

และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย 
7. จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนําแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่
8. หน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ 

 
การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2558 วนัที ่3 ธนัวาคม 2558 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
1.อาํนาจอนุมตัสินิเชือ่ 
 

 
 

ตาํแหน่ง อาํนาจอนุมติั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรหิาร 50-300 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรษิทั 300 ลา้นบาทขึน้ไป
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1.1 อาํนาจอนุมตัขิองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (วงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท) 
 วงเงนิอนุมตัไิมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของหลกัประกนัทีม่าขอสนิเชือ่ โดยใชบ้รษิทัประเมนิราคาทีข่ ึน้ทะเบยีน

กบัสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) 
 อตัราดอกเบีย้ทีเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้รอ้ยละ 12 ต่อปี หรอืมากกวา่ 
 ระยะเวลาการใหส้นิเชือ่ จาํนองหรอืขายฝาก สามารถกาํหนดระยะเวลาไดไ้มเ่กนิ 1 ปี และต่อไดอ้กี 1 

ครัง้ หากมากกวา่น้ีตอ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร 
1.2 อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร (วงเงนิเกนิ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท) 

 วงเงนิอนุมตัไิมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของหลกัประกนัทีม่าขอสนิเชือ่ โดยใชบ้รษิทัประเมนิราคาทีข่ ึน้ทะเบยีน
กบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 อตัราดอกเบีย้ทีเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้รอ้ยละ 12 ต่อปี หรอืมากกวา่ 
 ระยะเวลาการใหส้นิเชือ่ จาํนองหรอืขายฝาก สามารถกาํหนดระยะเวลาไดไ้มเ่กนิ 1 ปี และต่อไดอ้กี 1 

ครัง้ หากมากกวา่น้ีตอ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
1.3 อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั (วงเงนิเกนิกวา่ 300 ลา้นบาท) 

หลกัเกณฑใ์หใ้ชห้ลกัเสยีงมตขิา้งมากขององคป์ระชุมโดยสามารถอนุมตัทิุกวงเงนิและอตัราดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้ง
กบัตน้ทุนการเงนิ 

 
2. อาํนาจอนุมตักิารลงทุนรวมในทัง้หุน้และตราสารต่างๆ 

การลงทุนมอีตัราผลตอบแทนไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 6 ต่อปี 

 
 

7. การสรรหากรรมการ 
 

7.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
 
ในการเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัทุกๆ ปี บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสผ่านทางเวบ็ไซต์ใหผู้้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มคีวาม

เหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการใหมข่องบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาจากคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความชาํชาญใน
ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นหลกั ในขณะเดยีวกนักจ็ะมกีารพจิารณาถงึความเหมาะสมของกรรมการทีจ่ะครบกําหนดออกตามวาระใหก้ลบั
เขา้ดํารงตําแหน่งต่อไป การพจิารณาทัง้หมดน้ี คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี ให้
ความเหน็ชอบตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีงตามจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ด้รบัการเสนอชื่อเป็น

รายบุคคลหรอืหลายคนในคราวเดยีวกนัแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควรแต่ในการออกเสยีงลงคะแนนหรอืมมีติ

ตาํแหน่ง อาํนาจอนุมติั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรหิาร 50-300 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรษิทั 300 ลา้นบาทขึน้ไป
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ใดๆผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชส้ทิธติามคะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1. แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไมไ่ด ้

3. การออกเสยีงลงคะแนนเพือ่การเลอืกตัง้กรรมการจะตอ้งเป็นไปตามคะแนนเสยีงสว่นใหญ่หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ผูท้ีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีง 

 
ในกรณีทีม่ตีําแหน่งกรรมการวา่งลงนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ เช่น การตายหรอืลาออก คณะกรรมการบรษิทัจะ

พจิารณาแต่งตัง้ใหก้รรมการใหมด่าํรงตาํแหน่งแทนกรรมการคนทีต่ายหรอืลาออกในการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัไดเ้ลย โดย
ไม่ต้องมกีารเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหม่แต่อย่างใด ส่วนการแต่งตัง้ผู้บรหิารระดบัสูง รวมทัง้ตําแหน่ง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นไปตามนโยบายแผนสบืทอดตําแหน่งและการคดัเลอืกแต่งตัง้กรรมการใหมใ่น
คูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัก่อนทีจ่ะนําเสนอใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้ต่อไป 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ กําหนดใหก้ารประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการของบรษิทัจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ง ถ้า
กรรมการทีจ่ะออกแบง่ใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3  

โดยกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนั และปีต่อๆ ไปให้
กรรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการทีถู่กเลอืกใหอ้อก สามารถกลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งได้
ใหม ่โดยผา่นการคดัเลอืกจากผูถ้อืหุน้ 

 

คณุสมบติัคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการของบรษิทัประกอบไปดว้ยบุคคลที่เป่ียมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่วชาญ และความสามารถใน
ธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ดําเนินการเพยีงพอ เพื่อทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ต้องมี
ความทุ่มเทรบัผดิชอบ และใหเ้วลาต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างเตม็ที ่รวมถงึมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเองเป็น
อยา่งด ี 

 
ทัง้น้ีเพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีณะกรรมการทีเ่หมาะสมต่อโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษิทัฯ จงึไดม้กีารกําหนดคุณสมบตั ิ

และการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบรษิทัไวด้งัน้ี  
1. ประกอบดว้ยกรรมการในสดัสว่นทีเ่หมาะสม เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัต่อการบรหิารงาน ซึง่กาํหนดใหก้รรมการของ

บรษิทัฯ มจีํานวนไมน้่อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่อาศยัในราชอาณาจกัร โดยการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรษิทั จะต้องมาจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ยกเวน้เป็นการแต่งตัง้กรรมการเพื่อเขา้มาแทนที่กรรมการที่ลาออก ซึ่งจะ
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการของบรษิทัจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระจาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 คน หรอืมจีาํนวน
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่จะมกีารตรวจสอบถ่วงดุลในระดบัคณะกรรมการบรษิทั และอย่างน้อย
ตอ้งม ี1 คน ในกรรมการอสิระ ทีเ่ป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ  

3. กรรมการของบรษิทัแต่ละทา่นจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมคีุณวุฒใินสาขาต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลาย 
เพือ่ใหเ้หน็โอกาสและความเสีย่งของธุรกจิในดา้นทีแ่ตกต่างกนั โดยในจาํนวนของคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด จะตอ้งประกอบดว้ยผู้
ที่มคีวามรู้ในสายงานหลกัๆ ดงัต่อไปน้ีอย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้แก่ ผูม้คีวามรู้ในด้านการเงนิหรอืการธนาคาร ด้านการบญัช ีด้าน
กฏหมาย 

4. ไม่มปีญัหาหรอืขอ้พพิาทด้านกฎหมาย อนัเป็นผลจากการทําหน้าที่คณะกรรมการของบรษิัทอื่นทัง้ในอดตีและ
ปจัจุบนั 
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5. กรรมการของบรษิทั จะไม่ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกวา่ 5 บรษิทั ซึง่หากกรรมการท่าน
ใดมคีวามจําเป็นที่ต้องดํารงตําแหน่งเกินกว่าที่กําหนด กรรมการท่านดงักล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการบรษิทั และ
เปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีและรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

6. กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจให้
บรหิารจดัการกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั 

7. ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการ บรษิทัจะแจง้ขา่วผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของ
บริษัทฯ นอกจากนัน้จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นทนัททีีม่กีารแต่งตัง้ 

 
 7.2 การแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
 

บรษิทัฯ มนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยคณะกรรมการบรษิทั จะร่วมกนั
พจิารณาคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามมาตราพระราชบญัญตัมิหาชน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้รวมถงึคุณวุฒ ิประสบการณ์
การทาํงาน ความเชีย่วชาญชาํนาญในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นตน้ จากนัน้จะนําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้น้ีในปี 2561 บรษิทัมกีรรมการอสิระจาํนวน 3 ทา่น  

 
คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอสิระ (Independent Director) คอืกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝา่ยบรหิารจดัการไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอื

กจิกรรมอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งและไมม่หีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึง่อาจมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และ/หรอืผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิทัฯ ซึ่งมคีวาม
เขม้งวดกวา่ขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กลา่วคอื 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
ย่อยลําดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ีใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ีลกัษณะต้องหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคู่สมรสพี่
น้องและบุตรรวมทัง้คูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อีาํนาจควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอื
ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
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ยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 
ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึงรวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเช่าหรอืให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มืคํ้า
ประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนัซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่
ตอ้งชาํระต่ออกีฝา่ยหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่า
กวา่ ทัง้น้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าวใหน้ับรวมภาระหน้ีที่
เกดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยผูม้อีํานาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ
ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อีาํนาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืไมเ่ป็น
หุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วนหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงานทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจําหรอืถอืหุน้เกนิ
รอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถงึ ขอ้ 9 แลว้กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัผู้
ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
ทัง้น้ี กรรมการอสิระท่านใดทีด่าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัฯ เกนิกวา่ 9 ปี และครบกําหนดการออกตามวาระแต่

หากในขณะนัน้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งอนุมตัแิต่งตัง้ใหก้รรมการอสิระท่านดงักล่าวดาํรงตําแหน่งเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป คณะกรรมการบรษิทัจะใหนํ้าเสนอชื่อกรรมการอสิระท่านนัน้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณา
อนุมตั ิโดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะชีแ้จงเหตุผลและความจาํเป็นดงักลา่วในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 
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 7.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปีไมเ่กนิ 3 วาระตดิต่อกนันับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะ

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบซึง่พน้ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรง
ตาํแหน่งต่อไปไดอ้กีโดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบั “กรรมการอสิระ” และไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้
มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนซึง่เป็นบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั
ของบรษิทัฯ ทัง้น้ีในคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมอีย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเงนิและการบญัชี
เพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 
 
  7.4 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ไมเ่กนิ 3 วาระตดิต่อกนั นับจากวนัที่

ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้น้ีกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึ่ง
พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไปไดอ้กี โดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 
คณุสมบติัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมคีุณสมบตัเิชน่เดยีวกบั “กรรมการอสิระ” และไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดําเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ทัง้น้ี 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทนเพือ่เพิม่ประสทิธผิลในการทาํงาน 
 
8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 
  8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในปี 2561 บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายผลตอบแทนกรรมการดงัต่อไปน้ี 
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1. ประธานกรรมการบรษิทั ไดร้บัค่าเบีย้ประชุมกรรมการในอตัรา 25,000 บาท และกรรมการแต่ละท่านไดร้บัค่าเบีย้
ประชุมกรรมการในอตัราทา่นละ 20,000 บาทในแต่ละครัง้ทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 

 
 

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะไดร้บัเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัราท่านละ 20,000 บาท ในแต่ละครัง้ที ่
ไดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

3. กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

 
 

 

หมายเหตุ:  จากการทีก่รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดล้าออกไป มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2558 เมื่อ
วนัที ่22 พฤษภาคม 2558 ใหช้ะลอการแต่งตัง้กรรมการทดแทน จงึทาํใหไ้มม่กีรรมการ รวมถงึไมม่กีารประชุมของคณะกรรมการสรร
หาหลงัจากนัน้เป็นตน้มา 
 
4. บรษิทัฯ จะจา่ยบาํเหน็จพเิศษใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะโดยรวมในอตัราเดยีวกนักบัปีทีผ่า่นมาคอืรอ้ยละ 1 ของ

กําไรสุทธปิระจําปีของบรษิทัฯ นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการบรษิทัแต่ละท่านขา้งตน้แลว้ โดยกําหนดจ่าย
หลงัจากทีง่บการเงนิประจาํปีของบรษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในปีถดัไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษทั ปี 2560 ปี 2561

(บาท/ครัง้) (บาท/ครัง้)

ประธานกรรมการบรษิทั 25,000        25,000        

กรรมการบรษิทั 20,000        20,000        

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 ปี 2561

(บาท/ครัง้) (บาท/ครัง้)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000        20,000        

กรรมการตรวจสอบ 20,000        20,000        

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา ปี 2560 ปี 2561

และกาํหนดค่าตอบแทน (บาท/ครัง้) (บาท/ครัง้)

ประธานกรรมการบรษิทั -            -            

กรรมการบรษิทั -            -            
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 
 

 
หมายเหตุ : 

(1) นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 
(2) นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 
(3) นายพจิารณ์ สขุภารงัษ ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล ทีไ่ดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
   ตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 
(4) นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 และลาออกเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 
 

 8.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (ซึง่ทัง้หมดเป็นกรรมการบริหาร) 
 

ในปี 2561 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารดงัน้ี 
              (หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ : ผูบ้รหิารไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนอืน่ เชน่ คอมมชิชัน่ หรอืคา่ตอบแทนในรปูอืน่ใด นอกเหนือจากทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้
 
 

 ตาํแหน่ง  การประชุม  การประชุม  ค่าตอบแทน  วนัท่ีเข้าดาํรง

 คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  ตาํแหน่ง

 (ครัง้)  (ครัง้)  (บาท)

 1.  พลเอก ภูดศิ ทตัตยิโชติ  ประธานกรรมการ  7/7  -          469,269  12 พฤศจกิายน 2559

 2.  นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์  รองประธานกรรมการ  7/7  -          439,269  20 มนีาคม 2558
 3.  นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศรี  กรรมการ  7/7  -          439,269  22 พฤษภาคม 2558

 4.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกิุล  กรรมการ  7/7  -          479,269  12 พฤศจกิายน 2559
 5.  นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ (1)  กรรมการ  4/4  -            60,000  18 มถุินายน 2561

 6.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล (2)  กรรมการ  -  -                  -    14 ธนัวาคม 2561

 7.  พล.ต.อ.อาํนาจ อนัอาตมง์าม  กรรมการอสิระ / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 7/7  5/6          539,269  23 กนัยายน 2558

 8.  นายณฐพร องิคนินนัท์  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 7/7  6/6          539,269  24 มถุินายน 2558

 9.  นายพจิารณ์ สขุภารงัษี (3)  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 6/7  4/6          499,269  24 มถุินายน 2558

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีย่งัคงดาํรงตําแหน่งอยู่ ณ ปจัจุบนั        3,464,886 
 ตาํแหน่ง  การประชุม  การประชุม  ค่าตอบแทน  วนัท่ีลาออก

 คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  จากตาํแหน่ง

 (ครัง้)  (ครัง้)  (บาท)

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561
 1.  นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ์ (4)  กรรมการ  5/7  -          399,269  14 ธนัวาคม 2561

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561          399,269 
รวมค่าตอบแทนกรรมการปี 2561          3,864,156 

 รายช่ือ

 รายช่ือ

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เงนิเดอืน 6,446,880          7,420,000          8,599,548          
ค่าตอบแทนพเิศษ 679,914             938,321             1,569,539          
ค่าเบีย้ประชุม 220,000             280,000             260,000             
เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 250,334             305,900             289,800             
รวม 7,597,128             8,944,221             10,718,887           
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9. บคุลากร  

9.1 จาํนวนพนักงาน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มพีนกังานทัง้สิน้ 27 คน ไมไ่ดร้วมพนกังานของบรษิทัย่อย ในการจดัสรรกําลงัคนบรษิทัฯ
จะพจิารณาความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและการบรกิารของบรษิทัฯ ทีส่อดคลอ้งกบัแผนการขยายการดําเนินงานและการลงทุน
ต่างๆ ซึง่บรษิทัมจีาํนวนพนกังานในตาํแหน่งงานต่างๆ ดงัน้ี 

                   (หน่วย : คน) 

 
 

ในสว่นของพนกังานในบรษิทัยอ่ยอื่นๆ (ไมร่วมบรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่พทีอี ีจาํกดั) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 มจีาํนวนพนกังานดงัต่อไปน้ี 

                                (หน่วย : คน) 

 
 

9.2 ลกัษณะผลตอบแทน 

(1) คา่ตอบแทนของพนกังานทีเ่ป็นตวัเงนิ (ไมร่วมผูบ้รหิารและบรษิทัยอ่ย) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

           (หน่วย : บาท) 

 

ลาํดบัท่ี ตาํแหน่ง ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1.  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1           1               1               
2.  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 1           1               1               
3.  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร 0 0 1               
4.  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 0 0 1               
5.  ผูอ้าํนวยการ 0 0 0
6.  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ย 2           1               1               
7.  ผูจ้ดัการ 5           3               5               
8.  หวัหน้าสว่น 6           6               3               
9.  พนกังานสนบัสนุนอื่นๆ 9           13              14              

 รวมจาํนวนพนกังานทัง้สิน้ 24         25              27              

สดัส่วนการถือหุ้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

โดยบริษทั

บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) (GSC) 99.99                     415                 479                 559                 
บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จาํกดั (ACON) 99.99                     4 0 2                     
บรษิทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั (CAP OK) 99.99                     4 3 2                     
บรษิทั โอเค แคช จาํกดั (OK CASH) 99.99                     2 2 2

บริษทัย่อย

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เงนิเดอืน 10,974,661        8,966,678          8,626,685          
ค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั ค่าล่วงเวลา 1,409,905          1,502,242          1,348,702          
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ ค่าน้ํามนั เงนิชดเชย)
เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 204,318             186,875             245,461             
                                 รวม 12,588,884        10,655,795        10,220,847        



 
 
 
 
 

              69 | ห น้ า  

(2) คา่ตอบแทนอื่น (ถา้ม)ี 

บรษิทัฯ มไิดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดแก่พนักงานของบรษิทัฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิตามที่
เปิดเผยในตารางขา้งตน้ รวมทัง้ไมม่คีา่คอมมชิชัน่ใหแ้ก่พนกังานแต่อยา่งใด 

10. ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
-ไมม่-ี 

11. นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัในการพฒันาพนักงาน ผูเ้ป็นทรพัยากรหลกัของบรษิทัฯ จงึไดมุ้่งมัน่ในการพฒันาปจัจยัต่างๆ 

เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เสรมิสรา้งวฒันธรรม ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมี ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัผล
การดําเนินงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และจดัใหม้สีวสัดกิารตามกฎหมาย เช่น ประกนัสงัคม กองทุนเงนิทดแทน การปฐม
พยาบาล   รวมถงึจดัสวสัดกิารของบรษิทัฯ เช่น การประกนัชวีติกลุ่ม การประกนัอุบตัเิหตุและสญูเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ และการ
ประกนัสุขภาพ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เงนิช่วยเหลอืจดัการงานศพ เป็นตน้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความสามารถ
ของพนักงาน และถ่ายทอดความรู ้ รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานจะเหน็ไดจ้ากการกําหนดวฒันธรรมองคก์รใน
การยดึมัน่ในคุณธรรม (Integrity) การจดัโครงการอบรมหลากหลายรปูแบบใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนักงาน
ในแต่ละสว่นงาน  

 
12. การฝึกอบรมพนักงาน 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้มกีารส่งพนักงานไปอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงาน เพื่อเพิม่ความรู้
ความสามารถในการทาํงาน โดยเฉพาะหน่วยงานทีต่อ้งการการพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง เชน่ หน่วยงานบญัช ี

ทัง้น้ีในปี 2561 บรษิทัฯ ไดส้่งพนักงานไปเขา้อบรมในหลกัสูตร IFRS 15 มาตรฐานการรบัรูร้ายได ้ซึ่งจดัโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ หลกัสตูร 30 เทคนิคการแกไ้ขปญัหาการจดัทาํบญัช ี(หลกัสตูรใหม่ 2561) และหลกัสตูร 30 ปญัหาแนว
ปฎิบตักิารเสยีภาษีอากรทีผู่ท้ําบญัชตี้องไม่พลาด ซึ่งจดัโดยบรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจํากดั โดยทัง้หมดสามารถนับ
ชัว่โมงในการเขา้อบรมไดห้ลกัสตูรละ 6 ชัว่โมง 
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การกาํกบัดแูลกิจการ  
 
นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  
 

คณะกรรมการของบรษิทัได้ใหค้วามสําคญัต่อการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี (Good Corporate 
Governance) ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดว้างไวโ้ดยไดจ้ดัทาํเป็นคู่มอืปฏบิตัขิองบรษิทัฯ และเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพือ่เปิดเผยใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบถงึแนวทางปฏบิตัทิีบ่รษิทัฯ ไดด้าํเนินการเน่ืองจากบรษิทัฯ เชื่อวา่บรษิทัฯ ที่
มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่มีคีณะกรรมการและผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีม่กีารถ่วงดุลอํานาจตลอดจน
การบริหารงานที่โปร่งใสรวมถึงการให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นจะเป็นปจัจัยสําคัญที่จะนําพาไปสู่การเพิ่มมูลค่าและ
ผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และบรษิทัฯ ในระยะยาว ทัง้น้ีบรษิทัฯ ขอรายงานเรยีงตามลําดบัของหลกัการในแต่ละหมวด
ดงัต่อไปน้ี 

 
- สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
- การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
- การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
- การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
- ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยไมเ่อือ้ประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้กลุม่ใดกลุม่หน่ึงและอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธต่ิางๆ ทีต่นเองสมควรไดร้บัตามแนวทางทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตั ิเช่น สทิธใินการซื้อขายหรอืโอน
หลกัทรพัยท์ีถ่อือยู่ สทิธกิารซือ้หุน้คนื สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลกําไรบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของ
บรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธต่ิางๆ ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทุกประเภทและนักลงทุนสถาบนั สทิธใินการแสดงความ
คดิเหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปนัผลการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการกําหนดค่าสอบบญัช ี การอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ รวมถงึการมสีทิธไิดร้บัรูถ้งึขอ้ตกลงระหวา่ง
บรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้ (Shareholders Agreement) ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อบรษิทัฯ นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้
แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1) สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ปกตจิะจดัใหม้อียา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ในปี 2561 บรษิทัฯ จดัประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้
คอื การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ในวนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 โดยการจดัประชุมมกีารจดัประชุมในสถานทีท่ีส่ะดวกในการ
เดนิทาง ซึง่ก่อนการประชุม บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้ของ
บรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมพรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการประชุมในวาระต่างๆ พรอ้มรายละเอยีดทีพ่อเพยีง โดยเฉพาะในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี จะมกีารจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้าก่อนวนันดัประชุมอยา่งน้อย 7 วนั 

2) วนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดอ้ํานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดว้ย
การใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้อีากรแสตมป์ไวบ้รกิารในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะไมไ่ดนํ้ามาดว้ย 

3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมงและใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้ร่วม
ประชุมภายหลงัจากเริม่ประชุมแลว้มสีทิธอิอกเสยีงในวาระถดัไปทีย่งัมไิดเ้ริม่พจิารณาและนบัเป็นองคป์ระชุม 
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4) บรษิทัฯ ไดนํ้าหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมพรอ้มหนังสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ คอืแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ คอื www.acap.co.th เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบใดกไ็ด้
นอกจากน้ี   บรษิทัฯ  ไดเ้สนอชือ่กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ทา่น  เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ   ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุม
ไดด้ว้ยตนเอง    รวมทัง้แสดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กรณีทีม่คีวามเหน็แตกต่างจาก
คณะกรรมการบรษิทั    เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบขอ้มลูในการพจิารณาอยา่งเพยีงพอและเท่าเทยีม  โดยการลงขอ้มลูทัง้หมด  บรษิทัฯ 
มกีารเผยแพรข่อ้มลูทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ลอืกใช ้

5) ในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 บรษิทัฯ มกีรรมการผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุม มกีรรมการ
อสิระและกรรมการตรวจสอบจะเขา้ประชุมครบทุกท่านหรอือย่างน้อยจะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ท่านจากทัง้หมด 3 ท่าน
นอกจากน้ีจะมตีวัแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รว่มประชุมดว้ย 

6) เพือ่ใหก้ารนับคะแนนของการลงมตใินวาระต่างๆ มคีวามถูกตอ้งโปร่งใส บรษิทัฯ จะเชญิผูแ้ทนจากบรษิทั ผูต้รวจสอบ
บญัชที่านอื่น นอกเหนือจากบุคคลทีเ่ป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ มาทาํหน้าทีใ่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการนับคะแนน
เสยีงในการประชุมดว้ย 

7) ก่อนเริม่การประชุม ประธานในทีป่ระชุมจะชีแ้จงถงึกตกิารวมถงึวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และระหวา่งการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้ทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการสอบถามและแสดงความ
คดิเหน็รวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ อย่างไมจ่าํกดั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอบขอ้ซกัถามอย่างตรงประเดน็ในแต่ละวาระและมกีาร
บนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถ้วน มกีารสรุปผลการลงมตจิากการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระโดยในวนัเดยีวกนัได้
สรุปผลการประชุมและมตกิารลงคะแนนผา่นช่องทางในระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหก้บันักลงทุนและผูถ้อื
หุน้ทราบทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และนําส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวฉบบัเตม็ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมเสรจ็สิน้ 

8) บรษิทัฯ จะไมเ่พิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามสาํคญัและตอ้งใชเ้วลา
ในการศกึษาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจและไดด้ําเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามลําดบัระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิ
ประชุม 

 

2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทุกรายโดยไม่เอือ้ประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง ตามแนวทางทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตั ิดงัน้ี 

1) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สนอชือ่ให้
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมเพือ่เป็นตวัแทนในการรกัษาสทิธขิองตนเองได ้

2) เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาเพยีงพอต่อการพจิารณาขอ้มลูในวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ กําหนดใหม้กีารจดัสง่
หนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบรวมถงึการนําขึน้เวบ็ไซตท์ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่ 7 วนั 

3) ในวาระการเลอืกตัง้ของกรรมการ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
4) ในระหวา่งการประชุม บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารแสดงความเหน็และซกัถามในทีป่ระชุมดว้ยการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

ทุกรายสามารถสอบถามในประเดน็ต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการดว้ยการจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพยีงพอ 
5) บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามระมดัระวงัอย่างมากต่อการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ จากกรรมการ

ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนของบรษิทัฯ เพือ่ไมใ่หม้กีารนําขอ้มลูไปใชใ้นประโยชน์สว่นตวัหรอืทาํธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืธุรกจิ
ทีเ่กีย่วเน่ือง ไมว่า่จะเป็นไปเพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืเพือ่การใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้ โดยไดม้กีารกําหนดขอ้
พงึปฏบิตัต่ิอการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดัในจรรยาบรรณพนกังาน 



 
 
 
 
 

              72 | ห น้ า  

6) เมือ่มกีรรมการและผูบ้รหิารคนใดทาํการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ จะตอ้งมกีารแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการเปลีย่นแปลง
เพือ่บรษิทัฯ จะไดจ้ดัทาํรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการรวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ นําเสนอและเปิดเผย
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ใหท้ราบต่อไป อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัจะยดึหลกั
จรรยาบรรณร่วมกนัว่าจะไมท่ําการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนงบการเงนิของบรษิทัฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
รวมถงึอาทติยแ์รกภายหลงังบการเงนิเผยแพร่สู่สาธารณชนแลว้ โดยในอดตีทีผ่่านมากรรมการของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัมิาอย่าง
เครง่ครดั 
 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  
 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้พนักงานคู่คา้และเจา้หน้ีลกูคา้ คู่แขง่
ชุมชนและสงัคม โดยมนีโยบายเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจได้ว่าผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มจะไดร้บัการดูแลอย่างเหมาะสมและไดร้บัความ
รว่มมอืจากบรษิทัฯ เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งกนัและตอบสนองผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย ดงัต่อไปน้ี 

ผูถ้ือหุ้น บรษิทัฯ มุง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยดาํเนินการใหม้ผีลประกอบการทีด่เีลศิอย่าง
สมํ่าเสมอและยัง่ยนืและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้จะดําเนินการอย่างโปร่งใส
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักลา่วบรษิทัฯ จงึยดึถอืแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 
1. บรหิารจดัการใหบ้รษิทัฯ สรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและยัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สมกบัทีผู่ถ้อืหุน้ให้

ความไวว้างใจ 
2. บรษิทัฯ มกีารบรหิารภายใตห้ลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) และหลกัความระมดัระวงั 

(Duty of Care) เยีย่งผูท้ีม่คีวามรูป้ระสบการณ์และความชาํนาญ 
3. ไมด่าํเนินการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งและสรา้งความเสยีหายต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยไมไ่ด้

ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ 
5. เปิดเผยรายงานสถานะและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัสมํ่าเสมอ

ครบถว้นตามความเป็นจรงิและทนัต่อเหตุการณ์ 
6. ไม่เพกิเฉยต่อขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใดๆ ทีม่เีหตุมผีลและเป็นประโยชน์จากผูถ้อืหุน้เพื่อ

นํามาปรบัปรุงการบรหิารงานของบรษิทัฯ 
7. ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ตามทีค่วรจะไดร้บัทัง้สทิธใินการประชุมสทิธใินการเสนอวาระ สทิธใินการเสนอ

รายชื่อกรรมการ สทิธใินการรบัทราบขอ้มลูการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการรบัทราบขอ้มลู
ลว่งหน้าอยา่งพอเพยีงต่อการตดัสนิใจสทิธใินการรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

พนักงาน บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อพนักงานเป็นสาํคญั เน่ืองจากพนักงานคอืส่วนสาํคญัต่อความคงอยู่และ
ความเจรญิเตบิโตขององคก์รมาตลอด จงึมุง่มัน่ในการพฒันาเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการ
ทํางานทีด่ ี ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมีเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหพ้นักงานจงึกําหนดแนวทางปฏบิตัไิว ้
ดงัน้ี 
1. ใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในทุกๆเรื่อง ไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอผูใ้ดผูห้น่ึง 

เน่ืองจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาต ิ ศาสนา สญัชาต ิ เพศ อายุ พืน้ฐานการศกึษา หรอื
ความชอบพอใจสว่นตวั       

2. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังานในรปูแบบของเงนิเดอืนและ/หรอืเงนิโบนสั 
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3. ใหค้วามใสใ่จต่อสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหม้คีวามสะอาดปลอดภยัทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
พนกังาน 

4. ไมล่ะเมดิสทิธแิละเสรภีาพสว่นบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
5. สง่เสรมิและพฒันาความสามารถของพนักงานดว้ยการใหก้ารสนับสนุนการอบรมถ่ายทอดความรู้

แก่พนกังานอยา่งทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ 
6. เปิดโอกาสในการรบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเทา่เทยีมเสมอภาค 
7. ปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
8. ใหเ้กยีรตแิละปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพและความเคารพต่อศกัดิศ์รขีองพนกังาน 
9. เปิดโอกาสและช่องทางทีส่ะดวกใหแ้ก่พนักงานสามารถรอ้งเรยีนและแจง้เรื่องทีส่่อไปในทางผดิ

ระเบยีบหรอืกฏหมายได ้
คู่ค้าและเจ้าหน้ี  บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิภายใตผ้ลประโยชน์รว่มกนักบัคูค่า้ดว้ยการไมเ่อาเปรยีบภายใตก้ตกิา ดงัน้ี 

1. ปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการคา้อย่างเคร่งครดัและซื่อสตัย ์ ภายใตเ้งือ่นไขรวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละ
กฎหมายทีก่าํหนดภายใตเ้งือ่นไข รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีก่าํหนด 

2. รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขดว้ยความออมชอมกรณีเกดิปญัหาทางการคา้หรอืปญัหาใด 
3. ไมเ่รยีกรอ้งไมร่บัหรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ 
 
บรษิทัฯ พงึยดึถอืปฏบิตัติามกฏหมายและกตกิาต่างๆ อย่างเคร่งครดัต่อเจา้หน้ีการคา้ดว้ยการ
ดาํเนินการต่อไปน้ี 
1. ยดึมัน่ในการปฎบิตัติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจา้หน้ีโดยเครง่ครดัทัง้ในแงก่ารชาํระคนืและเงือ่นไขอื่นๆ 
2. ไม่ปกปิดฐานะทางการเงนิเพื่อหวงัหลบเลีย่งหรอืเลื่อนการชําระแก่เจ้าหน้ีเมื่อครบกําหนดโดย

ไมไ่ดร้บัความยนิยอม 
3. ไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืแกไ้ขเอกสารใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและก่อความเสยีหาย

ใหแ้ก่เจา้หน้ี 
4. รายงานเจ้าหน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนว

ทางแกไ้ขดงักลา่ว 
ลกูค้า ผลสาํเรจ็ของการบรหิารงานของบรษิทัฯ มาจากความพงึพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั บรษิทัฯ จงึตอ้ง

สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลูกคา้ดว้ยความเอาใจใสโ่ดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติการรกัษาจรยิธรรม
และความเชื่อถอืซึง่กนัและกนับรษิทัฯ ทราบดถีงึความแตกต่างดา้นความตอ้งการและความคาดหวงั
ของลูกคา้บรษิทัฯ จงึตอ้งสนองความตอ้งการของลูกคา้ทีห่ลากหลายดว้ยความทุ่มเทและมุง่มัน่เพื่อ
พฒันาการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ตรงตามวตัถุประสงค์ของลูกคา้เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวงัของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัและก่อใหเ้กดิการเอือ้ประโยชน์
รว่มกนัในระยะยาวดว้ยการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ในแนวทางต่อไปน้ี 
1. จาํหน่ายผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในสิง่ทีบ่รษิทัฯ มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญเทา่นัน้ 
2. ไมมุ่ง่หวงักาํไรเกนิควร เมือ่เทยีบกบัคุณภาพของผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารทีบ่รษิทัฯ มใีห ้
3. การให้คําแนะนําแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาเงื่อนไขสิทธิผลประโยชน์และข้อผูกพนัในการ

ใหบ้รกิารแก่ลูกค้าเราจะนําเสนอขอ้มูลทัง้หมดอย่างชดัเจนตามความเป็นจรงิไม่บดิเบอืนและ
โปรง่ใสยุตธิรรม 

4. การเชือ้เชญิลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารของบรษิทัฯ จะตอ้งไมร่ะบุเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นธรรมและไมโ่ปรง่ใสที่
แสดงเจตนาใหเ้หน็ถงึการเอาเปรยีบลกูคา้อยา่งจงใจ 
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5. ปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาทีม่ต่ีอลูกคา้อย่างเคร่งครดัหากมเีหตุสุดวสิยัไม่สามารถปฏบิตัไิด้
ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหน้าเพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

6. รกัษาความลบัของลูกค้าอย่างจรงิจงัและสมํ่าเสมอรวมถึงไม่นําขอ้มูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่แข่ง  บรษิทัฯ ใหค้วามเคารพต่อคู่แขง่ทางการคา้และกตกิาการแขง่ขนัในธุรกจิอย่างซื่อตรงดว้ยการปฏบิตัิ
ต่อคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดงัน้ี 
1. ไม่ให้ร้ายต่อคู่แข่งทางการค้า หรือใช้วิธีการใดๆ ที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อคู่แข่งขนั

ทางการคา้ 
2. ไมล่อกเลยีนแบบผลติภณัฑ ์หรอืการใหบ้รกิารของคูแ่ขง่ขนัแลว้นํามากลา่วอา้งในชือ่ของตนเอง 
3. ไมแ่ยง่ชงิลกูคา้จากคูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิกีารทีม่ชิอบ 
4. ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาและหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกจิทีด่ ี

ชุมชนและสงัคม บรษิทัฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม รวมทัง้ ใหค้วามช่วยเหลอืและร่วมพฒันา
สงัคม ในโอกาสที่เอื้ออํานวยอย่างสมํ่าเสมอ และจากการที่บรษิทัฯ ถูกก่อตัง้ขึ้นโดยคนไทย  จงึมี
ความรูส้กึรกัในชุมชนและสงัคมของประเทศทีเ่ป็นแผน่ดนิเกดิอยู่มากกวา่บรษิทัฯ จากต่างชาต ิดงันัน้
การปกป้องรกัษาสิง่แวดลอ้มภายในชุมชนของบรษิทัฯ จงึถอืเป็นเรื่องสาํคญัทีจ่ะดาํเนินการไปพรอ้มๆ
กบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯจงึไดจ้ดัทํานโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณทีด่ต่ีอความ
รบัผดิชอบของสงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์ร (Corporate Social Responsibility : CSR) ขึน้มา
ปฏบิตั ิซึง่ไดเ้ปิดเผยในคูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ทีป่รากฏอยูใ่นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ 

 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ วางนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศ ใหม้คีวามโปร่งใส ทนัเวลา ครบถ้วน และถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการมี
ประสทิธภิาพในการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กําหนดของการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยไดก้ําหนดใหฝ้่ายบรหิารดําเนินการในเรื่องการ
เปิดเผย โดยใหต้ระหนักถงึผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั โดยผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาํปี แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ผา่นสื่อการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่
www.acap.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปน้ีเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

1) บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผย บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ รวมถงึค่าตอบแทน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบโดยทัว่กนั ใน
แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี  

2) ในการแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายชือ่ และประวตัขิองกรรมการ วาระการดาํรงตําแหน่งใหผู้้
ถอืหุน้ทราบผา่นทางหนงัสอืเชญิประชุม 

3) คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงนิที่
ปรากฏในรายงานประจาํปี   โดยคณะกรรมการบรษิทั  และคณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทาง
การเงนิ ควบคูก่นัไปในรายงานประจาํปี 

4) กรณีบรษิทัฯ มรีายการเกี่ยวโยงกนั บรษิทัฯ จะเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบทาํหน้าทีส่อบทาน และตดิตามการทาํธุรกรรมของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 
คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จะต้องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ แล้วแต่ขนาดของรายการ บรษิทัฯ จะดําเนินการเปิดเผยมูลค่ารายการ คู่สญัญาและ
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เหตุผลและความจําเป็น และรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งของรายการ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย
เผยแพรผ่า่นระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ใหน้กัลงทุนทราบโดยทัว่กนั 

5) บรษิทัฯ มเีลขานุการบรษิทั เพือ่จดัเตรยีมและประสานงานเรือ่งการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมชี่อง
ทางการตดิต่อไดโ้ดยตรงผา่นชอ่งทางต่อไปน้ี  
 

เลขานุการบรษิทั  
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์

                   ชัน้ 24 หอ้งเลขที ่2401- 2405 
                   ถนน วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

Email: cs_acap@acap.co.th   โทรศพัท ์02-793-3977 
 

อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในแต่ละสายงานสามารถเป็นผูร้บัเรื่องหรอืชีแ้จงผ่านนักลงทุนดว้ยตนเองได ้
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมชี่องทางการประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ ผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ อกีช่องทางหน่ึง โดยบรษิทัฯ ตระหนักถงึความครบถว้น โปร่งใส ถูกตอ้ง และความรวดเรว็ของขอ้มลูเป็น
สาํคญั 

6) บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองสทิธิแ์ก่ผูแ้จง้เบาะแสของการกระทําผดิ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหม้กีารรอ้งเรยีน หรอืนําเสนอขอ้คดิเหน็ ทัง้จากพนักงาน ผูบ้รหิาร หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกคน ผ่านมายงั
คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง คอื 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์

                   ชัน้ 24 หอ้งเลขที ่2401- 2405 
                   ถนน วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 
หรอืชอ่งทาง E-mail ไดแ้ก่ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ : ac_acap@acap.co.th โทรศพัท ์02-793-3926 
 เลขานุการบรษิทั / นกัลงทุนสมัพนัธ ์: Corporate@acap.co.th โทรศพัท ์02-793-3977/ 02-793-3906 

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทั มทีัง้สิน้ 9 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิารจาํนวน 6 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารจํานวน 3 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย
จาํนวน 3 ท่าน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัทีก่ําหนดใหม้ ีกรรมการทีเ่ป็นกรรมการ
อสิระจาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 คน หรอืมจีาํนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่
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จะมกีารตรวจสอบถ่วงดุลในระดบัคณะกรรมการ และอย่างน้อยต้องม ี1 คน ในกรรมการอสิระที่เป็นผูม้ ี
ความรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 ในจํานวนของคณะกรรมการทัง้หมด จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้ีม่คีวามรูใ้นสายงานหลกัๆ เช่น ผูม้คีวามรูใ้น
ดา้นการเงนิ หรอืการธนาคาร ดา้นการบญัช ีดา้นกฏหมาย อย่างน้อย 1 คน เพื่อใหเ้หน็โอกาสและความ
เสีย่งของธุรกจิในดา้นทีแ่ตกต่างกนั  

 กรรมการของบรษิทัฯ จะไมด่าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกวา่ 5 บรษิทั  

 กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความ
ไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั อกีทัง้ ไม่มปีญัหาหรอืขอ้พพิาท
ดา้นกฎหมาย อนัเป็นผลจากการทาํหน้าทีค่ณะกรรมการของบรษิทัอื่นทัง้ในอดตีและปจัจุบนั 

 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อใหม้หีน้าที่และความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

5.2  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบรษิทั ในฐานะตวัแทนผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีค่อยกํากบัดูแลการบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยยดึหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีอนันํามาซึ่งการดําเนินกจิการอย่าง โปร่งใสและเป็น
ธรรม เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการคอืผูท้ีเ่ชือ่มโยงระหวา่งผูถ้อืหุน้กบัฝา่ยจดัการ คณะกรรมการจงึเป็นเสมอืนตวัแทนของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้การ
ทีค่ณะกรรมการจะทาํใหผู้ถ้อืหุน้เชื่อมัน่ไดว้า่ กระบวนการจดัการของบรษิทัฯ จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ แต่ละท่านจงึตอ้งทําหน้าทีข่องตนเองดว้ยความเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของฝ่ายจดัการ หรอื
โดยกลุ่มบุคคล หรอื นิตบุิคคลทีม่อีํานาจควบคุมฝา่ยจดัการ นอกจากน้ีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ทุกท่านจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
หลกัความระมดัระวงั (Duty of Care) คอืทาํหน้าทีด่ว้ยความสมเหตุสมผล มขีอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และไมม่เีหตุใหส้งสยัวา่ขอ้มลูนัน้ไม่
น่าเชือ่ถอื  

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบรษิทัยงัจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) ทาํหน้าทีด่ว้ย
ความโปร่งใส ตดัสนิใจโดยไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เวน้แต่การกระทาํนัน้จะผา่นตดัสนิใจจากผูไ้มม่ี
ส่วนได้เสยี ซึ่งเหน็ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ แล้ว ตลอดจนรวมทัง้ไม่นําขอ้มูล หรอืความลบัของบรษิทัฯ ไปก่อให้เกิด
ประโยชน์แต่ตนหรอืบุคคล หรอืนิตบุิคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง 

นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เมือ่มรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ
บรษิทัฯ มสี่วนไดส้่วนเสยี บรษิทัฯ จะดําเนินตามนโยบายการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และจรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งรายการดงักล่าวทัง้หมดจะต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
แสดงความเหน็เบื้องต้นต่อรายการนัน้ ทัง้น้ี การอนุมตักิารเขา้ทํารายการระหว่างกนัคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ ความ
ยุตธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด  
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อํานาจของคณะกรรมการบรษิทัจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการ
บรษิทั หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบั บรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 

5.3  การประชุมคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มกีารกาํหนดการประชุมอยา่งอยา่งน้อย 4 ครัง้ต่อปี และมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิในกรณีที่
มวีาระเร่งด่วน ในการประชุมทุกครัง้สาํนักเลขานุการบรษิทัจะกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไวอ้ย่างชดัเจน มกีารจดัส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพือ่ใหม้เีวลาศกึษาและพจิารณาวาระต่างๆ กรรมการทุกคนมอีสิระ
ในการแสดงความคดิเหน็ทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และจดัให้มกีารจดบนัทกึและจดัทํารายงานการประชุมทีม่คีวามชดัเจน ตลอดจนมี
กระบวนการสือ่สารมตทิีป่ระชุมใหผู้เ้กีย่วขอ้งนําไปปฏบิตัภิายในกาํหนดเวลาไดท้นัท ี

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะคดัเลอืกกรรมการของบรษิทัฯ ขึน้มา 1 ท่าน ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบรษิทั 
เพื่อดูแลควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ ให้ดําเนินไปอย่างมรีะเบยีบและบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการประชุม โดยประธานกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 ดูแล และสัง่การใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการเตรยีมการประชุม ตรวจสอบความพรอ้มของสถานทีป่ระชุม  และ
เอกสาร ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์การประชุม ทีจ่ะใชใ้หถู้กตอ้งครบถว้น 

 ศกึษาทาํความเขา้ใจรปูแบบ และวธิกีารประชุมทีจ่ะใชใ้หแ้น่ชดั 
 ศกึษารายละเอยีดเรือ่งทีจ่ะประชุม และหาขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นปจัจยัเพิม่เตมิความจาํเป็น 
 ดําเนินการควบคุมดูแลการประชุมให้มคีวามพร้อมและราบรื่นเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการประชุมตาม

เป้าหมาย  
 สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมไดม้สีว่นรว่มในการประชุม และแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมอยา่งเทา่เทยีมกนั 
 สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูอยา่งรอบคอบ รอบดา้น 
 สนบัสนุนขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นปจัจุบนั เมือ่เหน็วา่ทีป่ระชุมขาดขอ้มลูดงักลา่ว 
 พยายามใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ  รวมทัง้ขอ้เทจ็จรงิทีส่มเหตุสมผล 
 สรุปความคดิเหน็ของผูอ้ภปิรายในทีป่ระชุมตามจงัหวะและโอกาสอนัควร 
 ดาํเนินการอภปิรายในการประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ และไกล่เกลีย่หรอืประนีประนอม เมือ่ผูเ้ขา้ประชุมอภปิราย

ความคดิเหน็ทีข่ดัแยง้กนัรุนแรง 
 เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารลงคะแนนเสยีง ของ 2 ฝา่ยทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่กนั 
 สรุปผลการประชุม ใหถู้กตอ้งชดัเจนและสมบรูณ์ 

 
ในปี 2561 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั จํานวน 7 ครัง้ โดย

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละทา่น มดีงัน้ี 
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หมายเหตุ : 

(1) นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 
(2) นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 
(3) นายพจิารณ์ สขุภารงัษ ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล ทีไ่ดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
   ตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 
(4) นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 และลาออกเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 
 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร จาํนวน 4 ท่าน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มกีารประชุม

คณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้สิน้ 14 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดของการเขา้รว่มประชุมอยา่งเป็นทางการ ดงัต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ  (1) 
นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 และลาออกเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2561 

 ตาํแหน่ง  การประชุม  วนัท่ีเข้าดาํรง

 คณะกรรมการบริษทั  ตาํแหน่ง

 (ครัง้)

 1.  พลเอก ภูดศิ ทตัตยิโชติ  ประธานกรรมการ  7/7  12 พฤศจกิายน 2559
 2.  นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์  รองประธานกรรมการ  7/7  20 มนีาคม 2558
 3.  นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศรี  กรรมการ  7/7  22 พฤษภาคม 2558
 4.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล  กรรมการ  7/7  12 พฤศจกิายน 2559
 5.  นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ (1)  กรรมการ  4/4  18 มถุินายน 2561

 6.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล (2)  กรรมการ  -  14 ธนัวาคม 2561

 7.  พล.ต.อ.อํานาจ อนัอาตมง์าม  กรรมการอสิระ / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 7/7  23 กนัยายน 2558

 8.  นายณฐพร องิคนินนัท์  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 7/7  24 มถุินายน 2558

 9.  นายพจิารณ์ สุขภารงัษี (3)  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 6/7  24 มถุินายน 2558

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีย่งัคงดาํรงตําแหน่งอยู่ ณ ปจัจุบนั
 ตาํแหน่ง  การประชุม  วนัท่ีลาออก

 คณะกรรมการบริษทั  จากตาํแหน่ง

 (ครัง้)

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561
 1.  นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ์ (4)  กรรมการ  5/7  14 ธนัวาคม 2561

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561
รวมค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

 รายช่ือ

 รายช่ือ

 ตาํแหน่ง  จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม  วนัท่ีเข้าดาํรง

 (ครัง้)  ตาํแหน่ง

 1.  นางสาวสกุญัญา สขุเจรญิไกรศรี  ประธานกรรมการบรหิาร  14/14  22 พฤษภาคม 2558

 2.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล  กรรมการบรหิาร  10/10  18 มถุินายน 2561
 3.  นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์  กรรมการบรหิาร  10/10  18 มถุินายน 2561

 4.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกุิล  กรรมการบรหิาร  1/1  14 ธนัวาคม 2561

 ตาํแหน่ง  จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม  วนัท่ีลาออก

 (ครัง้)  จากตาํแหน่ง

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561
 1.  นายเฉลมิไชย ศรินิพวงศ์ (1)  กรรมการ  13/14  14 ธนัวาคม 2561

 รายช่ือ

 รายช่ือ
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ จํานวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูม้คีวามรูค้วามสามารถ เพื่อทําหน้าที่
พจิารณาสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชผีูอ้ํานวยการฝ่ายบญัช ีพจิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ธุรกรรม
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัฝา่ยตรวจสอบภายใน ฝา่ยกํากบัดแูล และผูบ้รหิารฝา่ยบญัชแีละ
การเงนิ เป็นประจาํ ซึง่บางครัง้จะมผีูส้อบบญัชบีรษิทัฯ เขา้รว่มประชุมพรอ้มกนั ในปี 2561 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้สิน้จาํนวน 6 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุม มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

 
หมายเหตุ  (1) 

นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่18 มถุินายน 2561 แต่ยงัคงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่านไดท้าํหน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณา

ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัค่าตอบแทนสาํหรบัประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและ
พจิารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน 

จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมตัิให้รอการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษิทัฯ ไวก่้อน ซึง่ในปจัจุบนัยงัไมม่กีารแต่งตัง้กรรมการชุดใหมเ่น่ืองจากบรษิทัฯ 
เป็นองค์กรขนาดเล็กการหมุนเวียนของผู้บริหารระดับสูงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนัน้กรรมการบริษัทจึงยังคงทําหน้าที่แทน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนต่อไป  

 
5.4 การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการกาํกบัดแูล
กจิการของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิาน
งานอย่างต่อเน่ือง เช่น หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) 

 ตาํแหน่ง  จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม  วนัท่ีเข้าดาํรง

 (ครัง้)  ตาํแหน่ง

 1.  พล.ต.อ.อํานาจ อนัอาตมง์าม  กรรมการอสิระ / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 5/6  12 กุมภาพนัธ ์2559

 2.  นายณฐพร องิคนินนัท์  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 6/6  24 มถุินายน 2558

 3.  นายพจิารณ์ สขุภารงัษี  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 4/4  18 มถุินายน 2561

 ตาํแหน่ง  จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม  วนัท่ีลาออก

 (ครัง้)  จากตาํแหน่ง

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561
 1.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกิุล (1)  กรรมการตรวจสอบ  2/2  18 มถุินายน 2561

 รายช่ือ

 รายช่ือ
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เป็นตน้ การประชุมสมันาของหน่วยงานกาํกบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน (ตลาดหลกัทรพัย ์และ ก.ล.ต.) รวมถงึหลกัสตูรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเพือ่เพิม่ทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน 

 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
ในปี 2561 คณะกรรมการไดท้ําการประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ สาํหรบัการดําเนินงานมาตลอดทัง้ปี 2561

และไดนํ้าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําผลประเมนิไปใชป้ระโยชน์เพื่อ
การปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งผลการประเมนิสามารถสรุปได ้คะแนนอยู่ที่ 4.82 จากคะแนนเตม็ 5 
คะแนน ซึง่คณะกรรมการจะไดนํ้าผลการประเมนิไปปรบัปรงุในการทาํงานของปีถดัๆ ไป 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ ใชแ้บบสอบถามตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย โดยแบง่หวัขอ้การประเมนิออกเป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทาํหน้าทีข่องกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
โดยมกีระบวนการในการประเมนิดงัน้ี 
1. กรรมการแต่ละทา่นดาํเนินการประเมนิ 
2. เลขานุการบรษิทัสรุปผลและรายงานผลการประเมนิประสทิธภิาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการรายคณะต่อ

ประธานกรรมการบรษิทั 
3. ประธานกรรมการบรษิทัแจง้ผลใหก้รรมการทัง้คณะรบัทราบ และรว่มกนัหาแนวทางในการพฒันาต่อไป 
สําหรบัในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ทําการประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะเท่านัน้ ในปีต่อไปบรษิทัฯ จะทําการ

ประเมนิกรรมการรายบุคคลต่อไป 
 

5.6    การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง และจะไดนํ้าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่นําผลประเมนิไปใชป้ระโยชน์เพือ่การปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการตรรวจสอบ ซึง่ผลการประเมนิสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑท์ีด่มีาก เน่ืองจากเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ (กฎบตัร) ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบทุกท่านมี
ความพรอ้มทีจ่ะอุทศิเวลาในการดําเนินงานอย่างเพยีงพอ สมาชกิเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์โดยสมาชกิอย่าง
น้อย 1 คน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ การบญัช ีและการตรวจสอบ 

2. การฝึกอบรมและทรพัยากรบุคคล ภาพรวมอยู่ในเกณฑท์ีด่มีาก เน่ืองจาก ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและไดร้บัการฝึกอบรม
อยา่งเพยีงพอ 

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑท์ีด่มีาก โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุม 
ร่วมกนั 6 ครัง้ แต่การประชุมในแต่ละครัง้ จะมกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมทุกครัง้  การประชุม
แต่ละครัง้ไดม้กีารกําหนดวาระการประชุมเพือ่แจง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอ  โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละหวัขอ้
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ไมใ่ชผู่ท้ ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในเรื่องนัน้ๆ มกีารเชญิผูบ้รหิารหรอืผูส้อบบญัชรี่วมประชุมดว้ยในกรณีจาํเป็น รวมทัง้ มกีาร
ประชุมร่วมกบัฝ่ายกฎหมายของบรษิทั เพื่อสอบถามและรบัทราบหากมปีระเดน็ปญัหาทางกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื
อาจมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

4.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑท์ีด่มีาก เน่ืองจากมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานใหแ้ก่
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียงัไดร้ายงานกจิกรรมทีท่ําในระหว่างปีเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผู้
ลงทุนทัว่ไปรบัทราบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

5.  กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีผ่า่นมาอยูใ่นเกณฑท์ีด่มีาก เน่ืองจากไดป้ฏบิตัติามแนวทางกฎบตัรทีก่าํหนด
อนัประกอบดว้ย 
o ร่วมกับผู้บริหาร ในการสอบทานขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยงในงบการเงินที่เกี่ยวกับความผิดพลาดมี

สาระสาํคญัทีเ่กดิจากความตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมตัิให้รอการแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษิทัฯ ไวก่้อน ซึง่ในปจัจุบนัยงัไมม่กีารแต่งตัง้กรรมการชุดใหมเ่น่ืองจากบรษิทัฯ 
เป็นองค์กรขนาดเล็กการหมุนเวียนของผู้บริหารระดับสูงเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนัน้จึงไม่มีการทําการการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแต่อยา่งใด 

 

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบรษิทั

เป็นผูพ้จิารณาและนําเสนอคา่ตอบแทนดงักลา่วใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัต่ิอไป 
โดยคา่ตอบแทนทีนํ่าเสนอ ไดแ้ก่ 
1. คา่เบีย้ประชุม เป็นการพจิารณาใหก้บักรรมการบรษิทัทุกทา่น ทีเ่ขา้รว่มประชุมในการประชุม คณะกรรมการบรษิทั การ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสะทอ้นการทาํงานของกรรมการ และเพือ่จูงใจใหก้รรมการปฏบิตัหิน้าที ่และเขา้
รว่มการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจะตอ้งมกีารลงนามการเขา้รว่มประชุมทุกครัง้ภายหลงัการประชุมเสรจ็สิน้ 

2. ค่าตอบแทนบําเหน็จพเิศษ เป็นการพจิารณาใหก้บักรรมการบรษิทัทุกท่าน เป็นอตัรารอ้ยละ 1 ของกําไรสุทธจิากการ
ดาํเนินงานประจําปีของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏบิตังิานและสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 
เพือ่สรา้งผลกาํไรจากการดาํเนินงานทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ 

 
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการพจิารณาคา่เบีย้ประชุม และคา่ตอบแทนบาํเหน็จพเิศษของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัฯ จะตอ้งคํานึงใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และความตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 
ประเภทและขนาดธุรกจิของบรษิทัฯ ตลาด และคูแ่ขง่ขนั โดยมคีา่ตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงูใจ
และรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพของบรษิทัฯ ไว ้ซึง่ในสว่นของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ทีด่าํรงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการบรษิทั กจ็ะไดร้บัคา่ตอบแทนดงักลา่วจากการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบรษิทัเชน่เดยีวกบักรรมการทัว่ไป โดย
ภายหลงัจากไดนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัแิลว้ กจ็ะนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัต่ิอไป และจะไดม้กีาร
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ต่อไป ในขณะที่การพจิารณา
ค่าตอบแทนรายเดอืนของกรรมการทุกท่าน รวมถงึประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัฯ จะนําเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิโดยกําหนดค่าตอบแทนตามความสําคญัของหน่วยงาน และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเป็น
หลกั 
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5.8 แผนสืบทอดตาํแหน่ง และการคดัเลือกแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
การแต่งตัง้บุคคลเขา้มาดํารงตําแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะในระดบัตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร ซึ่งการพจิารณาจะใหโ้อกาสทัง้จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมต่อการ
บรหิารงานของบรษิทัฯ  ซึ่งบรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหผู้ท้ีจ่ะลาออกต้องแจง้ล่วงหน้าใหบ้รษิทัฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อทีจ่ะให้
บรษิทัฯ มเีวลาเพยีงพอต่อการหาบุคคลทีเ่หมาะสมเขา้มาทาํหน้าทีแ่ทน โดยทัว่ไปแผนการสบืทอดตําแหน่ง ตอ้งนําเสนอรายชื่อแก่
คณะกรรมการบรษิทั จากผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและมวีุฒภิาวะรองลงไปในหน่วยงานเดยีวกนั แต่อย่างไรกต็าม ไมไ่ดปิ้ดโอกาส
แก่บุคคลภายนอกทีม่คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯแต่อย่างใด ซึง่การคดัสรรจะมกีระบวนการพจิารณาทีโ่ปร่งใสใน
ทุกตาํแหน่งของงาน 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ภายหลงัการคดัเลอืกผูท้ี่จะเขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะเป็นผูแ้นะนําให้

กรรมการใหมรู่จ้กักบัฝา่ยบรหิาร และกรรมการท่านอื่นๆ พรอ้มกบันําเสนอขอ้มลูของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
คูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เพือ่ใหท้ราบถงึบทบาทและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัจรรยาบรรณ การกํากบัดแูล
การใชข้อ้มลูภายใน เป็นตน้ นอกจากน้ี หากกรรมการใหมย่งัมไิดม้กีารอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรอื
หลกัสตูร Audit Committee Program (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รวมถงึ
หลกัสตูรการอบรมใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่บรษิทัฯ กจ็ะดาํเนินการจดัใหเ้ขา้รว่มการอบรมต่อไป 

• รายงานของคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่อการดาํเนินธุรกจิทีส่าํคญั และการกํากบัดแูลกจิการงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ

และบรษิทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีและรายงานประจาํปี โดยการ
จดัทาํงบการเงนิดงักล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอื
ปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัทาํ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่าง
เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

- คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตุผลวา่
การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนเพือ่ป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 

- ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และ
สามารถสรา้งความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 

6.  การกาํกบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 
 

บรษิทัฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานกํากบัดูแล (Compliance Unit) ขึน้เพื่อใหม้บีทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบในการ
ควบคุมดูแลการบรหิารจดัการของหน่วยงานต่างๆ รวมถงึการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกต้องและเป็นไปตามหลกั
นโยบายการกบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ป้องกนัการนําขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืพวกพอ้ง โดยไดปิ้ดประกาศ
นโยบายน้ีใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบในบอร์ดของบรษิทัฯ เพื่อนํามาใชเ้ป็นหลกัในการปฏบิตั ิซึง่บรษิทัฯ ไดก้ําหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกนัการล่วงรูข้อ้มลูทีไ่ดม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งหน่วยงานและบุคลากรของบรษิทัฯ (Chinese wall)เพือ่ขจดัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ระหวา่งหน่วยงานธุรกจิต่างๆดงัน้ี 

1. กําหนดใหม้กีารแยกพื้นทีข่องสายงานอย่างชดัเจน โดยเฉพาะสายงานทีม่ขีอ้มูลภายในที่มสีาระสําคญัทีย่งัมไิด้
เปิดเผยแก่สาธารณชนทัว่ไป (Non-Public Information) แยกออกจากหน่วยงานอื่น เพื่อปิดกัน้มใิหล้่วงรูแ้ละนํา
ขอ้มลูเหลา่นัน้ไปใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 
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2. กําหนดใหม้กีารขึน้บญัชรีายชื่อหลกัทรพัย์ทีห่า้มบรษิทัฯ พนักงาน และผูบ้รหิาร ทําการซื้อขายเพื่อบญัชตีนเอง 
(Restricted List) ไดแ้ก่ หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยจะหา้มพนักงานทีป่ฏบิตัิ
หน้าที่ในหน่วยงานนัน้ และผู้บริหารทําการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลอัน
เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีท่าํการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พือ่ประโยชน์ของตนในทางทีม่ชิอบ 

3. การรกัษาความลบัของขอ้มลูในหน่วยงาน 
- กาํหนดใหม้กีารใชร้หสั Password ในการเขา้ระบบงานต่างๆ 
- มกีารใชช้ือ่รหสั (Code Name) สาํหรบัลกูคา้  
- หา้มพนกังานนําขอ้มลูของลกูคา้ไปเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
- ใหพ้นักงานในหน่วยงานเท่านัน้ทีส่ามารถใชข้อ้มลูได ้หากหน่วยงานอื่นมคีวามจําเป็นทีต่อ้งใชข้อ้มูลจะตอ้ง

ไดร้บัความยนิยอมจากผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทัง้สองก่อน 
- ในกรณีทีม่กีารใหบ้รกิารทีป่รกึษาทางการเงนิแก่ลกูคา้หลายรายทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอือาจมคีวาม

ขดัแยง้กนั กําหนดใหเ้จา้หน้าทีท่ีท่ําหน้าทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิของลูกคา้รายหน่ึง ไม่มาทําหน้าทีท่ีป่รกึษา
ทางการเงนิของลกูคา้อกีราย และเจา้หน้าทีแ่ต่ละรายตอ้งแยกเกบ็เอกสารขอ้มลูทีต่นทาํอยา่งรดักุม 

4. การเกบ็รกัษาเอกสารของหน่วยงาน 
- การเกบ็ควบคุมขอ้มลูและเอกสาร โดยเฉพาะขอ้มูลทีส่ําคญัเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที ่และขอ้มูลต่างๆ ของ

ลูกคา้ใหม้กีารแยกเกบ็ต่างหากใหอ้ยู่ในทีป่ลอดภยั และมกีารควบคุมอย่างรดักุมเพื่อป้องกนัความเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้จากการนําเอกสารสาํคญัไปใชใ้นทางมชิอบ 

- การเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร จะจดัเกบ็เอกสารขอ้มลูทุกประเภทไวใ้นตูเ้อกสารของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
แยกเป็นสดัสว่น 

- การจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูทีอ่ยู่ในเครื่องคอมพวิเตอร์ จะจดัใหม้รีหสัควบคุม (Password) เฉพาะพนักงานทีม่ ี
หน้าทีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ และเกบ็รกัษาสือ่บนัทกึขอ้มลู เช่น Diskette Tape เป็นตน้ เช่นเดยีวกบัการเกบ็รกัษา
ขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร 

- กําหนดใหเ้ฉพาะเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานเท่านัน้ทีส่ามารถเบกิเอกสารมาใชไ้ด ้หากหน่วยงานอื่นตอ้งการเบกิ
เอกสารเพื่อขอใชข้อ้มลูตอ้งแจง้วตัถุประสงคใ์นการขอเบกิเอกสารและผ่านการอนุมตัจิากผูบ้งัคบั บญัชาของ
หน่วยงานดงักลา่วก่อน 

- การเกบ็และการทําลายเอกสารทีเ่ป็นขอ้มูลลบั หากจะมกีารทําลายเอกสารดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก
ผูบ้งัคบับญัชาก่อน และในกรณีทีจ่ะฝากเกบ็ทีศ่นูยจ์ดัเกบ็เอกสาร ตอ้งบรรจุใสเ่อกสารและปิดผนึกใหเ้รยีบรอ้ย 

5. การขอหรอืใหข้อ้มลูกบัหน่วยงานอื่น 
- การขอหรอืใหข้อ้มูลกบัหน่วยงานอื่น ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานก่อน โดยขอหรอื

สอบถามขอ้มลูไดเ้ฉพาะสว่นทีต่อ้งนํามาใชเ้ทา่นัน้ 
- กรณีทีห่น่วยงานมขีอ้มลูภายในเป็นขอ้มลูไม่ควรเปิดเผย หรอืเป็นขอ้มลูลบัของลูกคา้ หา้มพนักงานนําขอ้มลู

ดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์หรอืนําออกเผยแพร่ หากมคีวามจําเป็นต้องขอหรอืใหข้อ้มูลกบัหน่วยงานอื่นจะต้อง
ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้สองหน่วยงาน และ
รายงานให ้Compliance Unit ทราบ โดยพจิารณาเปิดเผยขอ้มลูเท่าทีจ่าํเป็นใหร้ะดบัหน่ึงเท่านัน้ (Need to 
Know Basis) 

6. หา้มพนักงานและผูบ้รหิารผูท้ราบขอ้มูลภายในเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานหรอืเหตุการณ์ที่สําคญัซึ่งอาจกระทบ
ราคาหุ้นของบรษิทัฯ ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที่ทราบขอ้มูลหรอืวนัที่มมีตคิณะกรรมการบรษิทั
จนกระทัง่ขอ้มลูไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรยีบรอ้ยแลว้ และหา้มนําขอ้มลูภายในทีไ่ม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ เพื่อ
เป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารทุกคนตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1 วนั ถงึ
กรณีทีต่นจะทําการซื้อหรอืจะทาํการขายหุน้ของบรษิทัฯ ออกไป โดยเบือ้งตน้ใหด้ําเนินการแจง้ผ่านอเีมลแ์ก่กรรมการและผูบ้รหิาร
ทกุทา่น และกาํหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทา่นนัน้ไดแ้จง้ใหท้ราบอกีครัง้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะมขีึน้ในครัง้ถดัไป 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ทําการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รบัทราบเกี่ยวกบัหน้าที่การรายงานการถือ
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ของตนเองคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์
ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และกําหนดบทลงโทษตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้น้ีบรษิทัฯ กําหนดกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งจดัสง่สาํเนาการ
รายงานดงักลา่วแก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกบัทีร่ายงานสาํนกังานก.ล.ต. ดว้ย 

 

7. การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีอ่ืนๆ 

บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทําคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื่อใช้
เป็นแนวทางของการดําเนินธุรกจิใหม้กีารบรหิารงานทีด่แีละยัง่ยนื โดยไดก้ําหนดใหเ้ป็นแนวปฏบิตัแิก่ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน
ทัง้น้ี ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทีw่ww.acap.co.th ซึง่พอสรุปนโยบายและแนวปฏบิตัอิื่นๆ ทีส่าํคญับางหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เมื่อบรษิทัฯ มรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยง

กนัของบรษิทัฯ มสี่วนไดส้่วนเสยีบรษิทัฯ จะดําเนินตามนโยบายการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและจรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ กล่าวคอื รายการดงักล่าวทัง้หมดจะตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องแสดงความเหน็เบื้องต้นต่อรายการนัน้ ทัง้น้ี การอนุมตักิารเขา้ทํารายการระหว่างกนัคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ 
ความยุตธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด  นอกจากน้ี ผูม้สี่วนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว จะไมส่ามารถมสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักล่าวได ้เพือ่ความ
เป็นธรรมและเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และหากเป็นรายการระหวา่งกนัทีเ่ขา้ขา่ยตามขอ้บงัคบัประกาศคาํสัง่ขอ้กําหนดหรอื
กฎของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 นโยบายและการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงทําหน้าที่ตรวจสอบและดูแลตดิตามการบรหิารความเสี่ยง

โดยตรง เช่น ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risks) ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน (Operation Risks) ความเสีย่งในธุรกจิ
(Business Risks) ความเสีย่งในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นตน้ โดยไดจ้ดัทาํเป็นนโยบายบรหิารความเสีย่งขึน้มาเป็นอกีฉบบั
ต่างหาก โดยมขีัน้ตอนหลกัๆ ในการบรหิารความเสีย่งออกเป็น 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

 
1. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) 
การกาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนเพือ่ทราบขอบเขตการดาํเนินงานในแต่ละระดบัและสามารถวเิคราะหค์วามเสีย่งได ้

ครบถว้น 
2. การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) 
เพือ่พจิารณาเหตุการณ์ทีจ่ะนําไปสูค่วามเสยีหาย โดยพจิารณาทัง้ปจัจยัภายนอก เชน่  นโบบายของรฐับาล    การเมอืง 

ภาวะเศรษฐกจิโลก อตัราแลกเปลีย่น ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ และปจัจยัภายในขององคก์ร เชน่ นโยบายกลยุทธข์องบรษิทัฯ โครงสรา้ง
บรษิทัฯ กระบวนการทํางาน  ซึ่งสิง่เหล่าน้ีจะมผีลกระทบต่อเป้าหมายและการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ โดยฝ่ายบรหิารความเสีย่ง
จะตอ้งระบุถงึประเภทความเสีย่งในแต่ละเหตุการณ์ใหช้ดัเจนวา่ ความเสีย่งใดเป็นความเสีย่งหลกั (Key Risk) และความเสีย่งใดเป็น
ความเสีย่งรอง 
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3. การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) 
บรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งเพือ่จะไดด้าํเนินการพจิารณาในการจดัลาํดบัความเสีย่งดถูงึโอกาสในการเกดิความ 

เสีย่งและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ เชน่ ดา้นการเงนิ ดา้นธุรกจิ และความปลอดภยัของลกูคา้ เป็นตน้ 
4. การจดัการความเส่ียงและทาํแผนบริหารความเส่ียง (Risk Treatment and Mitigation) 
ภายหลงัการจดัลาํดบัและความสาํคญัของความเสีย่งแลว้      บรษิทัฯ จะไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการกบัความเสีย่ง 

โดยหากบรษิทัฯ มงีบประมาณและทรพัยากรจาํกดัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบสงูและอาจเกดิบอ่ย จะถูกใหพ้จิารณาเป็นความเสีย่งหลกั
(Key Risk) ทีจ่ะตอ้งถูกจดัการเป็นลาํดบัแรกสว่นความเสีย่งทีม่ผีลกระทบตํ่าและมโีอกาสเกดิน้อยจะไดร้บัการจดัการเป็นลาํดบัต่อๆ 
ไป 

5. การรายงานและติดตามผล (Risk Reporting and Monitoring) 
ฝา่ยบรหิารความเสีย่งจะมกีารจดัทาํรายงานของการประเมนิความเสีย่ง    เพือ่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิาร 

พรอ้มทัง้ ประสานงานกบัฝ่ายกํากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อประเมนิสถานการณ์ในความเสีย่ง
นัน้ๆ ในการหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขใหท้นัก่อนเกดิความเสยีหาย ซึ่งภายหลงัคณะกรรมการบรหิารไดร้บัทราบขอ้มูลแลว้จะ
พจิารณากลัน่กรองและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

6. การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง (Review of the Risk Management Plan) 
ฝา่ยบรหิารความเสีย่งจะนําผลจากการตรวจสอบภายในมารวบรวม    และสรุปผลการบรหิารความเสีย่งประจาํปีรว่มกบั 

ฝา่ยบรหิารระดบัสงูและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่นําผลสรุปรายงานเปิดเผยในแบบ 56-1 และรายงาน
ประจาํปีของบรษิทัฯ ต่อไป พรอ้มกนันัน้ ในการหารอืร่วมกนัจะไดม้กีารประเมนิความเสีย่งในทุกๆ สิน้ปี เพือ่พจิารณาถงึขอ้ทีต่อ้งมี
การปรบัปรุงใหด้ขีึน้และจะไดด้ําเนินการจดัทํารายงานการบรหิารความเสีย่งและแผนบรหิารความเสีย่งใหต่้อเน่ือง เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัเิพือ่ใชใ้นปีถดัๆ ไป 
 

 การจดัทาํนโยบายการลงทุน 
ภายใต้การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทัได้ใหค้วามสําคญัต่อการลงทุนของบรษิทัฯ เน่ืองจาก ตระหนักดวี่าการ

ลงทุนใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่แีก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้จะตอ้งดาํเนินการภายใตห้ลกัของความระมดัระวงัและมกีารกลัน่กรอง
อย่างดจีากหลายๆ ดา้น   การจดัทํานโยบายดงักล่าว  กเ็พื่อเป็นการกําหนดแนวทางทีช่ดัเจนต่อการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ของ
บรษิทัฯ โดยไดเ้ปิดเผยไวอ้ยา่งชดัเจนในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 
บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารจงึไดม้กีารกําหนดภาระหน้าที่

และอํานาจของผูบ้รหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวแ้ลว้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัทําแบบประเมนิระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนั
ความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ ซึ่งจะทําใหบ้รษิทัฯ สามารถค้นพบขอ้ผดิพลาดที่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและ
รวดเรว็ รวมทัง้ เป็นการลดความเสีย่งทางธุรกจิและความเสีย่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ โดยแบบ
ประเมนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึน้ภายใตแ้นวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย แบบประเมนิของบรษิทัฯ มกีารประเมนิระบบ
การควบคุมภายในของบรษิทัฯ 5 สว่น คอื 

สว่นที1่ การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
สว่นที2่ การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
สว่นที3่ การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
สว่นที4่ ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information and Communication) 
สว่นที5่ ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
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 จริยธรรมธรุกิจ 
บรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหก้รรมการบรษิทัปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best 

Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบวา่
จะตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิและมจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ ตอ้งปฏบิตัิ
หน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติทัง้ต่อ
บรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีเป็นกลุ่มสําคญั นอกจากน้ี ยงัได้หลกัจรยิธรรมทางธุรกิจสําหรบัพนักงานอื่นๆ เพื่อให้ใช้ยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม
เชน่เดยีวกนั โดยบรษิทัฯ มกีารตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วอยา่งจรงิจงั 

 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นคนละบุคคลคนกนั บรษิทัฯ มคีณะกรรมการชุดยอ่ย 2 ชุด ไดแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ   มกีารแยกบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการใน
แต่ละชุด ทัง้คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในเขา้มากํากบัดูแลอย่างเป็นอสิระ ทําใหก้รรมการทุกท่านหรอืผูบ้รหิารไมม่อีํานาจเบด็เสรจ็และมี
การถ่วงดุลในมติที่สําคญั ซึ่งจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทัง้ อํานาจที่มอบให้
กรรมการผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการบรษิทั จะไมส่ามารถอนุมตัริายการใดๆ ทีต่นเอง  หรอืบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัอ่ืน 
บริษัทฯ ตระหนักดถีึงความสําคญัของการอุทศิเวลาการทํางานให้แก่บรษิัทฯของกรรมการซึ่งการดํารงตําแหน่งของ

กรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นอย่างไม่จํากดัอาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทํางานของกรรมการได้จงึได้กําหนด
นโยบายในเรือ่งของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไวด้งัน้ี 

 กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัจดทะเบยีนเพยีงแหง่เดยีวเพือ่ใหม้เีวลา
เพยีงพอในการดแูลการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 กรรมการผูจ้ดัการตอ้งไมป่ระกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบุิคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

 กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ใหด้ํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั เน่ืองจากว่า
กรรมการบรหิารควรจะให้เวลาอย่างเพยีงพอต่อการทําหน้าที่บรหิารงานร่วมกบัฝ่ายบรหิารใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อให้
บรษิทัไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

 กรรมการอสิระและกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคลต่างชาต ิใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทั
จดทะเบยีนอื่นไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั 

อย่างไรก็ตาม หากมกีรรมการรายใดของบรษิทัจําเป็นต้องดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นมากกว่าที่
กําหนดกรรมการท่านดงักล่าวจะตอ้งแจง้และชีแ้จงเหตุผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบถงึเหตุผลและความจําเป็นนัน้ ซึง่หาก
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าการดํารงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกินกว่าที่บรษิทัฯ ได้กําหนดไว้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏบิตัิงานของกรรมการท่านดงักล่าวอย่างเป็นนัยสําคญัก็สามารถอนุโลมได้ทัง้น้ีคณะกรรมการของบรษิทัจะได้ชี้แจงผลต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการดงักล่าวในรายงานการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ใีนแบบแสดงขอ้มลูประจําปี (แบบ56-1) 
และรายงานประจาํปีของบรษิทัเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบต่อไป 

 นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการการคุ้มครองสิทธิแก่ผูแ้จ้งเบาะแส 
เพือ่ใหม้กีารนําหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ถีูกนํามาใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การไดร้บัความร่วมมอืจากพนักงานผูบ้รหิาร

รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีในการสอดส่องดูแลในสิง่ทีอ่าจมคีวามผดิปกตหิรอืมกีารดาํเนินการอย่างผดิกฏหมาย ผดิจรยิธรรม และผดิต่อ
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จรรยาบรรณที่ดอีนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจของผู้บรหิารหรอืเกิดจากการกระทําของพนักงานก็แล้วแต่ ตวัอย่างเช่น ความ
ผดิปกตขิองรายงานทางการเงนิ ความบกพรอ่งของระบบควบคุมภายใน พฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัอิย่างไมเ่ท่า
เทยีมกนั การกระทาํทีข่าดความระมดัระวงั หรอืขาดความรอบคอบในการปฏบิตังิาน รวมถงึการกระทาํทีเ่หน็แก่ประโยชน์พวกพอ้ง   
หากมกีารพบเหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่น้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดชอ่งทางใหม้กีารรอ้งเรยีนหรอืนําเสนอขอ้คดิเหน็ทัง้จากพนกังานผูบ้รหิารหรอืผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกคนผา่นมายงัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง คอื 

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์
ชัน้ 24 หอ้งเลขที ่2401- 2405 
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
หรอืชอ่งทาง E-mail ไดแ้ก่ 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ac_acap@acap.co.th 
 

โทร 02-793-3926 
 

 สาํนกัเลขานุการ/ 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์
 

cs_acap@acap.co.th โทร 02-793-3977 
โทร 02-793-3906 

กระบวนการหาข้อเทจ็จริง 
ทัง้น้ี หากมกีารแจง้ขอ้มลูผา่นมายงัสาํนักเลขานุการ ทางสาํนักเลขานุการจะเป็นผูร้วบรวมเอกสารการแจง้ขอ้มลูเพื่อสรุป

ขอ้เสนอแนะและประเดน็ต่างๆ เพือ่แจง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบใหร้บัทราบทุกครัง้ หรอืในกรณีมกีารแจง้เรือ่งไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารตรวจสอบขอ้มลูอยา่งละเอยีด ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วตอ้งมคีวามเพยีงพอต่อการนําสบื
ไดแ้ละจะเรยีกผูเ้กีย่วขอ้งใหม้าชีแ้จงและสอบถามเพิม่เตมิถงึเหตุการณ์ดงักลา่วระหวา่งการสอบถามขอ้มลูจะมกีารบนัทกึรายละเอยีด
ของทัง้ผู้แจ้งข้อมูลและผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงคําให้การของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรทัง้น้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแสรวมทัง้แหล่งทีม่าของขอ้มลูและจะดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูทุกอย่างเป็นความลบั
เพือ่คุม้ครองใหผู้แ้จง้เบาะแสไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ จากการใหข้อ้มลู 
 

กระบวนการให้ความเป็นธรรม 
คณะกรรมการตรวจสอบผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจะพจิารณาใหค้วามเป็นธรรมและปกป้องผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ผูถู้ก

รอ้งเรยีนและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทีถู่กพาดพงิหรอือยู่ในกระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ  โดยหากยงัไม่มคีวามชดัเจนในหลกัฐาน
หรอืขอ้เทจ็จรงิจะไม่มกีารตดัสนิความผดิใดๆ แก่ผูถู้กรอ้งเรยีน  โดยจะมกีารเกบ็รายงานและขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งไวเ้ป็นความลบัแก่
เฉพาะในวงจาํกดัเปิดเผยเทา่ทีจ่าํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้ หรอืผูร้อ้งเรยีน และผูถู้กรอ้งเรยีนเป็น
สาํคญัอนัดบัแรก 

กระบวนการรายงาน 

ทัง้น้ี ภายหลงัการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิจนไดข้อ้สรุปในเรือ่งดงักลา่ว หากคณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่กรณีดงักล่าวมคีวาม
คบืหน้าที่ชดัเจนหรอืมหีลกัฐานเพยีงพอและเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างร้ายแรง  คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ดาํเนินการแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งทนัทต่ีอไป แต่หากเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานในระดบัปฏบิตังิานและไมส่ง่ผล
กระทบร้ายแรงหรือไม่ได้นํามาซึ่งความเสื่อมเสยีแก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั  คณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการแจ้งให้
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อํานวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลหรอืผูอ้ํานวยการของสายงานที่พนักงานคนนัน้สงักดัอยู่เพื่อรบัทราบและตกัเตอืนหรอืถ้าบุคคลที่
กระทาํผดิมตีําแหน่งในระดบัผูอ้ํานวยการขึน้ไป  คณะกรรมการตรวจสอบกจ็ะนําสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่พจิารณาต่อไป 

กระบวนการลงโทษ 

บริษัทฯ ได้กําหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลกัษณะและสถานการณ์ของการกระทําความผดิโดยความรุนแรงของ
บทลงโทษจะแตกต่างกนัไปตามความรา้ยแรงของการกระทาํ 

เบื้องต้นหากการกระทําผดิเป็นการกระทําผดิเพยีงเลก็น้อยและเป็นครัง้แรกจะเป็นการออกหนังสอืตกัเตอืนก่อนโดยผูม้ ี
อาํนาจของฝา่ยทรพัยากรบุคคลเป็นผูล้งนาม 

แต่หากเป็นการกระทําผดิทีร่า้ยแรงและนํามาซึง่ความเสยีหายหรอืเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ กม็บีทลงโทษ
ตัง้แต่การใหพ้กังานโดยไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน การเลกิจา้ง แต่หากการกระทาํความผดิดงักลา่วไดนํ้าไปสูค่วามผดิตามกฏหมายอื่นๆ ของ
ประเทศ เช่น กฏหมายอาญา กฏหมายแพ่ง หรอืกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งแก่องค์กรอสิระใดๆ ที่มหีน้าที่ควบคุมการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ กต็อ้งดาํเนินการไปตามขัน้ตอนกฏหมายนัน้ๆ 
 
8. การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
 

บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยที่ถือหุน้ทัง้ทางตรงในสดัส่วนร้อยละ 99.99 จํานวน 5 บรษิทั บรษิทัฯ มนีโยบายและกลไกในการ
กํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยทัง้หมด ด้วยการส่งผูบ้รหิารหรอืกรรมการของบรษิทัฯ เขา้ไปบรหิารงาน รวมถึงเป็นผู้
กําหนดนโยบายการบรหิารงานต่างๆ เอง ซึง่การทาํรายการระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยทุกแหง่นัน้ มกีลไกการกํากบัดแูลอย่างมี
ข ัน้ตอน มคีณะกรรมการบรษิทัย่อยแต่ละแห่งเป็นผูพ้จิารณา ในขณะทีบ่รษิทัฯ ในฐานะบรษิทัแม่ จะมขี ัน้ตอนการพจิารณาอกีขัน้
หน่ึงตามความเหมาะสมและความสาํคญัของรายการ 

นอกจากน้ี นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ และการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึกฏระเบยีบขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ  ทีบ่รษิทัฯ
ตอ้งปฏบิตัภิายใต้การกํากบัดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก็จะคลอบคลุมไปถึงการทํารายการของบรษิทัย่อยทุกแห่งด้วย ในขณะที่การกํากบัดูแล
มาตรฐานการบนัทกึบญัชหีรอืขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัฯ ไดใ้ชผู้ต้รวจสอบบญัชทีีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกบับรษิทัฯ ซึง่
ไดร้บัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหก้ารจดัทํารายงานทางการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ มมีาตรฐานเดยีวกนั 
 
9. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 

ในปี 2561 บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนักงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอกี 4 
บรษิทั (ไมร่วมบรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปร ์คอื บรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่ พทีอี ี จาํกดั) ซึง่ผูส้อบบญัชแีละสาํนัก
งานสอบบญัชดีงักล่าวไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีดค่าสอบบญัชเีทยีบกบัปีที่
ผา่นมา ดงัน้ี 
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หมายเหตุ  1.   “ 1/ “  บรษิทัยอ่ย 5 บรษิทั ไดแ้ก่ 

1) บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จาํกดั (“ACON”) 
2) บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (“GSC”)  
3) บรษิทั แคปปิตอลโอเค จาํกดั (“CAP OK”) 
4) บรษิทั โอเค แคช จาํกดั (“OK.Cash”) เดมิชือ่ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนลคอลเลคชัน่ จาํกดั (“P COL”) 
5) บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) จาํกดั (“บบส.เอแคป (เอเชยี)”) 

 
               2.  “ 2/ “  บรษิทัยอ่ย 4 บรษิทั ไดแ้ก่ 

1) บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จาํกดั (“ACON”) 
2) บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (“GSC”)  
3) บรษิทั แคปปิตอลโอเค จาํกดั (“CAP OK”) 
4) บรษิทั โอเค แคช จาํกดั (“OK.Cash”) เดมิชือ่ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนลคอลเลคชัน่ จาํกดั (“P COL”) 

 
เน่ืองจากวา่ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ เอแคป (เอเชยี) จาํกดั (บรษิทัย่อย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั ซึง่นาย

ทะเบยีนไดร้บัจดทะเบยีนไวแ้ลว้ เมือ่วนัที ่ 29 พฤศจกิายน 2560 และจดทะเบยีนเสรจ็การชาํระบญัช ี เมือ่วนัที ่ 22 
สงิหาคม 2561 

 

 
 
             ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2560 
บริษทัฯ บริษทัย่อย 

รวม 4 บริษทั 
2/ 

รวมบริษทัฯ 
และ 

บริษทัย่อย 

บริษทัฯ บริษทัย่อย 
รวม 5 บริษทั

1/ 

รวมบริษทัฯ 
และ 

บริษทัย่อย 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (บาท) 
คา่สอบบญัชงีบการเงนิ 1,140,000 1,390,000 2,530,000 990,000 1,389,000 2,379,000 
คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 1,140,000 1,320,000 2,460,000 1,095,000 1,146,000 2,241,000 
(รวม 3 ไตรมาส) 
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,280,000 2,710000 4,990,000 2,085,000 2,535,000 4,620,000 
ค่าตอบแทนอ่ืน (บาท) 
คา่รบัรองความถกูตอ้งของภ.ง.ด.50 

 
20,000 

 
80,000 

 
100,000 

 
15,000 

 
65,000 

 
80,000 

รวมค่าสอบบญัชีทัง้หมด 2,300,000 2,790,000 5,090,000 2,100,000 2,600,000 4,700,000 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 
1. ภาพรวมการดาํเนินงานภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 
 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มบรษิทัฯ ถอืเป็นเรื่องทีส่าํคญัไม่น้อยกว่าการพฒันาธุรกจิบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการ
ควบคูไ่ปกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่เป็นทีเ่ขา้ใจดวีา่การเกือ้กลูซึง่กนัและกนัระหวา่งธุรกจิกบัสงัคมโดยรอบตลอดจนการให้
ความใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้มในสงัคมนัน้จะเป็นส่วนสาํคญัทีจ่ะทําใหม้กีารเตบิโตทีด่ที ัง้ในดา้นธุรกจิและทําใหส้งัคมและสภาพแวดลอ้ม
นัน้มคีวามน่าอยูย่ ิง่ขึน้บรษิทัฯ จงึไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ภารกจิและกลยุทธท์ีจ่ะนําไปสูค่วามยัง่ยนืไวด้งัต่อไปน้ี 

วสิยัทศัน์: บรษิทัมุ่งมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยการเสนองานใหบ้รกิารด้านสนิเชื่อ และงานบรกิารที่มคีวาม
หลากหลาย และมคีุณภาพภายใตก้ารอนุรกัษแ์ละใสใ่จต่อสิง่แวดลอ้ม 

ภารกจิ: บรษิทัจะพฒันาธุรกจิใหม้คีวามเตบิโตส่งเสรมิการสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนทัว่ไป รวมถงึการ
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการนักลงทุนลูกหน้ี เพื่อจะทําใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมเีสถยีรภาพมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัจะดําเนินธุรกจิไป
พรอ้มกบัการชว่ยเหลอืและดแูลสงัคมตลอดจนสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามน่าอยูแ่ละมคีุณภาพทีด่อียา่งยัง่ยนื 

กลยุทธ:์ บรษิทัฯ วางกลยุทธท์ีจ่ะดาํเนินธุรกจิไปพรอ้มๆ กบัใหก้ารดแูลชุมชนสงัคมตลอดจนการรกัษาสิง่แวดลอ้มดว้ยการ
ปลูกจติสํานึกใหทุ้กคนเหน็ความสําคญัของชุมชนสงัคมและสิง่แวดลอ้มและมกีารจดัทําคู่มอืนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง
บรษิทัฯ ขึน้มา (ตามหวัขอ้การกาํกบัดแูลกจิการทีด่)ี เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนนําไปเป็นแนวทางปฏบิตั ิ
 
2. แนวทางการดาํเนินงานภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 
 

บรษิทัฯ มุ่งหมายที่จะดําเนินธุรกจิภายใต้จรรยาบรรณและการกํากบัดูแลกจิการที่ดคีวบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลรกัษา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อทีจ่ะนําพาใหบ้รษิทัฯ มกีารพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืดว้ยการปฏบิตัติามหลกัแห่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของธุรกจิ หรอื Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึง่บรษิทัฯ เชื่อว่าการสรา้ง “ความยัง่ยนืขององคก์ร (Corporate 
Sustainability)” เป็นสิง่สาํคญัยิง่ในการบรหิารจดัการองคก์รธุรกจิสมยัใหม ่

การกาํหนดนโยบายของ CSR เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอชุมชนสงัคมและผู้
มสี่วนเกีย่วขอ้งจะก่อใหเ้กดิคุณประโยชน์ในหลายดา้นแก่บรษิทัฯ เช่น การสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่บรษิทัฯ การสรา้งภาพลกัษณ์
ของบรษิทัฯ ทีด่ต่ีอสงัคม เป็นตน้ โดยแนวนโยบายดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

 
2.1 การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 
หมายถงึ การประกอบธุรกจิดว้ยความมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณทัง้ต่อ พนักงาน ผูถ้อืหุน้ คู่ค ้าเจา้หน้ี และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทุกคน โดยยดึหลกัการประกอบธุรกจิ ดงัต่อไปน้ี 
• ความซ่ือสตัย ์(Honesty) 
บริษัทฯ ให้บริการต่อลูกค้าด้วยความซื่อตรงซื่อสตัย์สุจริตตรงไปตรงมา รวมถึงปฏิบตัิต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่
หลอกลวงหรอืบดิเบอืนสารสนเทศเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใดๆ อนันําไปสูป่ระโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 

• ความยติุธรรมและคณุธรรม (Fairness and Integrity) 
บรษิทัฯ ควรแสดงใหเ้หน็ถงึความยุตธิรรมและความมคีุณธรรมทัง้ในส่วนของการประกอบธุรกจิทีไ่ม่เอาเปรยีบต่อคู่คา้
หรอืให้ร้ายต่อคู่แข่งรวมถึงการไม่เอาเปรียบต่อพนักงานและดูแลพนักงานให้มคี่าจ้างและสวสัดิการที่เหมาะสมการ
เปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ อยา่งโปรง่ใส ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนัในทุกๆ กลุ่มไมจ่าํกดัเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรอืบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง 
 



 
 
 
 
 

              91 | ห น้ า  

• การรกัษาคาํพดูและความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness) 
บรษิทัฯ จะรกัษาคาํพดูต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้หลาย เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความไวว้างใจใหก้บั
ทุกๆ คนที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้กรณีเกิดความเขา้ใจผดิ จะต้องมกีารแก้ไขความเขา้ใจผดิจากขอ้เทจ็จรงิไม่หลอกหลวง
เพือ่ใหค้วามมุง่หมายและเจตนาของคาํมัน่สญัญาของตนสมบรูณ์ 

• การเคารพต่อผูอ่ื้น (Respect for others) 
บรษิทัฯ จะไม่กล่าวหาหรอืดถููกเหยยีดหยามในเกยีรตขิองแต่ละบุคคลและใหค้วามเคารพต่ออสิระและความเป็นสว่นตวั
ต่อบุคคลอื่น การรบัฟงัความคดิเหน็ของพนักงาน คําร้องเรยีนหรอืตําหนิของลูกค้า เพื่อนํามาปรบัปรุงและพฒันาให้
องคก์รสรา้งความเทา่เทยีมกนัใหแ้ก่ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย (Law Abiding) 
บรษิทัฯ ไดด้าํเนินธุรกจิภายใตก้รอบระเบยีบของกฎหมาย รวมทัง้กฎระเบยีบของหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้งก่อใหเ้กดิคุณคา่แก่ระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

 
2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 6/2556 เมือ่วนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2556 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติ

อนุมตันิโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในคู่มอืการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ การอนุมตันิโยบายดงักล่าวเพื่อ
เป็นการยนืยนัถึงความยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีบรษิทัฯ ได้แสดง
เจตนารมณ์ทีจ่ะไม่สนับสนุนการคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมโดยครอบคลุมถงึธุรกจิและรายการทัง้หมดในทุก
ประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรษิทัฯ มนีโยบายในการหา้มมใิหก้รรมการผูบ้รหิารพนักงาน
ตลอดจนบุคคลที่สามมคีวามเกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯหรอืบริษทัย่อยกระทําใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รปัชัน่ไม่ว่าจะโดยการนําเสนอ 
(Offering) การใหค้ํามัน่สญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรยีกรอ้ง (Demanding) การใหห้รอืรบัสนิบน (Giving or 
accepting bribes) และเพือ่เป็นการตอกยํ้าถงึความมุง่มัน่ดงักล่าว บรษิทัฯ ไดแ้สดงเจตจาํนงคใ์นการเขา้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ” (Collective Anti-Corruption: CAC) และเพือ่ใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายน้ีบรษิทัฯ
กาํหนดใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั 

 
คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 
คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหส้ญัญามอบใหใ้หค้ํามัน่เรยีก 

รอ้งหรอืรบัซึง่เงนิทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด ซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้ ี
หน้าทีไ่มว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีอ่นัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่
ธุรกจิหรอืแนะนําธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ โดยเฉพาะหรอืเพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่
เป็นกรณีทีก่ฎหมายระเบยีบประกาศขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อตา้น

คอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่และปลูกฝงัจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัชรีะบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมคีวามรดักุมเหมาะสมทนัสมยัและมี
ประสทิธภิาพ 
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3. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการกําหนดใหม้รีะบบและให้
การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทัง้ทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4. ผูอ้ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในมหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฎบิตังิานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตรงตามนโยบายแนวปฏบิตัอิํานาจดาํเนินการระเบยีบปฎบิตัแิละกฏหมายขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่
มรีะบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้
รบัทราบโดยทนัท ี

 
แนวทางการปฏิบติั 
1. บรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานทุกคน ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่และ

จรรยาบรรณของบรษิทัฯ โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชัน่ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
2. พนักงานทุกคนจะตอ้งช่วยกนัสอดสอ่งและไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยการคอรร์ปัชัน่โดย

จะต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลที่รบัผดิชอบทราบโดยทนัทแีละใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้
สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีก่าํหนดใหท้าํหน้าทีร่บัผดิชอบเชน่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

3. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีแ่จง้เรื่องคอรร์ปัชัน่แก่บรษิทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน
หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไวใ้น Whistleblower Policy 

4. หากผูใ้ดไดร้บัการตดัสนิและมหีลกัฐานในการระบุการกระทําผดิแลว้ผูท้ีม่คีวามผดิจากการกระทําการคอรร์ปัชัน่น้ีจะ
ได้รบัการพจิารณาโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดรวมทัง้การรบัโทษตามกฏหมายหากการกระทํานัน้มผีลทางกฏหมายที่
เกีย่วขอ้งใดๆ 

5. บรษิทัฯ จะเผยแพร่แนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ทางเวบ็ไซต์ รวมทัง้การแจง้และทําความเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้ง
ปฏิบตัิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่น้ี 

6. บรษิทัฯ จะสรา้งและปลกูฝงัจติสาํนึกใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน ยดึมัน่ในแนวปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่
เพื่อเป็นพืน้ฐานทีส่รา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองค์กรอย่างยัง่ยนืด้วยการประกาศนโยบายนี้ใหท้ราบโดยทัว่กนัแก่พนักงานทุกระดบั
รวมทัง้จดัใหม้กีารฝึกอบรมชีแ้จงแนวปฏบิตัใิหแ้ก่พนกังานทีเ่ขา้ใหมไ่ดร้บัทราบ 
 

ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 
1. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ีใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามทีก่ําหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ

คูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯตลอดจนแนวปฏบิตัทิางดา้นจรรยาบรรณทีด่ขีองบรษิทัฯ 
2. นโยบายการต่อตา้นน้ีใหค้รอบคลุมกระบวนการบรหิารงานบุคคลการคดัเลอืกบุคลากรการเลื่อนตําแหน่งการฝึกอบรม

และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานและการใหผ้ลตอบแทน 
3. ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการปฏบิตัเิรื่องการใหก้ารมอบหรอืรบัของขวญัของกํานัลจาก

ลูกค้าและผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กําหนดด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของบรษิทัฯ 

4. การใหเ้งนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนในกจิการใดๆ ของบรษิทัฯ ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฏหมาย โดยจะ 
ตอ้งไมใ่หเ้งนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนในครัง้ใดๆ ถูกนํามาอา้งองิเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบนได ้

5. ฝา่ยจดัซือ้จดัจา้งหรอืฝา่ยดาํเนินการทีต่ดิต่อประสานงานทางธุรกจิในสว่นต่างๆ จะตอ้งดาํเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความ
โปรง่ใส ซื่อสตัย ์และตรวจสอบได ้

 



 
 
 
 
 

              93 | ห น้ า  

การติดตามการประเมินผล 
1. บรษิทัฯ กําหนดใหฝ้่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดย

หากพบเหน็เหตุการณ์หรอืการกระทาํใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิเหตุการณ์ดงักล่าว จะดาํเนินการแจง้ใหฝ้า่ยบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบโดยทนัท ี

2. หากการกระทําดงักล่าวถูกพสิูจน์ได้ว่าเป็นจรงิบรษิทัฯ จะมบีทลงโทษแก่ผูก้ระทําความผดิตามความรา้ยแรงของ
เหตุการณ์นัน้ๆ โดยในเบือ้งตน้จะเป็นการพจิาณาโทษทางวนิัยแก่พนักงานทีก่่อใหเ้กดิการทุจรติซึง่ หากความผดินัน้ไปเกีย่วขอ้งกบั
ความผดิในทางกฏหมายบรษิทัฯ กจ็ะดาํเนินการตามบทลงโทษทางกฏหมายเพิม่เตมิต่อไป 

3. ฝา่ยตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจาํปีเพือ่ประเมนิแนวปฏบิตักิาร
ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ โดยแบบประเมนิดงักล่าวยดึแนวทางของแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ทีไ่ดร้บัการจดัทําขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors หรอื IOD) เป็นแนว
ปฏบิตัเิพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ทราบถงึผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ โดยจะนําผลการประเมนิรายงานไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ เพือ่เปิดเผยใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ
ไดท้ราบต่อไป 

 
2.3 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชนสากล 
บรษิทัฯ ร่วมสนับสนุนและมุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เคารพกฏหมายและหลกัสทิธมินุษยชนความตระหนัก

น้ีมรีากฐานมาจากวสิยัทศัน์และค่านิยมองค์กรและบรษิทัฯ ได้แสดงเจตนารมณ์น้ีด้วยการร่วมลงนามปฎิญญาสากลว่าด้วยสทิธิ
มนุษยชนขององคก์รสหประชาชาต ิ(UN Global Compact) ซึง่นอกจากทีร่ะบุไวใ้นปรญิญาสากลดงักล่าวแลว้นัน้และเพือ่การยดึถอื
ปฏบิตัขิองกรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตามจรรยาบรรณวา่ดว้ยการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนสากลดงัน้ี 

1. บรษิทัฯ จะดาํเนินธุรกจิวา่ดว้ยการเคารพกฏหมายและพนกังานผูบ้รหิารทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายเชน่กนั 
2. บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากลอย่างเคร่งครดั ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินุษยชนสากลแก่

พนกังานเพือ่นําไปปฏบิตัเิป็นสว่นหน่ึงในการดาํเนินงาน 
3. บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนกจิกรรมทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
4. บรษิทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงไทยโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตามกฏหมาย 
5. บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานการเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มลูสว่นตวัของพนักงานสูส่าธารณะจะทาํ

ไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัความยนิยอมจากพนกังานผูน้ัน้ ทัง้น้ีการลว่งละเมดิถอืเป็นความผดิทางวนิยัเวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบยีบบรษิทัฯ 
หรอืตามกฏหมาย 

6. บรษิทัฯ ต้องเปิดโอกาสใหพ้นักงานมชี่องทางสื่อสารเสนอแนะและรอ้งทุกขใ์นเรื่องคบัขอ้งใจเกี่ยวกบัการทํางานซึ่ง
ขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงัและกําหนดวธิกีารแกไ้ขเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝา่ยและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ในการทาํงานรว่มกนั 

7. พนกังานทุกระดบัของบรษิทัฯตอ้งทาํความเขา้ใจกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนโดยตรงใหถ้ี่
ถว้นและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั หากไมแ่น่ใจใหข้อคาํปรกึษาจากสาํนักกฏหมายหา้มปฏบิตัไิปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไมม่ี
คาํแนะนํา 

8. พนกังานทุกคนตอ้งไมก่ระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคาม ไมว่า่จะเป็นทางวาจาหรอืกระทาํต่อผูอ้ื่นบนพืน้ฐาน
ของเชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา อายุ ความพกิารทางรา่งกายและจติใจ 

 
2.4 การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารและแก่พนักงานของบรษิทัฯ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน มกีารจดักจิกรรมสนัทนาการ

เพือ่การผ่อนคลายการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานเพื่อเพิม่พนูความรู ้การจดัใหม้กีองทุนสาํรองเลีย้งชพี เป็นตน้ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ให้
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ความเคารพในสทิธต่ิางๆ ของพนักงาน และค่าจา้งแรงงาน โดยไมม่กีารกลัน่แกลง้หรอืขม่ขูใ่ดๆ เช่น การใหส้ทิธกิารลาหยุดพกัรอ้น
สทิธใินการหยุดลากจิ การใหส้ทิธลิาป่วย การใหส้ทิธใินการแสดงความเหน็ต่อนโยบายการปฎบิตังิานต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถ
เสนอความเหน็ผา่นทางฝา่ยทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ หรอืผา่นทางผูบ้งัคบับญัชาของตนเองได ้

นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายในการจ้างพนักงานด้วยการยดึหลกัในการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมายและใหก้าร
เคารพหลกัสทิธมินุษยชนของแรงงานโดยครอบคลุมในเรื่องการจ้างงานการคุ้มครองทางสงัคมเสรภีาพในการสมาคมทางสงัคม
สขุภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

 
2.5 ความรบัผิดชอบผูร้บับริการหรือลกูค้า 
การใหค้วามเอาใจใส่ต่อการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ดว้ยการตดิตามผลการปฎบิตังิานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ โดยการ

ใหบ้รกิารต่างๆ แก่ลกูคา้จะตอ้งเป็นไปดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบถูกตอ้งตามหลกัของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
รวมทัง้หากมปีญัหาใดๆ จะต้องร่วมกนักบัลูกค้าในการหารอื เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขหาทางออกร่วมกนั โดยไม่ปล่อยใหลู้กค้า
รบัภาระหรอืแกไ้ขปญัหาแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ผลสาํเรจ็ของการบรหิารงานของบรษิทัฯ มาจากความพงึพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญับรษิทัฯ จงึตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
ต่อลกูคา้ดว้ยการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ในแนวทางต่อไปน้ี 

1. จาํหน่ายผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในสิง่ทีบ่รษิทัฯ มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญเทา่นัน้ 
2. ไมมุ่ง่หวงักาํไรเกนิควรเมือ่เทยีบกบัคุณภาพของผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารทีบ่รษิทัฯ มใีห ้
3. การใหค้ําแนะนําแก่ลูกคา้เกี่ยวกบัระยะเวลาเงื่อนไขสทิธผิลประโยชน์และขอ้ผูกพนัในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เราจะ

นําเสนอขอ้มลูทัง้หมดอยา่งชดัเจน ตามความเป็นจรงิไมบ่ดิเบอืนและโปรง่ใส ยุตธิรรม 
4. การเชือ้เชญิลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารของบรษิทัฯ จะตอ้งไมร่ะบุเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นธรรมและไมโ่ปรง่ใส ทีแ่สดงเจตนาใหเ้หน็ถงึ

การเอาเปรยีบลกูคา้อยา่งจงใจ 
5. ปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาทีม่ต่ีอลูกคา้อย่างเคร่งครดั หากมเีหตุสุดวสิยัไม่สามารถปฏบิตัไิดต้อ้งรบีแจง้ใหลู้กคา้

ทราบลว่งหน้าเพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 
6. รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งจรงิจงัและสมํ่าเสมอรวมถงึไมนํ่าขอ้มลูมาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.6 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
ถงึแมบ้รษิทัฯ จะไมไ่ดด้าํเนินธุรกจิทีใ่ชว้ตัถุดบิใดๆ จากธรรมชาตเิพือ่นํามาใชผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิารแต่บรษิทัฯ ไดร้ณรงค์

ใหพ้นกังานเหน็ความสาํคญัต่อการประหยดัพลงังานดว้ยการจดัทาํนโยบายเกีย่วกบัการฝึกอบรมพนักงานดา้นสิง่แวดลอ้มขึน้มาเป็น
แนวปฏบิตัเิพือ่เป็นสว่นหน่ึงในการชว่ยลดภาวะโลกรอ้นลดมลภาวะต่างๆ รวมถงึเป็นการช่วยประเทศชาตปิระหยดัพลงังานทางออ้ม
ดว้ยการประกาศเป็นหนงัสอืขอความรว่มมอืจากพนกังานใหปิ้ดไฟระหวา่งพกัเทีย่งการใหพ้นกังานนํากระดาษทีย่งัใชไ้ดนํ้ากลบัมาใช้
ใหมก่ารใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานอยา่งประหยดั เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ เชื่อวา่หากมกีารร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงัจะทาํใหป้ระเทศชาตปิระหยดั
ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละดาํรงรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูคู่ส่งัคมไทยไปอกีนาน 

รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัรณรงคเ์รื่องสิง่แวดลอ้มผ่านทางการใชอุ้ปกรณ์สาํนักงานดว้ยการ Recycle สําหรบัอุปกรณ์ต่างๆ ที่
สามารถ Recycle ได ้เช่นกระดาษ แฟ้มงาน เพราะนอกจากจะเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายขององคก์รแลว้ยงัถอืเป็นการดูแลและใช้
ประโยชน์จากสิง่แวดลอ้มใหคุ้ม้คา่ทีส่ดุอกีดว้ย 

 
2.7 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
ในทุกๆ ปีพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัทาํกจิกรรมสาํหรบัผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม เช่น เดก็กําพรา้เดก็พกิาร

บา้นพกัคนชราโดยการมอบสิง่ของช่วยเหลอืและจดัทําอาหารเลีย้งเป็นตน้ ซึง่บุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลทีต่อังการความช่วยเหลอืจาก
สงัคมเพือ่ทีจ่ะมกีาํลงัใจและสามารถดาํรงอยูใ่นสงัคมไดโ้ดยปกตสิุข ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัตรงน้ี และตอ้งการเป็นสว่น
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หน่ึงในการใหก้ําลงัใจต่อผูค้นในสงัคมดว้ยกนั จงึไดจ้ดักจิกรรมดงักล่าวขึน้อย่างสมํ่าเสมอ รวมถงึการช่วยเหลอืใดๆ ต่อเพือ่นมนุษย์
ที่มใิช่คนไทยไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวในต่างประเทศ บริษัทฯ ก็จะร่วมกบัพนักงานและผู้บริหารส่งความ
ชว่ยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืเงนิชว่ยเหลอืไปใหก้าํลงัใจแก่บุคคลเหลา่นัน้เสมอ 
 
3. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2546 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้มลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็คนชราและผูด้อ้ยโอกาส (Foundation for Underprivileged Children and 
Elderly) ขึน้มาเพื่อดําเนินกจิกรรมในการช่วยเหลอืสงัคมโดยตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ร่วมดูแล และแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านทางมูลนิธฯิ ภายใต้ความร่วมมอืของผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ เพื่อมอบโอกาสใหเ้ดก็ๆ คนชรา
ผูด้อ้ยโอกาส รวมถงึผูป้ระสบเหตุการณ์ต่างๆ ทีนํ่ามาซึง่ความสญูเสยีในชวีติหรอืทรพัยส์นิ ซึง่กจิกรรมต่างๆ มทีัง้การบรจิาคเงนิผา่น
หน่วยงานชว่ยเหลอืแหง่อื่นและกจิกรรมทีม่ลูนิธฯิ เป็นผูด้าํเนินการเอง ดงัปรากฏกจิกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืสงัคมทีผ่า่นมาดงัน้ี 

ปี2551  บรจิาคเงนิและมอบสิง่ของศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ บา้นบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี 
 มอบเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัสภากาชาดไทย เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิประเทศพมา่  
 มอบเงนิชว่ยเหลอืใหก้บัสภากาชาดไทยชว่ยเหลอืแผน่ดนิไหวในจนี 
ปี2552  บรจิาคเงนิและมอบสิง่ของใหก้บัสถานสงเคราะหค์นพกิารและทุพพลภาพพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

 ปี2553  จดัสรา้งหอ้งสมดุมอบหนงัสอือุปกรณ์การเรยีนและทุนการศกึษาใหก้บัโรงเรยีนวดัทุง่ขาม อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 
ปี2554  ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผูท้ีป่ระสบอุทกภยัในเขตบางบวัทอง โดยนําสิง่ของและถุงยงัชพีกว่า 500 ชุดไปบรจิาคให้

ประชาชนในเขตดงักลา่ว 
ปี2555  มอบอุปกรณ์การศกึษาและสนามวอลเลยบ์อลใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นเกาะไมแ้หลม อ.บา้นบงึ จ.ชลบุร ี

มอบวสัดุและสือ่การเรยีนการสอนจดัสรา้งหอ้งน้ําใหแ้ก่โรงเรยีนวดันาค ูอ.ผกัไห ่จ.อยุธยา 
ปี2556  มอบอุปกรณ์การศกึษาอุปกรณ์กฬีาของเลน่ใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นไร ่อ.พานทอง จ.ชลบุร ี
ปี 2560  -      บรจิาคเงนิและมอบสิง่ของใหก้บัโรงเรยีนบา้นเดก็รามอนิทรา (บา้นเดก็ผูพ้กิารซํ้าซอ้น) เขตบางเขน  
                   กรุงเทพมหานคร  

- บรจิาคเงนิพรอ้มทัง้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ทกัษะและพฒันาศกัยภาพผูพ้กิารในสายงานคอลเซน็
เตอรใ์หก้บัมลูนิธพิระมหาไถ่เพือ่การพฒันาคนพกิาร อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี

 ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ไดร้ว่มกนัสนบัสนุนเงนิใหก้บัมลูนิธพิระมหาไถ่เพือ่การพฒันาคนพกิาร อ.บางละมงุ  
            จ.ชลบุร ี

 
มลูนิธฯิ ไดม้กีารตดิตามและประเมนิผลของการดาํเนินงานโดยในระยะเวลา 3 เดอืนหลงัการดาํเนินงานผูร้บัผดิชอบของ

มลูนิธฯิ จะทาํการตดิต่อสอบถามไปยงัผูด้แูลของสถานทีด่งักล่าวรวมถงึการสง่ตวัแทนไปเยีย่มชมสถานทีเ่พือ่เป็นการประเมนิวา่การ
ใหค้วามชว่ยเหลอืดงักลา่วไดป้ระโยชน์และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใหค้วามชว่ยเหลอืมากน้อยเพยีงใด 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทัฯ มกีารจดัการและดแูลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่   บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
มกีารถ่วงดุลของคณะกรรมการบรษิทั ทีม่คีณะกรรมการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการอสิระคอยทําหน้าทีต่ดิตามตรวจสอบและ
ประสานกบัฝา่ยบรหิารความเสีย่งและใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทัฯ กําหนดใหม้กีรรมการอสิระเป็น 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด ซึง่ทําหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมอีสิระ ไมม่ขีอ้จาํกดัในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนไดร้บั
ความรว่มมอือยา่งดทีัง้จากผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยหน้าทีด่งักลา่วรวมถงึการสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ ใหม้คีวาม
โปรง่ใสเชือ่ถอืไดแ้ละถูกตอ้งภายใตค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มฝี่ายตรวจสอบภายในฝ่ายกํากบัดูแล ซึ่งตัง้เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและร่วม
ประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุกเดอืน โดยมฝี่ายบรหิารความเสีย่งทําหน้าที่รายงานความเสีย่งต่างๆ ที่จะ
เกดิขึน้โดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ การพจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ถอดถอนโยกย้ายตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหวัหน้าฝ่ายกํากบัดูแลจะต้องผ่านการอนุมตัิหรอืได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะ
พจิารณาคุณสมบตัผิูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ และมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี  ซึง่หวัหน้าตรวจสอบภายในจะมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบภายในและประเมนิผลในกจิกรรมต่างๆ ของ
บรษิทัฯ สอบทานคุณภาพการปฏบิตังิานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ วา่ไดป้ฏบิตัติามแผนงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
บรษิทัฯ หรอืไม ่รวมถงึหน้าทีใ่นการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การดาํเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะทาํงานตรวจสอบควบคุมและตดิตามการทาํงานของบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมรีะบบป้องกนัการลว่งรูข้อ้มลูระหวา่งหน่วยงาน (Chinese Wall) โดยมกีารจดัแยกพืน้ทีข่องสายงานทีม่ขีอ้มลู
ทีเ่ป็นความลบัชดัเจน มกีารกําหนดชื่อรหสั (Code name) สาํหรบัลกูคา้รายต่างๆ มกีารกําหนดและจาํกดัทมีบุคลากรสาํหรบัแต่ละ
งานทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ตลอดจนมขีอ้กําหนดการปฏบิตัใินเรื่องการรกัษาความลบัใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามดงัทีเ่ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้ การกาํกบัดแูลกจิการ และบรษิทัฯ มรีะบบการจดัเกบ็เอกสารสาํคญัทีท่าํใหก้รรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูม้อีํานาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีใ่นการกําหนดการบรหิารความเสีย่ง ประสานงาน และใหค้ําแนะนํากบัหน่วยงานต่างๆใน
การประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้การจดัทาํแผนป้องกนัและควบคุมความเสีย่งขึน้มาปฏบิตั ิ

บรษิทัฯ มฝีา่ยตรวจสอบภายในทาํหน้าทีร่บัผดิชอบการประเมนิความเสีย่งในดา้นต่างๆ ทัง้ 5 สว่น คอื การควบคุมภายใน
องคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม เป็นตน้ 

จากการพจิารณาระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ มคีวามเหน็จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 เมือ่วนัที ่
27 กุมภาพนัธ์ 2562 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 มคีวามเหน็ว่า ระบบ
ควบคุมภายในของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อการควบคุมภายใน 
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รายการระหว่างกนั 
 
1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   
          

บคุคล /  
นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือนปี
2560  

งวด 12 
เดือนปี
2561 

บมจ.โกลบอล 
เซอรว์สิ เซน็เตอร ์
(GSC)  
(ชือ่เดมิ บจ.เอ
แคป เซอรว์สิเซส) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99  

บรษิทัฯ ไดร้บั
รายไดจ้ากการ 
ปนัสว่นคา่ใชจ้า่ย 

- 
 
 

0.20 รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที่
ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 และเป็น
การดาํเนินธุรกจิ
ทางการคา้ปกต ิ

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักลา่ว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยทีร่ายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

GSC จา่ยเงนิปนั
ผล 

- 20 

บรษิทัฯ ไดร้บั
ดอกเบีย้จากเงนิ 
ใหกู้ ้
 

- - 

บรษิทัฯ ไดจ้า่ย 
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 

2 
 

0.21 
 

บจ. เอแคป คอน
ซลัติง้ (ACON) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดร้บั
รายไดจ้ากการ 
ปนัสว่นคา่ใชจ้า่ย 

- - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที่
ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 และเป็น
การดาํเนินธุรกจิ
ทางการคา้ปกต ิ
 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักลา่ว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยทีร่ายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดร้บั
ดอกเบีย้จากเงนิ
ใหกู้ ้

0.08 0.02 

ACON จา่ย
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิารจดัการ
ต่างๆ 
 
 
 
 

0.25 
 

- 



 
 
 
 
 

              98 | ห น้ า  

บคุคล /  
นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือนปี
2560  

งวด 12 
เดือนปี
2561 

บจ. แคปปิตอล
โอเค  
(CAP OK) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

CAP OK จา่ย
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรกิารดา้น
บญัชแีละการเงนิ 

- - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที่
ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 และเป็น
การดาํเนินธุรกจิ
ทางการคา้ปกต ิ

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ย  ทีถ่อืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักลา่ว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยทีร่ายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

บรษิทัฯ จา่ย
ดอกเบีย้จากการ
กูย้มืเงนิ 
 

2.35 0.96 

CAP OK จา่ยเงนิ
ปนัผล 

103.12 42.07 

CAP OK จา่ย
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิารจดัการ
ต่างๆ 

3.90 3.10 

บจ.โอเคแคช (OK 
CASH) 
 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

OK CASH จา่ย
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิารจดัการ
ต่างๆ 

3.60 1.50 รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที่
ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ  
รอ้ยละ 99.99 
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักลา่ว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยทีร่ายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 

บรษิทัฯ ไดร้บั
ดอกเบีย้จากเงนิ
ใหกู้ย้มื 
 

1.57 0.09 

OK CASH 
จา่ยเงนิปนัผล 

- 100.02 
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บคุคล /  
นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือนปี
2560  

งวด 12 
เดือนปี
2561 

บจ.บรหิาร
สนิทรพัย ์เอแคป 
(เอเชยี) จาํกดั  
(ACAP ASIA) 
(จดทะเบยีนเลกิ 
บรษิทัเมือ่ 
29 พ.ย.2560 และ
ชาํระบญัชแีลว้
เสรจ็เมือ่วนัที ่22 
สงิหาคม 2561) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

จา่ยคา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิารจดัการ
ต่างๆ 
 

0.06 - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที่
ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ  
รอ้ยละ 99.99 
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักลา่ว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยทีร่ายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

บรษิทัฯ จา่ยเงนิ
ปนัผล 

1 - 

บรษิทัฯ จา่ย
ดอกเบีย้จากการ
กูย้มืเงนิ 
 

0.22 - 

 
2. สินทรพัยแ์ละหน้ีสินระหว่างกนักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บคุคล /  
นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็นและ

ความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2560 

งวด 12
เดือน 

ปี 2561 
บมจ.โกลบอล 
เซอรว์สิ เซน็
เตอร ์(GSC)  
(ชือ่เดมิ บจ.เอ
แคป เซอรว์สิ
เซส) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้เงนิให้
กูย้มืและคา่การ
บรหิารจดัการ
ต่างๆ คา้งรบั 

0.34 0.003 
 

รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที่
ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ
รอ้ยละ 99.99 และ
เป็นการดาํเนิน
ธุรกจิทางการคา้
ปกต ิ

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  ซึง่
มคีวามสมเหตุสมผล  
 

  บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้คา้งจา่ย
และเงนิทดรอง
จา่ยคา้งจา่ย 

- 0.04   
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บคุคล /  
นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็นและ

ความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2560 

งวด 12
เดือน 

ปี 2561 
บจ.เอแคป 
คอนซลัติง้ 
(ACON) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้เงนิให้
กูย้มืและคา่การ
บรหิารจดัการ
ต่างๆ คา้งรบั 

0.01 
 

- รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที่
ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ
รอ้ยละ 99.99 และ
เป็นการดาํเนิน
ธุรกจิทางการคา้
ปกต ิ

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  ซึง่
มคีวามสมเหตุสมผล 

บจ.โอเคแคช 
(OK CASH) 
(ชือ่เดมิบจ.
โปรเฟสชัน่
แนลคอล
เลคชัน่ 
(PCOL)) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้เงนิให้
กูย้มืและคา่การ
บรหิารจดัการ
ต่างๆ คา้งรบั 

0.40 0.05 เป็นการดาํเนิน
ธุรกจิปกตทิาง
การคา้และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99 ซึง่
มคีวามสมเหตุสมผล 

บจ.แคปปิตอล
โอเค 
(CAP OK) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้เงนิให้
กูย้มืและคา่การ
บรหิารจดัการ
ต่าง ๆ คา้งรบั 

0.33 0.05 เป็นการดาํเนิน
ธุรกจิปกตทิาง
การคา้และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของ
บรษิทัยอ่ย 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  ซึง่
มคีวามสมเหตุสมผล 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้คา้งจา่ย
และเงนิทดรอง
จา่ยคา้งจา่ย 

0.19 0.24 

บจ.บรหิาร
สนิทรพัยเ์อ
แคป (เอเชยี) 
จาํกดั  
(ACAP ASIA) 
(ชาํระบญัชแีลว้
เสรจ็เมือ่วนัที ่
22 สค.61) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯมคีา่การ
บรหิารจดัการ
ต่างๆ คา้งรบั 
 
 

- - เป็นการดาํเนิน
ธุรกจิปกตทิาง
การคา้และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ 
 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99 ซึง่
มคีวามสมเหตุสมผล 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

- - 
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3. เงินกู้ยืมระหว่างกนักบับริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บคุคล /  
นิติบคุคล 
ท่ีอาจมี
ความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
ความ

สมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือน 
ปี 2560 

งวด 12 
เดือน 
ปี 2561 

บจ.เอแคป 
คอนซลัติง้ 
(ACON) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ ให้
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ยเพือ่
เป็นเงนิทุน
หมนุเวยีน 

7.90 - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธุรกจิซึง่ทัง้หมดได้
มกีารตัง้คา่เผือ่การ
ดอ้ยคา่แลว้ 
 
 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 
เป็นรายการทีม่กีารคดิ
ดอกเบีย้ในอตัราทีป่กต ิ
และก่อใหเ้กดิประโยชน์
แก่บรษิทัยอ่ย  
ซึง่ทัง้หมดไดม้กีารตัง้คา่
เผือ่การดอ้ยคา่แลว้ 

บมจ.โกลบอล 
เซอรว์สิ เซน็
เตอร ์(GSC)  
(ชือ่เดมิ บจ.
เอแคป 
เซอรว์สิเซส) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ ให้
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ยเพือ่
เป็นเงนิทุน
หมนุเวยีน 

- - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธุรกจิซึง่บางสว่นได้
มกีารตัง้คา่เผือ่การ
ดอ้ยคา่แลว้ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 
เป็นรายการทีม่กีารคดิ
ดอกเบีย้ในอตัราทีป่กต ิ
และก่อใหเ้กดิประโยชน์
แก่บรษิทัยอ่ย  
ซึง่ทัง้หมดไดม้กีารตัง้คา่
เผือ่การดอ้ยคา่แลว้ 

บจ.
แคปปิตอล
โอเค 
(CAP OK) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ กูย้มื
เงนิจาก CAP 
OK เพือ่
นําไปใชใ้นการ
ปลอ่ยกูใ้ห้
บรษิทัอื่น 

273 324 รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99 ซึง่
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บคุคล /  
นิติบคุคล 
ท่ีอาจมี
ความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
ความ

สมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือน 
ปี 2560 

งวด 12 
เดือน 
ปี 2561 

99.99 เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธุรกจิ 

มคีวามสมเหตุสมผล  

บจ.บรหิาร
สนิทรพัย ์เอ
แคป (เอเชยี) 
จาํกดั  
(ACAP 
ASIA) 
(ชาํระบญัชี
แลว้เสรจ็เมือ่
วนัที ่22 สค.
2561) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ กูย้มื
เงนิจาก 
ACAP ASIA 
เพือ่นําไปใชใ้น
การปลอ่ยกูใ้ห้
บรษิทัอื่น 
 

24 - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธุรกจิ 
 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99 ซึง่
มคีวามสมเหตุสมผล  

บจ.โอเค แคช  
(OKCASH) 
ชือ่เดมิบจ.
โปรเฟสชัน่
แนลคอล
เลคชัน่ 
(PCOL) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ ให้
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ยเพือ่
นําไปใชใ้นการ
ปลอ่ยกูใ้ห้
บรษิทัอื่น 

77 - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิใหเ้งนิกูแ้ก่
บรษิทัอื่น 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99 ซึง่
มคีวามสม เหตุสมผล  

บมจ. ไทย
ลกัซ ์เอน็
เตอรไ์พรส ์
 

 

เป็นบรษิทัผูถ้อื
หุน้ โดย บมจ.
ไทยลกัซ ์เอน็
เตอรไ์พรส์ ์ถอืหุน้ 
บมจ. เอเชยี 
แคปปิตอล กรุ๊ป 
รอ้ยละ 13.8%  

บมจ.ไทยลกัซ ์
เอน็เตอรไ์พรส์ ์
ใหเ้งนิกูย้มืแก่ 
บมจ. เอเชยี 
แคปปิตอล 
กรุ๊ป เพือ่
นําไปใชเ้ป็น
เงนิทุน
หมนุเวยีน 

- - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯกบับรษิทัผู้
ถอืหุน้โดยบรษิทัผู้
ถอืหุน้ ถอืหุน้
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
13.8 เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธุรกจิ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัผูถ้อืหุน้ ทีถ่อื
หุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 13.8 
ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล  

  บรษิทัฯ จา่ย
ดอกเบีย้ 

- 2.43   
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บคุคล /  
นิติบคุคล 
ท่ีอาจมี
ความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
ความ

สมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

งวด 12 
เดือน 
ปี 2560 

งวด 12 
เดือน 
ปี 2561 

ครอบครวัสขุ
เจรญิไกรศร ี

เป็นผูถ้อืหุน้
บรษิทั เอเชยี 
แคปปิตอล กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) 

ครอบครวัสขุ
เจรญิไกรศรใีห้
เงนิกูย้มืแก่ 
บมจ.เอเชยี 
แคปปิตอล 
กรุ๊ป เพือ่
นําไปใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีน 

- - รายการดงักลา่ว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯกบับรษิทัผู้
ถอืหุน้โดยบรษิทัผู้
ถอืหุน้ ถอืหุน้
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
14.75 เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธุรกจิ 
 
 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
รายการดงักลา่วเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัผูถ้อืหุน้ ทีถ่อื
หุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 14.75 
ซึง่มคีวามสมเหตุสมผล 

  ยกมาตน้ปี 
กูเ้พิม่ 
ชาํระคนื 
คงเหลอื 
หกั ดอ้ยคา่ 
คงเหลอื 
 

  บรษิทัฯ กูย้มืเงนิที่
ไมม่หีลกัประกนัจา
ครอบครวัสขุเจรญิ
ไกรศร ีในรปูของ
การออกตัว๋แลกเงนิ
ประเภทระยะเวลา
ไมเ่กนิ 270 วนั มี
อตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ 4.55 และจา่ย
ดอกเบีย้เมือ่ครบ
กาํหนดอายุ 

 

  บรษิทัฯ จา่ย
ดอกเบีย้ 

- -   
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ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 
 

 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานประจาํปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และงบการเงนิในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา
ของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 
 
1. ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561 
 
   นายบุญเลศิ กมลชนกกุล      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 5339 
   บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 หรอื นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4906 
   บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 หรอื นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3442 
   บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 
2. รายงานการตรวจสอบบญัชี  
 

งบการเงินประจาํปี 2561 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

   รายงานของผูส้อบบญัชสีําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประจําปี 2561 ไดใ้หค้วามเหน็อย่างมเีงื่อนไข
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 ในระหวา่งปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัคู่คา้ของลกูหน้ีเงนิ
ใหกู้้ยมืระยะสัน้รายหน่ึงตรวจพบทุจรติในกระบวนการจดัซื้อและจดัเกบ็สนิคา้ จงึไดช้ะลอการชําระหน้ีค่าสนิคา้โดยขอเวลาในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่อเหตุการณ์ดงักลา่ว เน่ืองจากลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มืรายน้ีไดท้าํสญัญาโอนสทิธิก์ารรบัชาํระหน้ีจากคู่คา้ใหแ้ก่บรษิทั 
บรษิทัจงึถูกชะลอการชาํระหน้ีดว้ยเช่นกนั เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดม้จีดหมายทวงถามหน้ีไปถงึบรษิทัคู่คา้ของ
ลกูหน้ีและลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืรายดงักล่าวแต่บรษิทัมไิดร้บัการตอบปฏเิสธหรอืยอมรบัการจ่ายชําระหน้ีจากทัง้สองราย และต่อมาเมื่อ
วนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ทางบรษิทัไดม้กีารดําเนินการยื่นฟ้องบรษิทัลกูหน้ีและบรษิทัคู่คา้ของลูกหน้ีต่อศาลแพ่ง ซึง่ศาลนัด
สบืพยานระหว่างเดอืนกรกฏาคมถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ .2562นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดด้ําเนินการส่งจดหมายยนืยนัยอดถงึลูกหน้ีและ
บรษิทัคู่คา้ของลกูหน้ี และขา้พเจา้ไดร้บัหนังสอืตอบกลบัการยนืยนัยอดจากบรษิทัคู่คา้ของลกูหน้ีเพยีงรายเดยีวซึง่แสดงผลแตกต่าง
ในยอดหน้ีอย่างมสีาระสาํคญัซึง่ผลแตกต่างยงัไม่สามารถพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิได ้อกีทัง้คดคีวามอยู่ในระหว่างกระบวนการฟ้องรอ้งต่อ
ศาลและยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได้ จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้พเจ้าไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีง
พอทีจ่ะประเมนิผลกระทบต่อการรบัชําระหน้ีจากลูกหน้ีรายน้ีซึง่อาจจําเป็นตอ้งพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัยอดลูกหน้ี
เงนิใหกู้ย้มืจาํนวน 289 ลา้นบาท ทีย่งัคงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันัน้
ขา้พเจา้จงึไมร่ะบุไดว้า่มรีายการปรบัปรุงใดทีจ่าํเป็นต่อจาํนวนเงนิดงักลา่วหรอืไม ่
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็น
อสิระจากกลุม่กจิการและบรษิทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ
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รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ํานดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่นๆซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อวา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขของขา้พเจา้ 
  

3. ตารางแสดงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 4 ปีย้อนหลงั 

 

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  

 
 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด             52.15 1.09%           107.44 2.25%             72.21 1.59%             43.64 3.80%
เงนิลงทุนระยะสัน้           208.52 4.36%           254.54 5.34%           181.89 4.01%              2.99 0.26%
ลกูหนี้ค่าบรกิาร - สุทธิ             36.87 0.77%             39.61 0.83%             30.93 0.68%             18.09 1.57%
ลกูหนี้จากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธิ              7.04 0.15%             45.56 0.96%             32.55 0.72%                 -   0.00%
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานทีถ่งึกําหนดรบัชาํระภายใน 1 ปี              0.10 0.00%              0.68 0.01%              0.93 0.02%              1.19 0.10%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น - สุทธิ         3,844.91 80.30%         3,811.37 79.90%         4,116.80 90.73%         1,039.08 90.40%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น             27.72 0.58%             18.28 0.38%             13.35 0.29%             11.31 0.98%
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         4,177.31 87.24%         4,277.48 89.67%         4,448.66 98.05%         1,116.29 97.11%
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - สุทธิ              0.01 0.00%              0.15 0.00%              0.43 0.01%              1.21 0.11%
เงนิลงทุนระยะยาว           245.00 5.12%           220.00 4.61%                 -   0.00%                 -   0.00%
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน           334.33 6.98%           230.79 4.84%                 -   0.00%                 -   0.00%
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี              7.40 0.15%             18.10 0.38%             56.13 1.24%                 -   0.00%
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%
ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ             20.78 0.43%             19.81 0.42%             27.97 0.62%             25.97 2.26%
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ              1.26 0.03%              2.03 0.04%              2.44 0.05%              2.98 0.26%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น              1.99 0.04%              1.68 0.04%              1.58 0.03%              3.02 0.26%
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน           610.77 12.76%           492.56 10.33%             88.56 1.95%             33.17 2.89%
รวมสินทรพัย์           4,788.08 100.00%           4,770.04 100.00%           4,537.22 100.00%           1,149.46 100.00%

สินทรพัย์
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558ปี 2561

งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้            38.40 0.80%            28.38 0.60%            21.38 0.47%                -   0.00%
เจา้หน้ีอื่น            18.90 0.39%            15.90 0.33%            10.12 0.22%              9.71 0.84%
เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                -   0.00%                -   0.00%              0.57 0.01%                -   0.00%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                -   0.00%                -   0.00%          450.00 9.92%                -   0.00%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น - สุทธิ          417.82 8.73%            44.90 0.94%        1,093.04 24.09%          451.20 39.25%
ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี        1,460.40 30.50%        1,936.37 40.59%                -   0.00%                -   0.00%
ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี              2.21 0.05%              1.80 0.04%              1.73 0.04%              0.60 0.05%
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น            27.76 0.58%            42.01 0.88%            59.34 1.31%              0.49 0.04%
รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน        1,965.50 41.05%        2,069.36 43.38%        1,636.18 36.06%          462.00 40.19%
หน้ีสินไม่หมนุเวียน
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ              3.32 0.07%              3.28 0.07%              5.02 0.11%              1.64 0.14%
หุน้กู้        1,591.96 33.25%        1,455.14 30.51%        1,928.58 42.51%                -   0.00%
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน              5.33 0.11%              5.65 0.12%              4.34 0.10%              7.07 0.62%
หน้ีสนิอื่น              1.05 0.02%              1.05 0.02%              1.05 0.02%              1.05 0.09%
รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน        1,601.66 33.45%        1,465.12 30.72%        1,938.99 42.74%              9.76 0.85%
รวมหน้ีสิน          3,567.16 74.50%          3,534.48 74.10%          3,575.16 78.80%             471.75 41.04%

หน้ีสิน
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558ปี 2561

งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 312,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท          156.25 
หุน้สามญั 390,672,338 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท          195.34          195.34 

หุน้สามญั 125,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท          125.00 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว

หุน้สามญั 316,406,385 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท          158.20 3.30%
หุน้สามญั 315,806,679 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท          157.90 3.31%
หุน้สามญั 304,689,350 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท          152.35 3.36%
หุน้สามญั 125,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท          125.00 10.87%
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้          445.09 9.30%          444.37 9.32%          419.78 9.25%          337.74 29.38%
กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย            19.53 0.41%            19.53 0.41%            12.50 0.28%            12.50 1.09%
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร          598.09 12.49%          613.76 12.87%          377.43 8.32%          202.49 17.62%

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่        1,220.92 22.20%        1,235.56 25.90%          962.05 21.20%          677.73 58.96%
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%             (0.02) (0.00)%
รวมส่วนของเจ้าของ          1,220.92 22.20%          1,235.56 25.90%             962.05 21.20%             677.71 58.96%

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ          4,788.08 96.70%          4,770.04 100.00%          4,537.22 100.00%          1,149.46 100.00%

รายการ (หน่วย : พนับาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558ปี 2561

งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  

 
 
  

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 155,279 53.89% 160,142 31.94% 146,904 49.99% 112,707 73.58%

รายไดด้อกเบีย้ 362,711 125.89% 541,227 107.94% 271,090 92.24% 34,706 22.66%
ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ (238,157) (82.66)% (209,818) (41.85)% (127,268) (43.31)% (949) -0.62%
รายได้ดอกเบีย้สทุธิ 124,554 43.23% 331,409 66.10% 143,822 48.94% 33,757 22.04%

รายไดอ้ื่น 8,290 2.88% 9,857 1.97% 3,155 1.07% 6,703 4.38%
รวมรายได้ 288,123 100.00% 501,408 100.00% 293,881 100.00% 153,167 100.00%
ค่าใชจ้า่ย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร การบรหิารสนิทรพัย ์และการใหส้นิเชื่อ 103,768 36.02% 103,351 20.61% 98,751 33.60% 79,595 51.97%
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 97,139 33.71% 87,673 17.49% 76,648 26.08% 98,544 64.34%

รวมค่าใชจ่้าย 200,907 69.73% 191,024 38.10% 175,399 59.68% 178,139 116.30%
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 87,216 30.27% 310,384 61.90% 118,482 40.32% (24,972) (16.30)%

ตน้ทุนทางการเงนิ 184 0.06% 243 0.05% 169 0.06% 165 0.11%
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 87,032 30.21% 310,141 61.85% 118,313 40.26% (25,137) (16.41)%

ภาษเีงนิได้ 25,157 8.73% 66,657 13.29% (56,037) (19.07)% 5 0.00%
กําไรสุทธ ิ(ขาดทุน) สาํหรบังวด 61,875 21.48% 243,484 48.56% 174,350 59.33% (25,142) (16.41)%
กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,766 0.01 ) (158) (0.03)% 2,320 0.79% 3,684 2.41%
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร
หรอืขาดทุนภายหลงั

(353) -0.12% 32 0.01% (464) (0.16)%

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ
การจดัประเภทรายการเขา้ไปไวใ้นงบกําไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 2,501 1.63%
กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวดสุทธจิากภาษี 1,413 0.49 % (126) (0.03)% 1,856 0.63% 6,185 4.04 %
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนรวมสาํหรบังวด 63,288 21.97% 243,358 48.53% 176,206 59.96% (18,957) (12.38)%

การแบ่งปันส่วน(ขาดทุน)กาํไร
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 61,875 21.48% 243,484 48.56% 174,327 59.32% (25,143) (16.42)%
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุม 0 0.00% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.00%

61,875 21.48 % 243,484 48.56 % 174,350 59.33% (25,142) (16.41)%
ส่วนแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสรจ็รวม
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 63,288 21.97% 243,358 48.53% 176,183 59.95% (18,958) (12.38)%
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคุม 0 0.00% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.00%

63,288 21.97 % 243,358 48.53 % 176,206 59.96% (18,957) (12.38)%
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน                 0.20                 0.79                 0.69                (0.10)

รายการ (หน่วย : พนับาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558ปี 2561

งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 87,032 310,141 118,313 (25,137)
รายการปรบัปรงุ :

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,631 7,666 6,663 7,435 
ดอกเบีย้รบั (362,711) (541,227) (271,090) (34,706)
เงนิปนัผลรบั 0 0 0 0 
ดอกเบีย้จา่ย 238,157 209,818 127,268 949 
ดอกเบีย้จา่ยตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 184 243 169 165 
หนี้สงสยัจะสญู 372 0 50 0 
หนี้สญู 264 431 0 0 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
กลบัรายการจากการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 0 0 0 0 
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 0 0 0 0 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 207 2,698 6,119 1,329 
กําไรจากการขาย/ดอ้ยค่า/ตดัจาํหน่ายของอุปกรณ์ (23) 1,590 (54) 5,982 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิมดัจาํ 0 0 0 1,705 
กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (6,489) (3,040) (1,672) (390)
กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนระยะสัน้ (57) (14) (168) (153)
กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 (3,769)
ขาดทุนจากการกลบัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 0 0 0 0 
และส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 0 0 0 149 
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 0 0 0 81 
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 0 0 0 2,501 
ผลประโยชน์พนกังาน 1,445 1,157 1,061 (3,767)
กลบัรายการค่าเผื่อค่ารือ้ถอน 0 0 0 (1,135)
ค่าใชจ้า่ยในการขายหุน้กู้ 0 0 0 0 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน (35,988) (10,537) (13,341) (48,761)

รายการ (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

สินทรพัยด์าํเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
ลกูหน้ีค่าบรกิาร 2,104 (9,111) (12,892) (2,826)
ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
ลกูหน้ีจากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง 39,437 (12,854) (33,628) 0 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 0 0 (177,057) 0 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น (152,711) 280,685 (3,193,570) 0 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,457 (4,925) 1,688 4,602 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 762 678 1,334 0 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 0 0 0 0 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (309) (97) 1,431 90 
หน้ีสนิดาํเนินงาน(ลดลง)เพิม่ขึน้ 0 0 0 0 
เจา้หน้ีการคา้ 0 (6,133) 6,132 0 
เจา้หน้ีอื่น 3,000 3,479 410 (6,660)
เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 12,284 (11,475) 55,416 26,145 
จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 0 0 (1,478) 0 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน
ก่อนเงนิรบั(จา่ย)จากดอกเบีย้และภาษี (128,964) 229,710 (3,365,555) (27,410)
รบัดอกเบีย้ 372,676 303,004 387,720 36,412 
เงนิปนัผลรบั 0 0 0 0 
จา่ยดอกเบีย้ไมร่วมสญัญาเช่าทางการเงนิ (217,326) (153,998) (104,577) 0 
จา่ยภาษเีงนิได้ (34,856) (13,436) (10,487) (3,609)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (8,470) 365,280 (3,092,899) 5,393 

รายการ (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดรบั(จา่ยซือ้)จากเงนิลงทุนระยะสัน้ 52,559 (69,594) 0 0 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น 0 0 0 (1,325,834)
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหน้ีเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น 0 0 0 360,000 
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหน้ีเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 0 0 0 0 
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหน้ีเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 0 0 0 0 
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจา่ยซือ้ส่วนปรบัปรงุอาคาร อุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,298) (2,896) (4,190) (10,920)
เงนิสดรบัจากการขายส่วนปรบัปรงุอาคารเช่า อุปกรณ์
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 25 2,209 1,500 7,656 
เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 0 0 0 (3,563)
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหน้ีเงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 0 0 0 1,457 
เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ 0 0 0 (274,890)
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ 0 0 0 272,443 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทุนระยะยาว (25,000) (220,000) 0 0 
เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (13,538) (15,793) 0 0 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 10,748 (306,074) (2,690) (973,651)

รายการ (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น 420,000 755,000 2,079,500 450,252 
เงนิสดจา่ยจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น (45,000) (1,810,000) (1,439,500) 0 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 1,589,027 1,463,300 1,941,400 0 
เงนิสดจา่ยชาํระค่าใชจ้า่ยในการขายหุน้กู้ (1,941,400) (10,524) (15,576) 0 
เงนิสดจา่ยชาํระหุน้กู้ 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 90,000 30,000 821,000 0 
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (90,000) (480,000) (371,000) 0 
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (184) (243) 0 0 
เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (2,079) (1,667) (1,037) (3,440)
เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 1,018 30,152 109,379 0 
เงนิสดรบัจากการออกสทิธใินการซือ้หุน้ 0 0 0 0 
เงนิสดจา่ยปนัผล (78,950) 0 0 0 

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (57,568) (23,982) 3,124,166 446,812 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (55,290) 35,224 28,577 (521,446)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 107,438 72,214 43,637 565,164 
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด 0 0 0 (81)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 52,148 107,438 72,214 43,637 

รายการ (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อตัราสว่นทางการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 

 

 
 
 

 

 

ปี 2561 หน่วย ปี 2560 หน่วย ปี 2559 หน่วย

อตัราส่วนสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง 2.13 เท่า 2.07 เท่า 2.72 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 0.15 เท่า 0.19 เท่า 0.17 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (0.0042) เท่า 0.20 เท่า (2.95) เท่า
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ 7.53 เท่า 14.21 เท่า 11.99 เท่า
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ 48.45 วนั 25.68 วนั 30.15 วนั
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร
อตัรากําไรขัน้ตน้ 63.98 % 79.49 % 66.40 %
อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน 30.27 % 61.90 % 40.32 %
อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกําไร (0.14) เท่า 1.50 เท่า (17.74) เท่า
อตัรากําไรสุทธิ 21.48 % 48.56 % 59.33 %
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 5.04 % 22.16 % 21.26 %
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย์ 1.29 % 5.23 % 6.13 %
อตัราผลตอบจากสนิทรพัยถ์าวร 332.64 % 1,051.17 % 671.10 %
อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ 0.06 เท่า 0.11 เท่า 0.10 เท่า
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity) 2.92 เท่า 2.86 เท่า 3.72 เท่า
อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอกําไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย

34.57 เท่า 9.67 เท่า 25.71 เท่า

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (EBITDA to Interest) 1.49 เท่า 3.04 เท่า 2.00 เท่า
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (Cash Basis) 1.12 เท่า 3.46 เท่า (28.48) เท่า
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (ยอ้นหลงั 1 ปี) 1.49 เท่า 3.04 เท่า 2.00 เท่า
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) (0.0039) เท่า 0.14 เท่า (1.69) เท่า
อตัราส่วนตัว๋เงนิจา่ยต่อหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 0.12 เท่า 0.01 เท่า 0.31 เท่า
อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ทัง้หมด

0.54 เท่า 0.58 เท่า 0.44 เท่า

อตัราส่วนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ิสนิรวม 0.00 เท่า 0.00 เท่า 0.00 เท่า
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล 0.00 % 32.43 % 0.00 %

อตัราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

รายการสาํคญัในระหว่างปี 2561 

 ในช่วงระหว่างปี 2561 บรษิทัฯ ไดท้ําการออกหุน้กูท้ ัง้สิน้ 4 ครัง้ รวมเป็นจํานวนเงนิ 1,602 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด
การออกดงัน้ี 
- วนัที ่ 9 กุมภาพนัธ ์2561บรษิทัฯไดท้าํการออกหุน้กูม้ลูค่า 395.3 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 6.00% อายุ 2 ปี ครบ

กาํหนดการไถ่ถอนปี 2563 
- วนัที ่ 6 กรกฏาคม 2561บรษิทัฯ ไดท้าํการออกหุน้กูม้ลูค่า 716.1 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 6.50% อายุ 2 ปี ครบ

กาํหนดการไถ่ถอนปี 2563 
- วนัที ่ 14 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ ไดท้าํการออกหุน้กูม้ลูค่า 196.5 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 6.50% อายุ 2 ปี ครบ

กาํหนดการไถ่ถอนปี 2563 
- วนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ไดท้าํการออกหุน้กูม้ลูค่า 294.1 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ 6.50% อายุ 2 ปี ครบ

กาํหนดการไถ่ถอนปี 2563 
 เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561บรษิทัฯ ไดร้บัคนืทุนและกําไร(ขาดทุน) จากบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) 

จาํกดัจาํนวน 26.86 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์เอแคป(เอเชยี) จาํกดั ทาํการปนัสว่นสนิทรพัยส์ทุธคินืใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในกระบวนการชาํระบญัช ี

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจากการตทีรพัยช์ําระหน้ีจากลูกหน้ีเงนิกูย้มืระยะสัน้รายหน่ึงในช่วงไตร
มาสที ่1 ปี 2561 เพือ่ชาํระเงนิกูย้มืมลูคา่ 90 ลา้นบาท 

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการหยุดรบัรูร้ายไดส้าํหรบัยอดหน้ีทีค่า้งชําระค่างวดเกนิกว่า 6 เดอืนโดยเริม่นํามาใชใ้นงบการเงนิ
สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ รวมผลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั 

บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จาํกดั 

บรษิทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั 

บรษิทั โอเค แคช จาํกดั 

 

1. ภาพรวมการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในช่วงท่ีผา่นมา 

ฐานะการเงนิ ปี 2561 เมือ่เทยีบกบัปี 2560 ตามงบการเงนิรวมมสีนิทรพัยร์วม 4,788.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาํนวน
18.03 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 0.38 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนเพิม่ขึน้ 103.54 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจาก
การตทีรพัยช์ําระหน้ี การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะยาวจํานวน 25 ลา้นบาทซึง่บรษิทัฯ ใชส้ทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีร่าคาพาร ์ (1 
บาท) ทัง้น้ีบรษิทัฯ ถอืหุน้อยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนและสว่นทีเ่หลอืเป็นการเพิม่ขึน้จากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทั
อื่น  

หน้ีสนิรวม 3,567.16 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ประมาณ 32.68 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.92 เป็นการเพิม่ขึน้จากเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
บรษิทัอื่นประเภทตัว๋แลกเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 372.92 ลา้นบาท ขณะทีหุ่น้กูล้ดลง 339.15 ลา้นบาท 



 
 
 
 
 

              115 | ห น้ า  

สว่นของเจา้ของ 1,220.92 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 14.64 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 1.19 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนั
ผลจากผลการดาํเนินงานรอบปี 2560 จาํนวน 78.95 ลา้นบาทเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2561 

ผลการดําเนินงาน ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได้ดอกเบี้ยจํานวน 362.71 ลา้นบาทลดลง178.52 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ
32.98 สาเหตุหลกัเกดิจากนโยบายการหยุดรบัรูร้ายไดส้าํหรบัยอดหน้ีทีค่า้งชาํระเกนิกวา่ 6 เดอืน ซึง่บรษิทัฯ เริม่ใชใ้นไตรมาสที ่3 ปี 
2561 บรษิทัฯ มยีอดหน้ีทีค่า้งชําระเกนิกวา่ 6 เดอืนเป็นยอดหน้ีคงคา้งของลูกหน้ี 3 รายจํานวน 915 ลา้นบาทรวมทัง้มลีกูหน้ีราย
หน่ึงไดท้ําการกูย้มืจากบรษิทัฯ และไม่ชําระหน้ีในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นจํานวนเงนิ 289.56 ลา้นบาททําใหบ้รษิทัฯ ตอ้งหยุดรบัรู้
รายไดร้วมทัง้ 2 กรณีเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 140.5 ลา้นบาท ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 สว่นรายได้
จากการใหบ้รกิารมจีาํนวน 155.28 ลา้นบาทลดลง 4.86 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3.04 ซึง่ลดลงเลก็น้อย สาํหรบัค่าใชจ้่ายรวมในปี 2561 
จาํนวน 200.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.88 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 5.17 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายบรหิาร หลกัๆ คอืค่าใชจ้่ายใน
การนําบรษิทัยอ่ยเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีป่รกึษาทางการเงนิ คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ี 

กําไรสุทธสิาํหรบัปี 2561 จํานวน 61.88 ลา้นบาท ลดลง 181.61 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 74.59 ทัง้น้ีสาเหตุหลกัเกดิจาก
รายไดด้อกเบี้ยลดลงจากการหยุดรบัรูร้ายไดท้ัง้ 2 กรณีขา้งตน้ซึ่งบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการเพื่อคลีค่ลายกบัลูกหน้ีดงักล่าวแลว้คาดว่า
ภายในปี 2562 บรษิทัฯ จะสามารถแก้ไขปญัหาทัง้ 2 กรณีได ้และคาดว่าบรษิทัฯจะสามารถนําเงนิต้นทีจ่ะได้รบัชําระคนืไปสรา้ง
รายได ้โดยการปลอ่ยสนิเชือ่เพิม่ขึน้ 

ในปี 2562 คาดว่าภาวะการเมอืงภายในประเทศน่าจะมคีวามชดัเจนมากขึน้ภายหลงัจากการเลอืกตัง้ในช่วงเดอืนมนีาคม 
2562 ซึค่าดวา่น่าจะสง่ผลดต่ีอความเชื่อมัน่ในการลงทุนของภาคธุรกจิต่างๆ รวมทัง้ต่างประเทศ ภาวะการลงทุนต่างๆ ทีค่าดวา่จะ
เพิม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามภาคการธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเงนิทุนหลกัของประเทศยงัคงมคีวามระมดัระวงัในการปล่อยสนิเชื่อให้
ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกจิขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ และกลุ่มผูป้ระกอบการทีผ่ล
การดําเนินงานยงัไม่แขง็แรงเต็มที่ ด้วยเหตุดงักล่าวจงึส่งผลใหเ้ป็นโอกาศทางธุรกจิที่ดขีองบรษิทัฯ ในการพจิารณาเลอืกลูกค้า
จาํนวนมากทีม่ศีกัยภาพแต่ยงัคงพบความยุ่งยากจากการพจิารณาสนิเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยโ์ดยบรษิทัฯ ยงัคงใชเ้กณฑก์าร
พจิารณาสนิเชื่อที่รอบคอบโดยคํานึงถึงความชํานาญในธุรกิจของผู้กู้และผลการดําเนินธุรกิจที่เป็นปกติ และให้ความสําคญักบั
หลกัประกนัทีม่ศีกัยภาพนอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัไดม้นีโยบายการปลอ่ยสนิเชือ่ทีร่ดักุมมากขึน้และมกีารกระจายลกูคา้ใหม้ากขึน้เพือ่ลด
ความเสีย่งจากปญัหาสภาพคล่องในช่วงภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัหากลูกหน้ีรายใหญ่ผดินัดชําระซึง่จะสง่ผลกระทบต่อฐานทุนทีใ่ชใ้น
การปลอ่ยสนิเชือ่และมกีารตดิตามลกูหน้ีอยา่งใกลช้ดิเพือ่ใหค้าํแนะนําและชว่ยแกป้ญัหา 

 
2. ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาพอสรปุในแต่ละหวัข้อได้ดงัน้ี 
 
ผลการดาํเนินงานในภาพรวมบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 รายได ้
ปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมทัง้สิน้จาํนวน 526.28 ลา้นบาทลดลงจากปี 2560 จาํนวน 184.95 ลา้นบาท

หรอืลดลงรอ้ยละ 26.00 โดยทีม่าของรายไดห้ลกัๆ ของบรษิทัฯ คอื รายไดจ้ากการใหส้นิเชื่อ และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร สาํหรบั
รายไดใ้นปี 2561 ทีล่ดลงหลกัๆ เกดิจากรายไดด้อกเบีย้ทีล่ดลงจาํนวน 178.52 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 32.98 ซึง่สาเหตุหลกัเกดิจาก
การหยุดรบัรูร้ายได้และการชะลอการปล่อยสนิเชื่อใหม่ เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางภาวะเศรษฐกจินอกจากนัน้รายได้จากการ
ใหบ้รกิารลดลงเลก็น้อยจาํนวน 4.86 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3.04 
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 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารจาํนวน 155.28 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 4.86 ลา้น
บาท ซึง่เป็นการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิ Call Center เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิช่วงครึง่ปีหลงัทีช่ะลอตวัลงทาํ
ใหป้รมิาณงานจากผูว้า่จา้งมจีาํนวนทีน้่อยลง รวมทัง้ปรมิาณงานดา้นการทาํ Survey และงานบรกิารดา้นอื่นๆ มจีํานวนทีน้่อยลง 
อยา่งไรกต็ามรายไดด้า้น Collection มกีารเตบิโตทีด่ ีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัภาคธุรกจิต่างๆเริม่มปีญัหาเรือ่งการชาํระหน้ี 
ซึง่สง่ผลกระทบทีด่ใีหบ้รษิทัฯ มปีรมิาณงานดา้นการเรยีกเกบ็หน้ีเพิม่ขึน้  

 
โครงสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

 

 
 
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 
รายไดด้อกเบีย้ในปี 2561 จาํนวน 362.71 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 178.52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 32.98

เน่ืองจากในปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ใชน้โยบายการหยุดรบัรูร้ายไดส้าํหรบัลกูหน้ีทีม่ยีอดคา้งชาํระเกนิกวา่ 6 เดอืน รวมทัง้การชะลอ
ตวัในการปลอ่ยสนิเชือ่ใหม ่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการควบคุมคุณภาพสนิเชือ่เน่ืองจากความไมม่ัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

 
รายไดอ้ืน่  
ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดอ้ื่น จาํนวน 8.29 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 1.57 ลา้นบาท ซึง่สาเหตุ

สว่นใหญ่เกดิจากกาํไรจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ทีล่ดลง 
 
 คา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย 

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ในปี 2561 มจีาํนวน 238.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จาํนวน 28.34 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 13.51 ซึง่
เป็นการเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กูเ้พราะบรษิทัฯ มกีารระดมทุนผา่นการออกหุน้กูเ้ป็นหลกัโดยอตัราดอกเบีย้
หุน้กูใ้นชว่งปี 2561 อยูร่ะหวา่ง 6.00-6.50% ในขณะทีปี่ 2560 อยูร่ะหวา่ง 5.50-6.00% 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 155.28 29.51% 160.14 31.94% (4.86) (3.04)%
รายไดด้อกเบีย้ 362.71 68.92% 541.23 107.94% (178.52) (32.98)%
รายไดอ้ื่น 8.29 1.58% 9.86 1.97% (1.57) (15.90)%

รายได้รวม 526.28 100.00% 711.23 141.85% (184.95) (26.00)%

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2560
การเปล่ียนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดจ้ากการจดัทาํรายงานการสอบทานกระแสเงนิสด            1.20 0.77%            5.92 3.70% (4.72) (79.73)%
รายไดจ้าก Collection Fee           51.74 33.32%           46.10 28.79% 5.64 12.23%
รายไดจ้าก Call Center           87.20 56.16%           92.40 57.70% (5.20) (5.63)%
รายไดจ้าก Survey            2.42 1.56%            6.18 3.86% (3.76) (60.84)%
รายไดจ้ากการบรกิารอื่นๆ           12.72 8.19%            9.54 5.96% 3.18 33.33%
รวม            155.28 100.00%            160.14 100.00% (4.86) (3.03)%

ปี 2561 ปี 2560
รายได้ การเปล่ียนแปลง
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 ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมตีน้ทุนการใหบ้รกิารจาํนวน 103.77 ลา้นบาทเพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีง 0.42 ลา้นบาทหรอื

รอ้ยละ 0.40 สาํหรบัตน้ทุนการใหบ้รกิารนบัไดว้า่บรษิทัฯ มกีารบรหิารตน้ทุนในการดาํเนินงานไดอ้ยูใ่นระดบัทีด่ ีโดยเฉพาะตน้ทุนใน
เรือ่งสญัญานการสือ่สารต่างๆ การควบคุมการหมนุเวยีนของพนกังานไดด้ ี

 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารและค่าตอบแทนผูบ้รหิารจาํนวน 97.14 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปี 2560 จาํนวน 9.47 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 10.80 ซึง่สว่นใหญ่เกดิจากในปี 2561 มคี่าใชจ้่ายในการนําบรษิทัย่อยคอืบรษิทั โกลบอล 
เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ ทาํใหม้คี่าใชจ้่ายพเิศษต่างๆ เพิม่ขึน้ รวมถงึมกีาร
เปลีย่นแปลงเกณฑก์ารบนัทกึค่าใชจ้่ายจากเกณฑเ์งนิสดเป็นการบนัทกึคา้งจ่าย ซึ่งทําใหค้่าใชจ้่ายในปี 2561 สูงขึน้ แต่หากหกั
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวออกค่าใช้จ่ายในการบรหิารและค่าตอบแทนผู้บรหิารจะเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยซึ่งเป็นการเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่าย
พนกังานทีม่กีารปรบัเพิม่ประจาํปีเทา่นัน้ 

 
ตน้ทุนทางการเงนิ  
ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มตีน้ทุนทางการเงนิจาํนวน 0.18 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 0.06 ลา้นบาท  
 
ภาษเีงนิได ้
ปี 2561 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้25.16 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 41.50 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากผลการ

ดาํเนินงานทีล่ดลงจากปี 2561 
 
กาํไร(ขาดทุน) สทุธ ิ
ผลกาํไร (ขาดทุน) ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยปี 2561 เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเป็นดงัน้ี 

 
 

 

 
 

 
ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรขัน้ตน้จาํนวน 184.36 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 213.70 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2560

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดปี้ 2561 เทา่กบัจาํนวน 87.22 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 223.17 ลา้นบาท ในขณะทีบ่รษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยมกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่เทา่กบั 61.88 ลา้นบาทลดลง 181.61 ลา้นบาท  

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมผีลกําไรสุทธลิดลงจากปี 2560 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการลดลงจากราย ไดด้อกเบีย้เป็น
หลกัเน่ืองจากการมกีารนํานโยบายการหยุดรบัรูร้ายไดข้องลกูหน้ีทีม่ยีอดคงคา้งเกนิกวา่ 6 เดอืนมาใชใ้นรอบปี 2561  และค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ตามสภาวะการณ์ในการออกตลาดตราสารหน้ี (หุน้กู)้ ซึง่สง่ผลทาํใหก้ําไรสุทธต่ิอหุน้ปี 2561 ลดลงจาก 0.79 บาทต่อ
หุน้มาอยู่ที ่0.20 บาทต่อหุน้ และเมือ่เทยีบกบัปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return On Equity : ROE) ลดลงเป็น

จาํนวนเงิน % เทียบกบั
รายได้รวม

จาํนวนเงิน % เทียบกบั
รายได้รวม

จาํนวนเงิน %

กําไรขัน้ตน้          184.36 63.98%          398.06 79.39% (213.70) (53.69)%
กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้            87.22 30.27%          310.38 61.90% (223.17) (71.90)%
กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้รายใหญ่            61.88 21.48%          243.48 48.56% (181.61) (74.59)%

ปี 2561 ปี 2560ประเภทรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
การเปล่ียนแปลง
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รอ้ยละ 5.04 จากรอ้ยละ 22.16 ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ (Return On Assets : ROA) ในปี 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 
1.29 ลดลงจากรอ้ยละ 5.23 ในปี 2560 เน่ืองจากกาํไรสทุธทิีล่ดลง และสนิทรพัยเ์ฉลีย่ของบรษิทัฯ มจีาํนวนเพิม่ขึน้ 

 
การดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน 

 
ธุรกจิของกลุม่บรษิทัแบง่ออกเป็น 3 สว่นงาน ไดแ้ก่ ธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชือ่ ธุรกจิศนูยบ์รกิารขอ้มลูและทวงถามตดิตาม

หน้ีทางโทรศพัท ์และรายไดอ้ื่นๆ 
 

 ธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชือ่ - ใหบ้รกิารสนิเชื่อภาคธุรกจิแก่ผูกู้ใ้นภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ในทุกอุตสาหกรรมโดยมสีนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 

 ธุรกิจศูนย์บริการขอ้มูลและทวงถาม
ตดิตามหน้ีทางโทรศพัท ์

 
 
 
 

- ให้บริการรับสายและให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการของผู้ว่าจ้าง และให้
คําปรกึษาหรอืแก้ไขปญัหาด้านเทคนิคของสนิค้า  รวมถึงการโทรออก
เพือ่ปรบัฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั (Cleansing Data) ธุรกจิทวงถามและ
ติดตามหน้ี จะเป็นการติดตามหน้ีทางโทรศัพท์ ส่งจดหมาย หรือ 
ข้อความ  sms ให้บริหารติดตามหน้ีทุกประเภทในหลากหลาย
อุตสาหกรรม 

 อื่นๆ - ใหบ้รกิารอื่นๆ 
 

 ผลการดาํเนินงานแยกตามกลุม่ธุรกจิ รายละเอยีดของปี 2561 ปี 2560 และผลต่างระหวา่งปี 2561 และ 2560 ปรากฏตาม
ตารางดา้นลา่ง 
 
ปี 2561 

 
 
 
 
 

การบริการ
(ล้านบาท) การให้สินเช่ือ ข้อมลูทางโทรศพัท์ รายการ

สินเช่ือ และธรุกิจด้านการเงิน อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561
รายไดด้อกเบีย้สุทธิ
   รายไดจ้ากภายนอก 124.44 0.01 0.11 0.00 124.55
   รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 0.02 (0.02) 0.00 0.00 0.00
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสุทธิ 1.16 50.35 0.00 0.00 51.51
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 174.02 1.39 0.01 (167.12) 8.29
ค่าใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานอื่น ๆ (48.99) (34.18) (0.11) (13.86) (97.14)
กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 250.65 17.54 0.01 (180.99) 87.22
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.14) (0.04) 0.00 0.00 (0.18)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 250.51 17.50 0.01 (180.99) 87.03
(ค่าใชจ้า่ย)รายไดภ้าษเีงนิได้ (19.08) (6.06) (0.02) 0.00 (25.16)
กําไร(ขาดทุน)สุทธสิาํหรบัปี 231.43 11.44 (0.02) (180.99) 61.88
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ปี 2560 

 
 
ผลต่างปี 2561 และปี 2560 

 
 

จากขอ้มูลในตารางขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่ารายได้และกําไรสุทธใินภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2561 และ 
2560 โดยผลการดําเนินงานในส่วนของการใหส้นิเชื่อลดลงอย่างมนีัยสําคญั เน่ืองจากการชะลอให้สนิเชื่อใหม่ และมกีารปรบัใช้
นโยบายหยุดรบัรูร้ายไดลู้กหน้ีคา้งชําระเกนิ 6 เดอืนดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกบัตน้ทุนทางการเงนิจากการออกหุน้กูสู้งขึน้ 
สาํหรบัรายไดจ้ากธุรกจิศูนย์บรกิารขอ้มูล และธุรกจิทวงถามและตดิตามหนี้นัน้ ภาพรวมกําไรสุทธปีิ 2561 ลดลงจากปี 2560 
เน่ืองจากมคี่าใชจ้่ายรายการพเิศษ สว่นแรกมาจากค่าใชจ้่ายในการนําบรษิทัย่อยเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ เช่น
ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าสอบบญัช ีและอกีส่วนมาจากการเปลีย่นแปลงวธิกีารบนัทกึค่าใชจ้่ายโบนัสจากเดมิเป็นเกณฑเ์งนิสด
เปลีย่นมาใชเ้กณฑค์งคา้ง (Accrual basis) จงึทาํใหปี้ 2561 มกีารตัง้คา่ใชจ้า่ยทัง้ในสว่นของคา่แรงจงูใจตามเกณฑเ์ดมิและโบนัสคา้ง
จา่ยตามเกณฑใ์หม ่รวมกนัเป็นจาํนวนประมาณ 8.6 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามหากนําคา่ใชจ้า่ยรายการพเิศษทัง้ 2 สว่นบวกกลบั กําไร
สทุธภิายหลงัการปรบัปรุงรายการดงักลา่วจะใกลเ้คยีงกบัปี 2560 

การบริการ
(ล้านบาท) การให้สินเช่ือ ข้อมลูทางโทรศพัท์ รายการ

สินเช่ือ และธรุกิจด้านการเงิน อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
รายไดด้อกเบีย้สุทธิ
   รายไดจ้ากภายนอก 331.40 0.01 331.41
   รายไดร้ะหว่างส่วนงาน (0.15) (0.08) 0.22 0.00
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสุทธิ (0.34) 57.13 56.79
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 123.52 0.31 0.04 (114.01) 9.86
ค่าใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานอื่น ๆ (59.01) (22.79) (0.19) (5.69) (87.67)
กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 395.43 34.59 0.07 (119.71) 310.38
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.17) (0.08) (0.24)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 395.26 34.52 0.07 (119.71) 310.14
(ค่าใชจ้า่ย)รายไดภ้าษเีงนิได้ (59.94) (6.70) (0.02) (66.66)
กําไร(ขาดทุน)สุทธสิาํหรบัปี 335.32 27.81 0.06 (119.71) 243.48

การบริการ
(ล้านบาท) การให้สินเช่ือ ข้อมลูทางโทรศพัท์ รายการ

สินเช่ือ และธรุกิจด้านการเงิน อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม

ผลต่างระหว่างปี 61-ปี 60
รายไดด้อกเบีย้สุทธิ
   รายไดจ้ากภายนอก (206.96) 0.00 (206.96)
   รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 0.17 0.06 (0.22)
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสุทธิ 1.51 (6.79) (5.28)
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 50.50 1.07 (0.03) (53.11) (1.57)
ค่าใชจ้า่ยจากการดาํเนินงานอื่น ๆ 10.02 (11.39) 0.08 (8.17) (9.47)
กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (144.78) (17.05) (61.28) (223.28)
ตน้ทุนทางการเงนิ 0.03 0.03 0.06
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (144.75) (17.02) 0.00 (61.28) (223.22)
รายได(้ค่าใชจ้า่ย)ภาษเีงนิได้ 40.86 0.65 (0.01) 41.50
กําไร(ขาดทุน)สุทธสิาํหรบัปี (103.89) (16.37) (0.01) (61.28) (181.72)
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หากพจิารณาอตัราส่วนกําไรขัน้ตน้ของแต่ละธุรกจิจะเหน็ว่ามอีตัราสว่นลดลง ทัง้ 2 ธุรกจิ โดยธุรกจิการใหส้นิเชื่อมอีตัรา
กําไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 61.23 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 34.34 ในปี 2561 และธุรกจิการใหบ้รกิารอื่นๆ มอีตัรากําไรขัน้ตน้ลดลง
จากรอ้ยละ 35.46 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 33.17 ในปี 2561 ตามรายละเอยีดตารางดา้นลา่ง 

 

 
 
 

3. ฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

 สนิทรพัยห์น้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรพัย ์

 

(ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 การเปล่ียนแปลง

รายไดด้อกเบีย้สุทธิ 362.71 541.23 (178.52)
ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ (238.16) (209.82) (28.34)
รายไดด้อกเบีย้สุทธิ 124.55 331.41 (206.86)
กําไรขัน้ตน้ (%) 34.34% 61.23% (26.89)%
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 155.28 160.14 (4.86)
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (103.77) (103.35) (0.42)
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสุทธิ 51.51 56.79 (5.28)
กําไรขัน้ตน้ (%) 33.17% 35.46% (2.29)%

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52,148 1.09% 107,438 2.25% (55,290) (51.46)%
เงนิลงทุนระยะสัน้ 208,522 4.36% 254,535 5.34% (46,013) (18.08)%
ลกูหน้ีค่าบรกิาร - สุทธิ 36,874 0.77% 39,614 0.83% (2,740) (6.92)%
ลกูหน้ีจากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธิ 7,042 0.15% 45,562 0.96% (38,520) (84.54)%
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานทีถ่งึกําหนดรบัชาํระภายใน 1 ปี 100 0.00% 682 0.01% (582) (85.34)%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น - สุทธิ 3,844,908 80.30% 3,811,372 79.90% 33,536 0.88%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 27,716 0.58% 18,277 0.38% 9,439 51.64%
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,177,310 87.24% 4,277,480 89.67% (100,170) (2.34)%
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - สุทธิ 10 0.00% 148 0.00% (138) (93.24)%
เงนิลงทุนระยะยาว 245,000 5.12% 220,000 4.61% 25,000 11.36%
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 334,331 6.98% 230,793 4.84% 103,538 44.86%
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 7,396 0.15% 18,097 0.38% (10,701) (59.13)%
ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 20,776 0.43% 19,812 0.42% 964 4.87%
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 1,262 0.03% 2,033 0.04% (771) (37.92)%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,990 0.04% 1,681 0.04% 309 18.38%
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 610,765 12.76% 492,564 10.33% 118,201 24.00%
รวมสินทรพัย์ 4,788,075 100.00% 4,770,044 100.00% 18,031 0.38%

รายการ (หน่วย : พนับาท)
ปี 2561 ปี 2560

การเปล่ียนแปลง
งบการเงินรวม
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ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยต์ามงบการเงนิรวมทัง้สิน้ 4,788.08 ลา้นบาทแบ่งเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนรอ้ย
ละ 87.24 และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12.76 โดยมรีายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นสุทธใินปี 2561 มจีาํนวน 3,844.91ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณ 33.54 ลา้นบาท  เมือ่
เทยีบกบัปี 2560 โดยเป็นการใหส้นิเชื่อในรปูแบบตัว๋แลกเงนิจาํนวน 752.74 ลา้นบาทและในรปูสญัญาใหกู้ย้มืระยะ
สัน้จาํนวน 3,092.17 ลา้นบาทซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.88 รายละเอยีดตามตารางดา้นลา่ง 

 
ตัว๋แลกเงนิและเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นในปี 2561 มอีตัราดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 6-8 ต่อปี และรอ้ยละ 

12-15 ต่อปี ขณะทีใ่นปี 2560 ตัว๋แลกเงนิและเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นมอีตัราดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 6-14.50 ต่อ
ปี และรอ้ยละ 12-15 ต่อปีตามลาํดบัการเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 จาํนวนเงิน %

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตัว๋แลกเงิน                 752.74                 516.89                 235.85 45.63%
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แกบ่ริษทัอื่น              3,092.17              3,294.49 (202.32) (6.14)%

รวม                 3,844.91                 3,811.37                      33.54 0.88%

ระยะเวลา
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลง

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 จาํนวนเงิน %

ยอดคงเหลอืตน้ปี              3,811.37              4,069.14 (257.77) (6.33)%
เพิม่ขึน้ในระหว่างปี              2,348.43              2,885.86 (537.43) (18.62)%
รบัชาํระในระหว่างปี (2,544.62) (3,619.72) 1,075.11 29.70%
ดอกเบีย้บัที่รบัรู้ในระหว่างปี                 251.48                 429.64 (178.16) (41.47)%

คา่คอมมิชช ัน่ที่รบัรู้ในระหว่างปี (33.87) (39.04) 5.17 13.24%
ดอกเบีย้คา้งรบั                   12.12                   85.49 (73.37) (85.82)%

ยอดคงเหลือปลายปี                 3,844.92                 3,811.37                      33.54 0.88%

รายการ
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลง
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ตัว๋แลกเงนิทีม่กีารขยายเวลารบัชาํระหน้ี มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นในรูปของตัว๋แลกเงนิรวมทัง้สิน้จํานวน 5 บรษิทั 
เป็นจํานวน 752.74 ลา้นบาท โดยมกีําหนดชําระเงนิคนืภายใน 1 ถงึ 6 เดอืน และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6-8 ต่อปี 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัชําระดอกเบีย้ ณ วนัเบกิจ่ายเงนิกูจ้ากเงนิกูส้่วนหน่ึง และจะไดร้บัชําระดอกเบีย้ ณ วนั
ชําระคืนเงินกู้อีกส่วนหน่ึง เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่มีการจํานําเป็นหุ้นของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัย ์และบรษิทัจาํกดั และสทิธกิารเชา่พืน้ทีเ่ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั และคํ้าประกนัโดยบุคคลซึง่เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของผูกู้้จํานวนหน่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่าของหลกัประกนัมจีํานวน 832 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยมลูคา่หุน้ 433 ลา้นบาท และมลูคา่จากการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตของสทิธกิารเช่าพืน้ที ่399 ลา้น
บาท 

สญัญาใหกู้ย้มืเงนิทีม่กีารขยายเวลารบัชาํระหน้ี มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นในรูปของสญัญาเงนิกูร้วมทัง้สิน้จํานวน 11 ฉบบั
และ 3 บุคคล เป็นจํานวนเงนิ 3,092.17 ล้านบาทโดยมกีําหนดชําระเงนิคืนภายใน 3 เดือนถึง 1 ปี และมอีตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 12-15 ต่อปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัชาํระดอกเบีย้ ณ วนัเบกิจ่ายเงนิกูจ้ากเงนิกูส้ว่นหน่ึงและจะ
ไดร้บัชําระดอกเบี้ย ณ วนัชําระคนืเงนิกูอ้กีส่วนหน่ึง เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารจํานองเป็น
ทีด่นิและหุน้ของบรษิทัผูกู้ ้เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัและการคํ้าประกนั โดยบุคคลซึง่เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของผูกู้้
จาํนวนหนึ่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มลูค่าของหลกัประกนัมจีํานวน 6,135 ลา้นบาทประกอบดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ของทีด่นิ 5,280 ลา้นบาทและมลูคา่หุน้ของบรษิทัผูกู้ม้จีาํนวน 855 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2561 เงนิใหกู้ย้มืบางสว่นไดม้กีารตกลงขยายระยะเวลารบัชาํระคนืออกไปอกีเป็นระยะเวลา 1-
12 เดอืน ซึง่ไดร้บัอนุญาตภายใตเ้งือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งในสญัญาเงนิกูท้ีผู่ใ้หกู้ม้สีทิธทิีจ่ะขยายเงนิกูอ้อกไปอกี 1 ครัง้ 

 เงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นเงนิลงทุนเพือ่คา้ในกองทุนเปิดกบัสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ปี 2561 มจีาํนวน 208.52 ลา้นบาท 
ลดลง 46.01 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2560 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารบรหิารสภาพคล่องโดยนําสภาพคล่องทีเ่หลอืไป
ชาํระหน้ีบางสว่นเพือ่ลดภาระตน้ทุนดอกเบีย้หุน้กูซ้ึง่สงูกวา่ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการลงทุน 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 จาํนวนเงิน %

ยงัไม่ครบกาํหนด                   47.22                   55.05 (7.83) (14.22)%
ขยายเวลารบัชาํระ                 705.52                 461.84                 243.68 52.76%
รวม                    752.74                    516.89                    235.85 45.63%

ตัว๋แลกเงิน
งบการเงินรวม

การเปล่ียนแปลง

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 จาํนวนเงิน %

ยงัไม่ครบกาํหนด 765.52 680.17                   85.35 12.55%
ขยายเวลารบัชาํระ 2,326.65 2,614.32 (287.67) (11.00)%
รวม 3,092.17 3,294.49                   (202.32) (6.14)%

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงสญัญาให้ก ู้ยืมเงิน
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 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประมาณ 52.15 ลา้นบาทลดลง 55.29 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2560 ดว้ยเหตุผล
เดยีวกนักบัการลดลงของเงนิลงทุนระยะสัน้คอืการบรหิารสภาพคลอ่งเพือ่ใหบ้รษิทัฯ ลดภาระดอกเบีย้จา่ย 

 ลกูหน้ีจากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้งจาํนวน 7.04 ลา้นบาทลดลง 38.52 ลา้นบาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทัง้น้ีเป็น
ผลมาจากนโยบายของบรษิทัฯ ทีจ่ะหยุดธุรกรรมการรบัซื้อลูกหน้ีสทิธเิรยีกรอ้งเน่ืองจากเป็นธุรกรรมทีม่คีวามเสีย่ง
และควบคุมลาํบาก 

 ลกูหน้ีคา่บรกิาร-สุทธปีิ 2561 จาํนวน 36.87 ลา้นบาทลดลง 2.74 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2560 โดยอายุลกูหน้ีแสดง
ไวใ้นตารางดงัน้ี 

 

 
ลูกหน้ีการคา้ในช่วงอายุหน้ียงัไม่ครบชําระจนถงึ 30 วนัมสีดัส่วนรอ้ยละ 88 ซึง่เป็นกลุ่มลูกหน้ีทีเ่มื่อครบกําหนดแลว้กจ็ะ

ไดร้บัชาํระหน้ีตามปกต ิ
ลกูหน้ีการคา้ในชว่งเกนิกาํหนดชาํระมากกวา่ 30 วนั แต่ไมเ่กนิ 180 วนัมสีดัสว่นรอ้ยละ 3 
ลกูหน้ีการคา้ในชว่งเกนิกาํหนดชาํระมากกวา่ 180 วนั แต่ไมเ่กนิ 1 ปีมสีดัสว่นรอ้ยละ 0 
ลกูหน้ีการคา้ในชว่งมากกวา่ 1 ปีมสีดัสว่นรอ้ยละ 9 
ลกูหน้ี 3 กลุม่ทีม่ยีอดคา้งชาํระน้ี เป็นกลุม่ลกูหน้ีทีม่กีารเจรจาขอผอ่นชาํระทุกเดอืน ซึง่กส็ามารถชาํระไดค้รบทุกเดอืนตาม

กาํหนด 
สาํหรบันโยบายการตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู   ลกูหน้ีคา้งชาํระตัง้แต่ 180 วนัขึน้ไป บรษิทัฯ จะตัง้สาํรองรอ้ยละ 10  โดยใน

เดอืนทีถ่งึกําหนดชาํระ และหลงัจากคา้งชาํระแลว้ จะโทรทวงถามโดยฝา่ยการตลาดและฝา่ยการเงนิ  ถา้ยงัไม่ชาํระจะดาํเนินการส่ง
เรื่องใหฝ้่ายกฎหมายออกหนังสอืทวงถามลงทะเบยีนตอบกลบัอย่างน้อย 2 ฉบบั ระยะห่างกนัประมาณ 30 วนั   และถ้ายงัไมไ่ดร้บั
การตอบกลบัอกี กจ็ะพจิารณาดาํเนินการตดัหน้ีสญู   

โดยทางบญัชถีา้มลูหน้ีไมเ่กนิ 100,000 บาท และไดอ้อกจดหมายทวงถาม 2 ฉบบัมผีูร้บัจดหมาย กจ็ะตดัหน้ีสญู 
ถา้มลูหน้ีตัง้แต่ 100,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 500,000 บาท ไดอ้อกจดหมายทวงถาม 2 ฉบบั มผีูร้บัจดหมาย และสง่ฟ้องศาล

โดยศาลประทบัรบัฟ้อง กจ็ะทาํการตดัหน้ีสญู 
 

 

พนับาท
ปี 2561 ปี 2560

ลกูหน้ีค่าบรกิาร
ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระจนถงึ 30 วนั 32,246.00 34,482.00 
เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 30 วนั แต่ไมเ่กนิ 180 วนั 1,212.00 599.00 
เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 180 วนั แต่ไมเ่กนิ 1 ปี 0.00 1,712.00 
มากกว่า 1 ปี 3,416.00 2,871.00 

รวม 36,874.00 39,664.00 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 0.00 (50.00)
ลกูหน้ีการคา้-สุทธิ 36,874.00 39,614.00 
รายไดค้า้งรบั-ค่าบรกิาร 0.00 0.00 

รวม 36,874.00 39,564.00 

งบการเงินรวม
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สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

 เงนิลงทุนระยะยาว จาํนวน 245 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัในกลุ่มธุรกจิการเงนิทีบ่รษิทัฯ เขา้ไป
ลงทุน มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพือ่รองรบัการขยายธุรกจิและการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
โดยใหส้ทิธิก์บัผูถ้ือหุน้เดมิในการซื้อหุน้เพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ที่ราคาพาร์ (1 บาท) ซึ่งบรษิทัฯ มองเหน็
ศกัยภาพในทศิทางของธุรกจิจงึลงทุนเพิม่เตมิเพือ่รกัษาสดัสว่นการถอืหุน้ทาํใหภ้ายหลงัจากการลงทุนเพิม่บรษิทัฯ มี
สดัสว่นในการลงทุนเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 10 ของบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวนัน้ โดยเงนิทีบ่รษิทัฯใชใ้นการลงทุนเพิม่
มาจากเงนิทุนหมนุเวยีน ทัง้น้ีบรษิทัฯ คาดหวงัวา่การลงทุนในครัง้น้ีจะสามารถสนับสนุนธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ไดใ้น
ระยะยาว 

 อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จํานวน 334.33 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 103.5 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัได้รบั
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจากการตทีรพัย์ชําระหน้ีจากลูกหน้ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้รายหนึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 
2561 เพื่อชําระหน้ีเงนิตน้และดอกเบี้ยคา้งรบัอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเป็นทีด่นิเปล่า ตําแหน่งทีด่นิอยู่ทีต่ําบลกมลา 
อําเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ซึ่งไดร้บัการประเมนิราคาจากบรษิทัประเมนิอาชพีตมีูลค่าทรพัย์ในราคายุตธิรรมและไม่
สง่ผลกระทบต่อการตโีอนทรพัยช์าํระหน้ีลกูหน้ีรายน้ี 

 สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ปี 2561จาํนวน 20.8 ลา้นบาทเพิม่ขึน้เลก็น้อยจาํนวน 1.0 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 
2560 

 

หน้ีสนิ 

 
ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิรวม 3,567.16ล้านบาทเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2560 จํานวน 32.68 ลา้นบาท 

หน้ีสนิสว่นใหญ่เป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนจาํนวน 1,965.50 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55.10 และหน้ีสนิไมห่มุนเวยีนรอ้ยละ 44.90 โดย
มรีายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงหน้ีสนิดงัต่อไปน้ี 

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %
หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 38,403 0.80% 28,383 0.60% 10,020 35.30%
เจา้หน้ีอื่น 18,902 0.39% 15,896 0.33% 3,006 18.91%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น - สุทธิ 417,822 8.73% 44,901 0.94% 372,921 830.54%
ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,460,403 30.50% 1,936,371 40.59% (475,968) (24.58)%
ทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 2,207 0.05% 1,801 0.04% 406 22.54%
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 27,764 0.58% 42,006 0.88% (14,242) (33.90)%
รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 1,965,501 41.05% 2,069,358 43.38% (103,857) (5.02)%
หน้ีสินไม่หมนุเวียน
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 3,315 0.07% 3,279 0.07% 36 1.10%
หุน้กู้ 1,591,959 33.25% 1,455,141 30.51% 136,818 9.40%
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,329 0.11% 5,650 0.12% (321) (5.68)%
หน้ีสนิอื่น 1,052 0.02% 1,052 0.02% 0 0.00%
รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 1,601,655 33.45% 1,465,122 30.72% 136,533 9.32%
รวมหน้ีสิน 3,567,156 74.50% 3,534,480 74.10% 32,676 0.92%

รายการ (หน่วย : พนับาท)
ปี 2561 ปี 2560

งบการเงินรวม
การเปล่ียนแปลง
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หน้ีสนิหมนุเวยีน 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น 417.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 372.92 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ตอ้งการเงนิทุนเพื่อ
นํามาใชห้มนุเวยีนในธุรกจิบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ทีไ่มม่หีลกัประกนัจากบรษิทัอื่นในรปูของตัว๋แลก
เงนิรวมทัง้สิน้จาํนวน 2 บรษิทั และ 1 บุคคลมยีอดสุทธ ิ417.82 ลา้นบาท ไดม้กีารกูย้มืเงนิระหวา่งเดอืนมถุินายนถงึ
เดอืนตุลาคมปี 2561 โดยมกีําหนดชาํระเงนิคนืภายใน 6 ถงึ 9 เดอืน และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.5-8 ต่อปี บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยชาํระดอกเบีย้ ณ วนัไดร้บัเงนิกูส้ว่นหน่ึง และจะทาํการจ่ายชาํระดอกเบีย้ ณ วนัครบกําหนดอกี
สว่นหน่ึงการเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 หุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี ลดลงจํานวน 475.97 ลา้นบาท เน่ืองจากมหีุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระคนืในปี2561ซึง่
บรษิทัฯ ไดว้างแผนการชําระเงนิดงักล่าวดว้ยกระแสเงนิสดจากบรษิทัฯ รวมทัง้การชําระคนืเงนิกูข้องลูกหน้ีสนิเชื่อ 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัคงปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่าํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดสทิธดิว้ยการรกัษาอตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อื
หุน้ไม่เกนิ 6:1 สาํหรบัอตัรากําไรก่อนภาษ ีดอกเบีย้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจําหน่ายต่อดอกเบี้ยบรษิทัฯ ไดม้กีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้กูค้รัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2561 โดยทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิปลีย่นแปลงขอ้กําหนดว่าดว้ย
สทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กูโ้ดยขอยกเลกิเรื่องการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้(EBITDA to 
Interest) ไม่น้อยกว่า 2:1สําหรบัหุน้กู้ทัง้ 5 รุ่นของบรษิทัฯ คอื ครัง้ที ่1/2560 (ACAP193A) ครัง้ที ่2/2560 
(ACAP196A) ครัง้ที ่3/2560 (ACAP190A)ครัง้ที ่1/2561 (ACAP202A) และ ครัง้ที ่2/2561 (ACAP207A) ทัง้น้ี ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2.92 เท่า ซึง่ตํ่ากวา่ 6 เท่าตามขอ้กําหนด
สทิธ ิ

 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้มมีาตรการรองรบัเพื่อรกัษาสภาพคล่องและอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมถงึโครงสรา้งเงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในระยะเวลาอนัใกลโ้ดย 
1. บรษิทัฯ มกีารจดัทาํประมาณการทางการเงนิเพือ่เฝ้าระวงัสภาพคล่องและดูแลอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่น

ของผูถ้อืหุน้อยูเ่สมอ โดยมกีารตรวจสอบอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยรายไตรมาส 
2. บรษิทัฯ มมีาตรการระมดัระวงัการเพิม่หน้ีสนิเทา่ทีจ่าํเป็น 
3. บรษิทัฯ มแีผนการเพิม่สว่นของผูถ้อืหุน้ โดยการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัของ

บรษิทัฯ (Warrant) ในอนาคต 
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 จาํนวนเงิน %

ยอดคงเหลอืตน้ปี                   44.90              1,093.04 (1,048.14) (95.89)%
เพิม่ขึน้ในระหว่างปี                 420.00                 755.00 (335.00) (44.37)%

ดอกเบีย้จ่ายลว่งหน้า (4.11) (15.70) 11.59 73.80%
ชาํระคนืในระหว่างปี (45.00) (1,810.00) 1,765.00 97.51%
ดอกเบีย้จ่ายที่รบัรู้ระหว่างปี 2.04 22.56 (20.52) (90.98)%

ยอดคงเหลือปลายปี                    417.82                      44.90                    372.92 830.54%

รายการ
งบการเงินรวม

การเปล่ียนแปลง
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หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 

 หุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระมากกวา่ 1 ปีมจีาํนวน 1,592 ลา้นบาท เป็นการออกหุน้กูใ้นระหวา่งปี 2561เพิม่ขึน้136.9 ลา้น
บาทเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารออกหุน้กูท้ ัง้สิน้ 4 ครัง้เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,602.0 ลา้นบาท 

 
สาํหรบัการเปลีย่นแปลงของหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละไมม่หีลกัประกนั ซึง่รวมสว่นทีจ่ะถงึกําหนดชาํระภายใน 1 

ปี สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 

 
ภาระผกูพนั 
บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากสญัญาเช่าดําเนินงานของอาคารสาํนักงาน คลงัเกบ็เอกสารและอุปกรณ์ ค่าบํารุงรกัษาระบบฯ 

และอุปกรณ์สาํนกังาน คา่ทีป่รกึษาทางการเงนิ รวมถงึสญัญาต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นลา่ง 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ตามงบการเงนิรวมจํานวน 1,220.92 ลา้นบาทลดลง 14.65 ลา้นบาท
เมื่อเทยีบกบัปี 2560 คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 1.19 สาเหตุเกดิจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานของปี 
2560 จาํนวน 78.95 ลา้นบาทเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2561 ในขณะทีปี่ 2561 จาํนวนกาํไรสุทธทิี ่61.88 ลา้นบาท เมือ่พจิารณาจาก
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ สิน้ปี 2561 มสีดัสว่นที ่2.92 เทา่เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2560 ที ่2.86 เทา่ 

 

สภาพคลอ่ง 

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนสภาพคล่อง 2.13 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2560 ที ่2.07 เน่ืองจากหุน้กู้ที่จะครบ
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปีซึง่เป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนลดลงจากปี 2560 ซึง่เป็นอตัราสว่นทีอ่ยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอต่อการดาํเนินธุรกจิ 

 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 จาํนวนเงิน %

ราคาตามบญัชตีน้ปี           3,391.51           1,928.58 1,462.93 75.86%
การออกหุน้กูเ้พิม่ในปี           1,589.03           1,463.30 125.73 8.59%
การจ่ายคนืหุน้กูใ้นปี (1,941.40) (10.52) (1,930.88) (18,347.36)%
คา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูท้ี่รบัรู้ในระหว่างปี 13.22 10.16 3.07 30.19%
มลูค่าหุ้นก ู้สุทธิ             3,052.36             3,391.51 (339.15) -10.00%

หุ้นก ู้
งบการเงินรวม

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2561 ปี 2560

ภายใน 1 ปี                    9.55                    8.94 

เกนิกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี                    8.29                    2.91 
รวม                      17.84                      11.85 

ระยะเวลา
งบการเงินรวม
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ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในมอืเทา่กบั 52.15 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 
ทีม่เีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 107.44 ลา้นบาท หรอืลดลง 55.29 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

 เงนิสดสทุธจิากการดาํเนินงานลดลง 8.47 ลา้นบาท หลกัๆ มาจากรายไดจ้ากดอกเบีย้ 
 เงนิสดทีไ่ดม้าในการลงทุน 10.75 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่การลงทุนในเงนิลงทุนระยะยาวในธุรกจิใน

ธุรกิจการเงนิ ทําให้ภายหลงัจากการลงทุน บริษัทฯ มีสดัส่วนในการลงทุนเป็นอตัราส่วนร้อยละ 10 ของบริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ โดยเงนิทีบ่รษิทัฯใชใ้นการลงทุนมาจากเงนิทุนหมนุเวยีน จาํนวน 25 ลา้นบาททัง้น้ีบรษิทัฯ คาดหวงัวา่
การลงทุนในครัง้น้ีจะสามารถสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเช่น ส่วน
ปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจาํนวน 3.30 ลา้นบาท ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนจาํนวน 
13.54 ลา้นบาทสว่นทีเ่หลอืมเีงนิสดรบัไดม้าจากเงนิลงทุนระยะสัน้จาํนวน 52.56 ลา้นบาท 

 เงนิสดสทุธใิชไ้ปจากการจดัหาเงนิสุทธ ิ57.57 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการจ่ายเงนิปนัผล จาํนวน 78.95 ลา้นบาท 
การชาํระคนืหุน้กู ้352.37 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้จากบรษิทัอื่น 375 ลา้นบาท 

 

 
 

จากกจิกรรมดงักล่าวขา้งตน้สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธลิดลง ระหวา่งปีที ่55.3 ลา้นบาท ทาํให ้ณ สิน้ปี 2561 มี
เงนิสดสทุธ ิ52.15 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2560 ที ่107.44 ลา้นบาท ซึง่อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการดาํเนินงาน 

 
ความสมัพนัธข์องแหลง่ทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน 
 

 

รายการการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ปี 2561 ปี 2560

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ป)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (8.47) 365.28              
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)กจิกรรมลงทุน 10.75 (306.07)
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (57.57) (23.98)
เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (55.29) 35.22               
เงนิสด ณ วนัตน้ปี 107.44               72.21               
เงนิสด ณ วนัปลายปี 52.15                 107.44              

พนับาท
(ล้านบาท) < 1ปี > 1ปี รวม

แหล่งท่ีมา
BE 417.82 417.82
หุน้กู้ 1,460.40 1,591.96 3,052.36
รวมแหล่งทีม่า 1,878.23 1,591.96 3,470.18

แหล่งใช้ไป < 1ปี > 1ปี

แหล่งใช้ไป
BE 752.74 752.74
เงนิใหกู้ย้มื 3,092.17 3,092.17
เงนิลงทุน 245.00 245.00
รวมแหล่งใชไ้ป 3,844.91 245.00 4,089.91

ปี 2561
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ในปี 2561 แหลง่ทีม่าของเงนิสว่นใหญ่มาจากการกูย้มืและการออกหุน้กู ้จาํนวน 417.82 ลา้นบาท และ 3,052.36 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในขณะทีแ่หลง่ใชไ้ปของเงนิทุนจะใชไ้ปในการใหส้นิเชือ่ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ จาํนวน 3,844.91 ลา้นบาท และเงนิ
ลงทุนระยะยาว 245 ลา้นบาท  
 

สําหรบัการลงทุนในบริษัทย่อยในปี 2561 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระสําคัญ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้รหิารของบรษิทัพจิารณากลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน
บรษิทัโกลบอลเซอร์วสิเซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) และบรษิทั เอแคปคอนซลัติ้ง จํากดั เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าวมผีลการ
ดําเนินงานทีด่ขี ึน้และบรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป (เอเชยี) จํากดัเน่ืองจากปิดกจิการเป็นจํานวนเงนิ 10 ลา้นบาท 1 
ลา้นบาทและ 1.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ในวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัคนืทุนและกําไร (ขาดทุน) สะสมจากบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี)                        
จาํกดั จํานวน 25.31 ลา้นบาทและมขีาดทุนจากเงนิลงทุนจํานวน 1.55 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทับรหิารสนิทรพัยเ์อแคป
(เอเชยี) จาํกดั ทาํการปนัสว่นสนิทรพัยส์ทุธคินืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกระบวนการชาํระบญัช ี

 
 

 
 

 
 
 

ณ สิ้นปี 2561
ราคาทนุ ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ อตัราส่วนการ

ลงทนุ (ร้อยละ)

บริษทั โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จํากดั 80.00 0.00 80.00 99.99 
บริษทั เอแคป คอนซลัติง้ จํากดั 1.00 0.00 1.00 99.99 
บริษทั แคปปิตอล โอเค จํากดั 509.93 0.00 509.93 99.99 
บริษทั โอเค แคช จํากดั 62.60 0.00 62.60 99.99 
Aurum  Capital Advisory  Pte.Ltd. 10.89 (10.89) 0.00 63.97 
รวมการต ัง้ดอ้ยคา่เงินลงทนุ 664.42 (10.89) 653.53 63.97 

ณ สิ้นปี 2560
ราคาทนุ ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ อตัราส่วนการ

ลงทนุ (ร้อยละ)

บริษทั โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จํากดั 80.00 (10.00) 70.00 99.99 
บริษทั เอแคป คอนซลัติง้ จํากดั 1.00 (1.00) 0.00 99.99 
บริษทั แคปปิตอล โอเค จํากดั 509.93 0.00 509.93 99.99 
บริษทั โอเค แคช จํากดั 62.60 0.00 62.60 99.99 
บริษทั บริหารสินทรพัย์ เอแคป(เอเชยี) จํากดั 26.86 (1.55) 25.31 99.99 
Aurum  Capital Advisory  Pte.Ltd. 10.89 (10.89) 0.00 63.97 
รวมการตัง้ดอ้ยคา่เงินลงทนุ 691.28 (23.44) 667.84 63.97 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 
 
อตัราสว่นของความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย 

สาํหรบัอตัราสว่นของความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (EBITDA to Interest) ปี 2561 ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวม 
เป็นอตัราสว่น 1.49 เทา่ ลดลงจากปี 2560 ที ่3.04 เทา่ สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดด้อกเบีย้ลดลงจากนโยบาย
การหยุดรบัรูร้ายไดส้าํหรบัลูกหน้ีทีค่า้งชําระเกนิ 6 เดอืนตามเกณฑใ์หม่ทีเ่ริม่ใชใ้นไตรมาสที ่3 ปี 2561 แมว้่าอตัราส่วนน้ีจากการ
ประชุมผูถ้อืหุน้กู้เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2561 ไดม้มีตยิกเลกิตามขอ้จํากดัสทิธทิีก่ําหนดไวใ้หอ้ตัราส่วนน้ีต้องไม่น้อยกว่า 2:1 แต่
อยา่งไรกด็บีรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัทีจ่ะตอ้งเพิม่อตัราสว่นน้ีในอนาคต 
 

อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธต่ิอกาํไรก่อนดอกเบี้ยจา่ย ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 

สาํหรบัอตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอกําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่ายปี 2561 ของบรษิทัฯ 
ตามงบการเงนิรวมเทา่กบั 34.57 เทา่ เพิม่ขึน้จากปี 2560 ที ่9.67 เทา่ อตัราสว่นน้ีแสดงถงึสดัสว่นของหน้ีสนิหลงัหกัเงนิสด และเงนิ
ลงทุนระยะสัน้ ต่อความสามารถในการทาํกําไร จะเหน็วา่ในปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นน้ีสงูขึน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มหีน้ีสนิเพิม่จาก
ตัว๋แลกเงนิทีเ่พิม่ขึน้ ถงึแมว้า่หุน้กูโ้ดยรวมจะลดลงกต็าม อกีทัง้ความสามารถในการทาํกําไรของปี 2561 ลดลงสาเหตุหลกัจากการที่
บรษิทัฯ เริม่มกีารนํานโยบายการหยุดรบัรูร้ายไดม้าใชใ้นปี 2561 
 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั เกดิจากการหาสดัสว่นของเงนิสดสทุธทิีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานต่อภาระการ
ใชจ้า่ยในการชาํระหน้ีสนิ รายจา่ยการลงทุน รายจา่ยในการซือ้ทรพัยส์นิ ตลอดจนการจา่ยปนัผล ซึง่ในปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นน้ี
ตดิลบที ่0.0039 เท่า ทัง้น้ีเน่ืองมาจากในปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานตดิลบที ่8.47 ลา้นบาท ถงึแมว้า่ภาระ
ผกูพนัในการชาํระหน้ีสนิ รายจา่ยการลงทุน รายจา่ยในการซือ้ทรพัยส์นิ และการจา่ยปนัผล รวมแลว้จะลดลงกวา่ปี 2560 กต็าม 

 
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทีค่รบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทัง้หมด 

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ ในการคํานวณอตัราส่วนน้ีจะหมายถงึเงนิกูย้มืระยะสัน้ และหุน้กู ้ซึง่อตัราส่วนน้ีในปี 
2561 เท่ากบั 0.54 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที ่0.58 เท่า เน่ืองจากบรษิทัฯ มหีน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบกําหนดภายใน 1 ปี ใน
จาํนวนทีล่ดลง 103.05 ลา้นบาทขณะทีห่น้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมดเพิม่ขึน้ 33.77 ลา้นบาท 

 
อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ิสนิรวม 

สาํหรบัอตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ิสนิรวมของบรษิทัฯ มคี่าเท่ากบั 0 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิแหง่ใดๆ 
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ปัจจยัหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของประเทศทีส่ว่นใหญ่กจ็ะมคีวามผนัแปรไปกบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกเช่นหาก
เศรษฐกจิในต่างประเทศมกีารเตบิโตเศรษฐกจิของไทยกจ็ะมกีารขยายตวัตามไปดว้ยแต่ปจัจุบนัปจัจยัทีม่ผีลกระทบภายในประเทศที่
มน้ํีาหนกัมากขึน้ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิไดแ้ก่ปญัหาทางการเมอืงซึง่ปญัหาดงักล่าวไดส้ง่ผลกระทบต่อการใชจ้่ายของนโยบาย
การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน อย่างหลกีเลีย่งไมไ่ดท้าํใหค้วามเชื่อมัน่ของนักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศทีต่อ้งการลงทุน
มจีาํนวนนัน้ลดลง 

ในปีทีผ่า่นมาการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทยมกีารขยายตวัทีล่ดลงซึง่เหน็ไดจ้ากกาํไรของบรษิทัจดทะเบยีนหลายแหง่มี
การปรบัตวัทีล่ดลง บรษิทัต่างๆหลายบรษิทัประสบปญัหาสภาพคลอ่งและปญัหาในการขอสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิจงึเป็นโอกาสทีด่ี
ของบรษิทัในการดาํเนินธุรกจิดา้นการปลอ่ยสนิเชือ่ 

 

ความเชือ่มัน่ของนักลงทุน 

บรษิทัฯ มกีารปรบัตวัในการบรหิารจดัการ ภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิไทยทีม่กีารขยายตวัลดลง โดยการควบคุมค่าใชจ้่ายใน
การดําเนินงาน รวมทัง้แสวงหาโอกาสทางธุรกจิดา้นการใหส้นิเชื่อ ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ เป็นกําไร และสรา้งความ
เชือ่มัน่ใหก้บันกัลงทุน 

 

การเติบโตของคู่แข่งขนัในอตุสาหกรรม 

แนวโน้มการขอสนิเชื่อจากบรษิทัที่ไม่ใช่สถาบนัทางการเงนิจะมแีนวโน้มที่สูงขึ้น เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั
ตลอดจนขัน้ตอนการพจิารณาการปล่อยสนิเชื่อของสถาบนัทางการเงนิทียุ่่งยากซบัซอ้นอาจไมท่นัต่อความตอ้งการของลกูคา้ ดงันัน้
การแข่งขนัของบรษิทัทีใ่หส้นิเชื่อทีไ่ม่ใช่สถาบนัทางการเงนิจงึมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามพรอ้ม
ดา้นเงนิทุน บุคลากรทีม่คีวามสามารถในการหาลกูคา้ ความชํานาญในการวเิคราะหส์นิเชื่อ และความรวดเรว็ในการพจิารณาการให้
สนิเชื่อทีท่นัต่อความตอ้งการของลกูคา้ จงึเป็นจุดเด่นทีท่ําใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนัในธุรกจิน้ีไดซ้ึง่มผีลต่อความเจรญิเตบิโตของ
บรษิทัฯ 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่ขอ้มลู
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่าํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บรษิทัฯ ขอ
รบัรองวา่ 

 
(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมา ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

ในสาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแลว้ 
(2) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระสาํคญัทัง้

ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 
(3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว และบรษิทัฯ ไดแ้จง้ 

ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การ
กระทาํทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 
ในการน้ี เพือ่เป็นหลกัฐานวา่ เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บรษิทัฯ ได้

มอบหมายใหน้ายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อกํากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า หากเอกสารใด ไมม่ลีายมอืชื่อของนายอนุชยั   
วทิยน์ลากรณ์ กาํกบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืวา่ ไมใ่ชข่อ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ช่ือ    ตาํแหน่ง     ลายมือช่ือ 
 

 
1. นางสาวสกุญัญา  สขุเจรญิไกรศร ี  กรรมการ                         ................................................ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร                  
 
 
2. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์    กรรมการ             ................................................ 
     ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร 
  

 
ช่ือ    ตาํแหน่ง     ลายมือช่ือ 

 
ผูร้บัมอบอาํนาจ: 

 

1. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์   กรรมการ             ................................................ 
                                                              ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระตามขอบเขตทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่มกีารทบทวนให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบนัและอนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจําทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้น
บทบาทการสอบทานการปฏบิตังิาน และตดิตามผล เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ําหนดและดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างยัง่ยนื การดําเนินการ
ดงักล่าวกล่าวได้นัน้ฝ่ายจดัการและพนักงานต้องมคีุณธรรม จรรยาบรรณ เขา้ใจบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของ
ตนเอง 

ปี 2561 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ โดยมกีรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ ทุกสิ้นปี
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ และรายบุคคลซึง่ผลการประเมนิอยู่
ในเกณฑท์ีด่ ีหวัขอ้ทีป่ระเมนิ ได้แก่ องค์ประกอบของคณะกรรมการ การฝึกอบรมและทรพัยากร การประชุมคณะกรรมการ การ
รายงานคณะกรรมการ กจิกรรมของคณะกรรมการ และความสมัพนัธข์องฝา่ยตรวจสอบภายใน/ผูส้อบบญัชภีายนอก สรุปความเหน็
โดยรวม การปฏบิตังิานของเลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบ และการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในสรุปสาระสาํคญัใน
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี 2561 ดงัน้ี 

 

1.การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูทีส่าํคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและประจําปี 2561 
งบการเงนิของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) และบรษิทัยอ่ยซึง่ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการบญัชไีทย โดยไดส้อบทาน
ประเดน็ทีเ่ป็นสาระสาํคญั และไดร้บัคาํชีแ้จงจากผูส้อบบญัช ีฝา่ยจดัการจนเป็นทีพ่อใจวา่การจดัทาํงบการเงนิ เป็นไปตามขอ้กําหนด
ของกฏหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จงึไดใ้หค้วามเหน็ชอบงบการเงนิดงักลา่วทีผู่ส้อบบญัชไีดส้อบทานและตรวจสอบ
แลว้ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเพือ่ปรกึษาหารอืกนัอย่างอสิระถงึการไดร้บั
ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลที่มสีาระสําคญัในการจดัทํางบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ 

 

2.การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการที่อาจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พรอ้มทัง้เปิดเผยใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทราบอยา่งถูกตอ้งตามเวลาทีก่าํหนด 

 

3.การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปีให้
สอดคลอ้งกบัความเสีย่งและสถานการณ์ปจัจุบนั โดยพจิารณาภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบความ
เป็นอสิระ อตัรากําลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อกีทัง้ไดอ้นุมตัแิผนการตรวจสอบประจาํปี 2561 ซึง่จดัทาํขึน้ใหค้รอบคลุม
ทุกระบบงานต่างๆทีส่าํคญัของบรษิทั  

 

4.การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัฝ่ายบรหิาร
พจิารณาประวตั ิผลงานและค่าสอบบญัช ีจากขอ้เสนอของบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั เป็นประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัสาํหรบัปี 
2562 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยประจาํปี 2562 โดยกาํหนดคา่สอบบญัช ี3,500,000 บาท  
 

                              ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

พล.ต.อ.        
(อาํนาจ อนัอาตมง์าม) 

                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                    27 กุมภาพนัธ ์2562 
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