






2



3





5











10



11



12



13



14



15



รายงานประจ าปี 2562  

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

16 

 

 
การประกอบธรุกิจ 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ   
      

บรษิัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “เอแคป”) เดิมชื่อว่ำ บรษิัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่
จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเปลี่ยนมำจำกบรษิทั เอเชี่ยน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรส์ จ ำกดั ก่อตัง้และเริม่ด ำเนินกำรในปี 2541 โดยดร.
ววิฒัน์ วฑิูรยเ์ธยีร ซึ่งเป็นผู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญในธุรกิจทำงกำรเงนิ ต่อมำในปี 2546 บรษิทัฯ ได้แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน
จ ำกดั และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 14 ธนัวำคม 2548 ด้วยกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อ
ประชำชน จ ำนวนทัง้สิน้ 23 ลำ้นหุน้ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใหก้บัประชำชน บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนช ำระแล้วทัง้สิน้ 
100 ลำ้นบำท  

ต่อมำในปี 2550 บริษัทฯ ออกหุ้นสำมญัใหม่ เพื่อเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement หรอื PP) จ ำนวน 25 ลำ้นหุน้ มูลคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท จงึท ำใหม้ทีุนจดทะเบยีนที่ช ำระแลว้จ ำนวน 125 ลำ้นบำท 
เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 125 ลำ้นหุน้ 

บรษิทัฯ เริม่ต้นประกอบธุรกิจหลกั คอื ธุรกิจกำรบรหิำรสนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ (NPL) ธุรกิจกำรให้บรกิำรที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงนิและวำณิชธนกิจ งำนให้บรกิำรธุรกิจศูนย์บรกิำรข้อมูล (Call Center Service) และธุรกิจติดตำมและทวงถำมหน้ี 
(Collection Service) 

บรษิทัฯ ไดย้กเลกิธุรกจิกำรบรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ และธุรกจิกำรใหบ้ริกำรที่ปรกึษำทำงกำรเงนิและวำณิชธน
กจิ โดยเน้นธุรกิจหลกัไปในกำรให้บรกิำรสนิเชื่อส ำหรบัภำคธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม หรอื SMEs ซึ่ง
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยจะเป็นลูกคำ้กลุ่มที่ต้องกำรควำมรวดเรว็ในกำรพจิำรณำสนิเชื่อ และมวีตัถุประสงคก์ำรใช้เงนิช่วงระยะเวลำ
สัน้ๆ ทัง้น้ีบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรบรหิำรดว้ยกำรใหบ้รกิำรงำนสนิเชื่อที่รวดเรว็ ด้วยเจำ้หน้ำที่ที่มคีวำมรู ้และประสบกำรณ์ดำ้น
กำรเงนิที่พรอ้มใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรเงนิ รวมถงึใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพสนิเชื่อ โดยกำรพจิำรณำสนิเชื่อดว้ยควำมระมดัระวงั
บนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่หมำะสม 

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัด ำเนินธุรกิจกำรให้บรกิำร ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) หรอืชื่อย่อ “GSC” ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรศูนย์บรกิำรข้อมูล (Call Center Service) เป็นกำรใหบ้รกิำรรบัสำยและตอบ
ขอ้ซกัถำมข้อมูลของสนิค้ำหรอืบรกิำรของผู้ว่ำจ้ำง รวมถึงกำรรบัข้อรอ้งเรยีน ติชม จำกลูกคำ้ของผู้ว่ำจำ้ง นอกจำกนัน้ GSC 
ยงัให้บรกิำรธุรกิจตดิตำมและทวงถำมหน้ี (Collection Service) เป็นกำรทวงถำมหน้ีทำงโทรศพัท์ หรอืส่งจดหมำย และ SMS 
ซึ่งเป็นวธิทีี่เข้ำถงึไดส้ะดวก และรวดเรว็ ทัง้ น้ี GSC มนีโยบำยกำรบรหิำรธุรกจิใหเ้ติบโตอย่ำงต่อเน่ือง มุ่งสู่เป้ำหมำยของกำร
เป็นผูใ้หบ้รกิำรงำน Outsourcing ต่ำงๆ ทีค่รบวงจรดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้และสงัคม 

 
วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย ในการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 วิสยัทศัน์  เป็นบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีง ใหบ้รกิำรสนิเชื่อทีม่คีณุภำพและรวดเรว็ ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของคนไทย 
 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงตรงจุด  เบ็ดเสร็จ ด้วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ทำงดำ้นกำรเงนิ และน ำมำซึ่งควำมส ำเรจ็ดำ้นธุรกจิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย 

   เป้าหมาย สรำ้งผลตอบแทน และมูลค่ำเพิ่มจำกกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่บรษิทัฯ ได้อย่ำงต่อเน่ืองในทุกๆ ปี 
ดว้ยหลกักำรบรหิำรงำนภำยใต้กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 
ปี 2541 

 จดัตัง้บรษิทัขึน้ในชื่อ   “บรษิทั เอเชี่ยน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรส์ จ ำกดั”   เพื่อใหบ้รกิำรธุรกิจที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ
และวำณิชธนกจิ รวมถงึกำรใหบ้รกิำรปรบัโครงสรำ้งหน้ีแก่ลูกคำ้ 
ปี 2544 

 จดัตัง้บรษิทั เอเชยีน อนิเตอรเ์นชัน่แนล แพลนเนอรส์ จ ำกดั (“AIP”) ทุนจดทะเบยีน 4 ล้ำนบำท บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ย
ละ 99.99 มวีตัถุประสงค ์เพื่อประกอบธรุกจิเป็นผูจ้ดัท ำแผนและผูบ้รหิำรแผนฟ้ืนฟูกจิกำร 
ปี 2546 

 เดือนสิงหำคม แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเปลี่ยนชื่อจำก “บริษทั เอเชี่ยน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร์ส 
จ ำกดั” เป็น “บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จ ำกดั (มหำชน)” พรอ้มทัง้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 100 ลำ้นบำท 
ปี 2547 

 จดัตัง้บรษิทั เอแคป เซอรว์สิเซส จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 เพื่อ
ลงทุนในทรพัยส์นิและระบบซอฟแวร ์และใหบ้รษิทัฯ เช่ำเพื่อใชใ้นกำรบรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคณุภำพ 
ปี 2548 

 ในวนัที่ 14 ธนัวำคม บรษิทัฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อ
ประชำชน จ ำนวน 23 ลำ้นหุน้ ภำยหลงักำรเสนอขำยบรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ทัง้สิน้ 100 ลำ้นบำท 
ปี 2549 

 บรษิทั  เอแคป  แอสเสท  จ ำกดั  ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย   ไดร้บัอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกจิเป็น
บรษิทับรหิำรสนิทรพัยต์ำมพระรำชก ำหนดบรษิทับรหิำรสนิทรพัย์ พ.ศ. 2541 พรอ้มกนันัน้ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช ำระ
แลว้เป็น 25 ลำ้นบำท และเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอแคป จ ำกดั (“บบส.เอแคป”) 

 จดัตัง้บรษิทั เอแคป คอนซลัติ้ง จ ำกดั (“ACON”) ด้วยทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท บรษิทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 เพื่อด ำเนินงำนและใหบ้รกิำรทีป่รกึษำทำงกฎหมำย 
ปี 2550 

 ตัง้บรษิทัยอ่ยในประเทศมำเลเซยี และถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดยใชช้ื่อ บรษิทั เอแคป (มำเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชด ี
(“เอแคป มำเลเซีย”) ดว้ยทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว 500,000 มำเลเซยีนรงิกติ (ประมำณ 5,500,000 บำท) เพื่อด ำเนิน
กจิกำรเกีย่วเน่ืองกบักำรบรหิำร NPL ในประเทศมำเลเซยี 

 บรษิทัฯ เขำ้ลงทุนในบรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ำกดั (“CAP OK”) โดยกำรซื้อหุน้สำมญัในจ ำนวน 38,249,997 หุน้ มูล
คำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.99 ของหุน้ทัง้หมดใน CAP OK 

 บรษิทัฯ ออกหุน้สำมญัใหม่ เสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement: PP) จ ำนวน 25 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จงึท ำให้มทีุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วจ ำนวน 125 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 
125 ลำ้นหุน้ ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิำยน 2550 เป็นตน้ไป 
ปี 2551 

 บรษิทั เอเชยีน อนิเตอรเ์นชัน่แนล แพลนเนอรส์ จ ำกดั เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั เอแคป คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ำกดั 
(“ACS”)” 

 ACS ได้รบัอนุญำตให้เป็นที่ปรกึษำกำรเงนิที่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์
ปี 2552 

 บรษิทั เอแคป เซอรว์สิเซส เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ำกดั (“GSC”)” เพื่อขยำยกำรรบัจำ้ง 
ด ำเนินงำน (Outsourcing Business) ในสว่นของบรกิำรตดิตำมหน้ี และงำนบรกิำรดำ้น Call Center 
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 เพิม่สดัสว่นกำรลงทุนในหุน้สำมญัของ CAP OK จำกเดมิทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 50.99 เป็นถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
โดยซือ้จำกผูถ้อืหุน้เดมิทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คอื โอรกิซ ์คอรป์อเรชัน่ ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.01 
ปี 2553 

 เดอืนกุมภำพนัธ ์ACS ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกส ำนกังำนบรหิำรหน้ีสำธำรณะ กระทรวงกำรคลงั ใหเ้ป็นทีป่รกึษำประเภท 
A หมำยเลข 3093 ใบอนุญำตน้ีจะท ำให ้ACS สำมำรถเขำ้ประมลูหรอืรบังำนทีป่รกึษำของหน่วยงำนรำชกำรได ้

 จดัตัง้บรษิทับริหำรสินทรพัย์ เอแคป (เอเชีย) จ ำกดั (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) มีบรษิทัย่อยเป็นผู้ถือหุ้น และได้รบั
อนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นบรษิทับรหิำรสนิทรพัย์ตำมพระรำชก ำหนดบรษิทับรหิำร
สนิทรพัย ์พ.ศ. 2541 
ปี 2554 

 จดัตัง้บริษทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 63.97 เพื่อ
ใหบ้รกิำรงำนดำ้นวำณิชธนกจิ 
ปี 2556 

 ขำยเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทัยอ่ยบบส.เอแคป 
 ปิดและช ำระบญัชบีรษิทั เอแคป (มำเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชด ีในประเทศมำเลเซยี ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย 

ปี 2557 
 ดร.ววิฒัน์ วฑิรูยเ์ธยีร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่สดุ ลดสดัสว่นกำรถอืหุน้ลงจำก 

รอ้ยละ 49.19 เหลอืรอ้ยละ 8.87 
 บรษิทัฯ ซื้อหุ้นทัง้หมดของบรษิทั โปรเฟสชัน่แนล คอลเลคชัน่ จ ำกดั (“PCOL”) จำก CAP OK ที่เป็นบรษิทัย่อยรอ้ย

ละ 99.99 ของบรษิทัฯ จ ำนวน 6,204,993 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ PCOL ท ำใหบ้รษิทัฯ 
ถอืหุน้ใน PCOL โดยตรงทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 99.99 
ปี 2558 

 บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกัด (“ACS”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 4,000,000 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดมิ 31,000,000 บำท เป็น 35,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 400,000 
หุน้ เพื่อเสรมิสภำพคล่องในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ 

 ในวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 ดร.วิวฒัน์ วิฑูรย์เธยีร ประธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจ้ำที่บรหิำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรไดล้ำออกจำกทุกต ำแหน่งของบรษิทัฯ โดยยงัคงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ อยู่ ต่อมำ เมื่อวนัที่ 22 มถิุนำยน 
2558 ไดข้ำยหุน้ทัง้หมดใหก้บัผูถ้อืหุน้กลุ่มใหมแ่ละลำออกจำกกรรมกำรบรษิทัฯ  

 บรษิทัโปรเฟสชนัแนล คอลเลคชัน่ จ ำกดั เปลี่ยนชื่อเป็น “บรษิทั โอเค แคช จ ำกดั (“OK Cash”)” และเปลี่ยนตรำ
ประทบับรษิทั เมื่อวนัที ่3 กนัยำยน 2558 

 บรษิทัฯ เพิม่สดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ เอแคป (เอเชยี) จ ำกดั (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) จำกรอ้ย
ละ 2.39 เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนของ บบส.เอแคป (เอเชยี) โดยซื้อหุ้นเพิม่จำกบรษิทั แคปปิตอล โอเค     
(“CAP OK”) จ ำนวนทัง้สิน้ 2,440,001 หุน้  

 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซ็นเตอร ์จ ำกดั (“GSC”) เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีน
เดิม 10,000,000 บำท เป็น 60,000,000 บำท มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 5,000,000 หุ้น 
เพื่อใหเ้หมำะสมกบัขนำดของธรุกจิทีก่ ำลงัด ำเนินอยู่ 

 บรษิทัฯ ขำยหุ้นของบรษิัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกดั (“ACS”) ที่ถือไว้ทัง้หมด คือ ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนใหก้บัผูถ้อืหุน้ใหม ่เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 
ปี 2559 

 17 กุมภำพนัธ ์2559 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 มมีตใิหเ้ปลี่ยนชื่อ “บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่ จ ำกดั 
(มหำชน)” เป็น “บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)” 
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 26 กุมภำพนัธ์ 2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจำก “บรษิัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บรษิัท 
เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)” กบักระทรวงพำณิชย ์ 

 1 เมษำยน 2559 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 จ ำนวน 157 ลำ้นบำท 
 29 เมษำยน 2559 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2559 มมีตดิงัน้ี 

I. เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทัฯ จำก 1.00 บำทต่อหุน้ เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 
II. ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ จ ำนวนไม่เกนิ 62,500,000 หน่วย แก่ผู้

ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ (Right Offering) 
III. เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ ำนวน 31,250,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวน 62,500,000 

หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 10 พฤษภำคม 2559 เพิม่ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 31,250,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 125,000,000 บำท เป็น 

156,250,000 บำท 
 10 พฤษภำคม 2559 จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องบรษิทัฯ จำก 1.00 บำทต่อหุน้ เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 

ท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 125,000,000 บำท มลูคำ่หุน้ละ 0.50 บำท จ ำนวน 250,000,000 หุน้ 
 29 มถิุนำยน 2559 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2559 จ ำนวน 547.10 ลำ้นบำท  
 1 สงิหำคม 2559 ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (ACAP W-1) จ ำนวนไม่

เกนิ 62,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) จ ำนวน 4 หุน้ ต่อ 
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  

 14 ตุลำคม 2559 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2559 จ ำนวน 1,237.30 ลำ้นบำท  
 19 ธนัวำคม 2559 เปลีย่นแปลง ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้วเป็น 152,344,675 บำท จำกเดมิ 125,000,000 บำท 
 27 ธนัวำคม 2559 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 มมีตใิหอ้อกและเสนอขำย(ตรำสำรหน้ี)หุน้กู้ จ ำนวนไมเ่กนิ 

4,000 ลำ้นบำท 
ปี 2560 

 10 มนีำคม 2560 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2560 จ ำนวน 454.20 ลำ้นบำท 
 27 มนีำคม 2560 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2560 มมีตดิงัน้ี 

- ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั จ ำนวนไม่เกนิ 76,172,338 หน่วย แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ (Right Offering) 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ ำนวน 39,086,169 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 76,172,338 หุน้ มูล
คำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

 10 เมษำยน 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 39,086,169 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 156,250,000 บำท เป็น 
195,336,169 บำท 

 29 พฤษภำคม 2560 ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที ่2 (ACAP-W2) จ ำนวนไมเ่กนิ 76,172,338 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ 
(Right Offering) จ ำนวน 4 หุน้ ต่อ ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  

 20 มถิุนำยน 2560 เปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว จำกเดมิ 152,344,675 บำท เป็น 156,183,077 บำท 
 30 มถิุนำยน 2560 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2560 จ ำนวน 240.50 ลำ้นบำท  
 6 ตุลำคม 2560 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2560 จ ำนวน 768.60 ลำ้นบำท 
 29 พฤศจกิำยน 2560 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์ จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน จำกเดมิ 

60,000,000 บำท เป็น 80,000,000 บำท โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรถอืหุน้จำกเดมิ จ ำนวน 5,999,993 หุน้ เป็น 
7,999,993 หุน้ 

 บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ เอแคป (เอเชยี) จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั ซึง่นำยทะเบยีนไดร้บัจด
ทะเบยีนไวแ้ล้ว เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิำยน 2560 และด ำเนินกำรช ำระบญัช ี
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 21 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ จำกเดมิ 156,183,077.00 บำท เป็น 157,903,339.50 
บำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 315,806,679 หุน้ 
ปี 2561  

 9 กุมภำพนัธ ์2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 จ ำนวน 395.3 ลำ้นบำท 
 28 กุมภำพนัธ ์2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ได้อนุมตัินโยบำยกำร

แบ่งแยกธรุกจิ เพื่อใหบ้รษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ำกดั (GSC)  และกลุ่มบรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) มกีำรแบ่งแยกธรุกจิที่ชดัเจน  โดยเมื่อวนัที ่22 สงิหำคม 2561 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ำกดั ได้
ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ ำนวน 90 ล้ำนหุน้ โดยจะเสนอ
ขำยผูถ้ือหุน้ของ บมจ. เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) จ ำนวนไม่เกิน 27 ล้ำนหุน้ และเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป
จ ำนวนไม่เกิน 63 ล้ำนหุ้น ขณะที่บรษิทัจะขอเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมบีรษิทั ฟิน
เน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี ่จ ำกดั เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ หลงัจำกเสนอขำย IPO ในครัง้น้ีแลว้สดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
จะลดลงเหลอื 64%   

 1 เมษำยน 2561 ครบก ำหนดไถ่ถอน หุน้กูค้ร ัง้ที ่1/2559 จ ำนวน 157.0 ลำ้นบำท  
 22 มถิุนำยน 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ จำกเดมิ 157,903,339.50 บำท เป็น 157,967,548 บำท

คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 315,934,096 หุน้ 
 29 มถิุนำยน 2561 ครบก ำหนดไถ่ถอน หุน้กูค้ร ัง้ที่ 2/2559 จ ำนวน 547.1 ลำ้นบำท 
 6 กรกฏำคม 2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2561 จ ำนวน 716.1 ล้ำนบำท 
 8 สงิหำคม 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแล้ว จำกเดมิ 157,967,548 บำท เป็น 158,203,492.50 บำท 

คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 316,406,985 หุน้ 
 22 สงิหำคม 2561 จดทะเบยีนเสรจ็กำรช ำระบญัชขีอง บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทั

ยอ่ยของบรษิทัฯ 
 14 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2561 จ ำนวน 196.5 ลำ้นบำท 
 14 ตุลำคม 2561 ครบก ำหนดไถ่ถอน หุน้กูค้ร ัง้ที ่3/2559 จ ำนวน 1,237.3 ลำ้นบำท 
 16 ตุลำคม 2561 ประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นกู้  มมีติให้เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธแิละหน้ำที่ของผูอ้อกหุน้กู้ โดย

ยกเลกิเรื่องกำรด ำรงอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (EBITDA to Interest) 
 23 พฤศจกิำยน 2561 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2561 จ ำนวน 294.1 ลำ้นบำท 

ปี 2562  
 15 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 จ ำนวน 229.8 ล้ำนบำท อตัรำ

ดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 
 10 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ ได้ช ำระคนืหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 (ACAP193A) จ ำนวน 454.20 

ลำ้นบำท 
 13 มนีำคม 2562 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำกำรซื้อขำยใน

ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ท ำใหบ้รษิทัฯ ลดสดัสว่นกำรถอืหุน้จำก 99.99% เป็น 64% 
 29 มนีำคม 2562 บรษิทัฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2/2562 จ ำนวน 74.9 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบี้ย

รอ้ยละ 6.50 
 30 มถิุนำยน 2562 บรษิทัฯ ไดช้ ำระคนืหุน้กู้ครัง้ที่ 2/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 (ACAP196A) จ ำนวน 240.50 

ลำ้นบำท 
 28 พฤษภำคม 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแล้ว จำกเดมิ 158,203,492.50 บำท เป็น 158,203,492.50 

บำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 316,406,985 หุน้ 
 18 กนัยำยน 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่สำขำ 1 แหง่คอืสำขำโพธิแ์กว้ 
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 18 กนัยำยน 2562 บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรบงัคบักำรจ ำน ำหุน้ของบรษิทั ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ำกดั ทัง้หมดเพื่อเป็นกำรช ำระ
หน้ี ทัง้น้ีบริษัท ซี.อิมเมจ ดิจิตอล จ ำกัด มีว ัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจค้ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและ
อสงัหำรมิทรพัย ์

 4 ตุลำคม 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้กู้ครัง้ที่ 1/2562 รุ่น ACAP190A โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้กู้ไดม้มีติ
อนุมตัเิปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธแิละหน้ำที่ของผูอ้อกหุน้กู้และผูถ้อืหุน้กู ้โดยขยำยระยะเวลำวนัครบก ำหนดไถ่ถอน
หุน้กู้รุ่น ACAP190A ออกไปอีก 366 วนั นับจำกวนัที่ 6 ตุลำคม 2562 เป็นวนัที่ 6 ตุลำคม 2563 โดยก ำหนดให้จ่ำย
ดอกเบี้ยใหม่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิขอ้ 2.1 จำกเดมิอตัรำรอ้ยละ 6.00 ต่อปี เป็นอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี และมมีตอินุมตัิ
ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธใินกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ ำนวนหรอืบำงส่วน ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวนัที่ 6 ตุลำคม 
2563 

 
ภาพรวมของการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

 

       กลุ่มธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ สิน้ปี 2562 เป็นดงัน้ี 
 

  
 

หมายเหตุ :    1/ บรษิทัฯ เปลีย่นชือ่จาก “บรษิทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” กบั
กรมพฒันาธรุกจิ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2559 

   2/ เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2562 บรษิัท ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ากดั ซึง่เป็นลูกหนี้ เงนิกู้ยมืระยะสัน้ของบรษิทัฯ ได้ท าบนัทกึใหค้วาม
ยนิยอมการโอนหุน้เพือ่ช าระหนี้กบับรษิทัฯ โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ากดั ตกลงจะโอนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 
ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ากดั ใหแ้ก่บรษิทัฯ เพือ่ช าระหนี้ทัง้หมด (มลูหนี้ตามบญัชเีทา่กบั 446.50 ล้านบาท) ทัง้นี้ไดม้กีารด าเนินการ
เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูถ้อืหุน้และกรรมการผูม้อี านาจลงนามในบรษิทัดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2562  

3/ บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้เสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนจ านวน 90  
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.70 บาท และได้จดทะเบยีนรบัช าระค่าหุน้เพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการค้า เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2562 
หุน้ของบรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) เริม่การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ เมือ่วนัที ่ 13 มนีาคม 
2562 โดยท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้บรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยดงักล่าวลดลงจาก 99.99% เป็น 64.00% 

 

                         
(ACAP) 1/

                             
(GSC) 3/

                   
(ACON)

                
(CAP OK)

           
(OK CASH)

                    
(C.IMAGE) 2/

99.99%

     %

     %

     %

                                      
(      )

63.97%

64.00%
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปจะเรยีกวำ่ “บรษิทัฯ” มบีรษิทัยอ่ยทัง้สิน้ 6 บรษิทั เป็นบรษิทัฯ ที่
เข้ำไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 จ ำนวน 4 บรษิทั ถือหุ้นรอ้ยละ 64.00 จ ำนวน 1 บรษิทั และถอืหุ้นรอ้ยละ 
63.97 จ ำนวน 1 บรษิทั ซึง่มรีำยละเอยีดของบรษิทัยอ่ยแต่ละบรษิทั ดงัต่อไปน้ี  

 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
1) บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จ ำกดั (“ACON”) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มีทุนจดทะเบียนเรยีกช ำระแล้ว 1,000,000 บำท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนทัง้ในดำ้น Cash Monitoring ของลูกหน้ี งำนสนับสนุนดำ้นกฎหมำยและอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัใน
เครอื และบรษิทัภำยนอก 

 
2) บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ำกดั (“CAP OK”) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแล้ว จ ำนวน 412,500,000 บำท ไดร้บัใบอนุญำตจำกธนำคำร

แห่งประเทศไทยใหด้ ำเนินธรุกจิในกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อส่วนบุคคลเพื่อกำรอุปโภคและบรโิภค หรอืสนิเชื่อแก่ลูกคำ้รำยยอ่ย อำท ิ
สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อเงินผ่อน (Sales Finance) สินเชื่อบตัรเครดิต (Credit Card) สินเชื่อธุรกิจเช่ำซื้อ 
(Hire Purchase) ภำยใต้แบรนด ์“CAPITAL OK” ตัง้แต่ปลำยปี 2552 เป็นต้นมำ ไดห้ยุดใหบ้รกิำรกำรปล่อยสนิเชื่อบตัรเครดติ 
เน่ืองจำก สภำวะทำงเศรษฐกิจที่ซบเซำในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกบักำรแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจดำ้นน้ีมำกขึ้น ปัจจุบนั 
CAP OK เน้นกำรประกอบธุรกิจด้ำนปล่อยสนิเชื่อรำยย่อยผ่ำน Factoring Program โดยเน้นพิจำรณำหลกัประกนัเป็นส ำคญั
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรแหล่งเงนิทุนของลูกคำ้ 

 
3) บรษิทั โอเค แคช จ ำกดั (“OK Cash”) 
เดิมชื่อ บรษิัท โปรเฟสชัน่แนล คอลเลคชัน่ จ ำกัด (“P COL”) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบรษิัทกบัส ำนักงำน

ทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทั กรุงเทพมหำนคร เมื่อวนัที ่3 กนัยำยน 2558 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแล้ว 
จ ำนวน 62,050,000 บำท ปัจจบุนั บรษิทั โอเค แคช จ ำกดั ด ำเนินธรุกจิในกำรใหบ้รกิำรสนิเชื่อกบัภำคธรุกจิ  

เมื่อวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2561 ไดย้ื่นค ำขออนุญำตประกอบธุรกจิสนิเชื่อรำยย่อยระดบัจงัหวดัภำยใตก้ำรก ำกบั (ธรุกจิ
สนิเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และได้รบัหนังสืออนุญำตกำรประกอบธุรกิจเมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน 2561 จำกกระทรวงกำรคลงัเป็นที่
เรยีบรอ้ย 

 
4) บรษิทั ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ำกดั (“C.IMAGE”) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแล้ว จ ำนวน 50,000,000 บำท ประกอบธุรกิจหลกัคอืคำ้ที่ดนิ

พรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัย ์บริษัทฯ ไดท้ ำกำรบงัคบักำรจ ำน ำหุน้ของบริษัท ซี.อิมเมจ ดิจิตอล จ ำกดั ทัง้ 100% 
เพื่อเป็นกำรช ำระหนี ้เมื่อวนัท่ี 18 กนัยำยน 2562 โดยบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรเปลีย่นแปลงรำยช่ือผูถื้อหุน้และกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงนำมในบรษัิท ซี.อิมเมจ ดิจิตอล จ ำกดั กบักระทรวงพำณิชย ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 64.00 
บริษทั โกลบอล เซอรวิ์ส เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) (“GSC”) (เดมิชื่อ: บรษิทั เอแคป เซอรว์สิเซส จ ำกดั) 
บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ได้แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม 

2561 และไดเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ ำนวน 90 ลำ้นหุน้ เมื่อวนัที่ 13 มนีำคม 2562 
โดยประกอบธุรกจิงำนบรกิำรลูกคำ้สมัพนัธ์ (Call Center, Customer Service, Technical Support, Telemarketing, Telesales 
และ Collection) โดยใช้โทรศพัท์, ระบบคอมพิวเตอร์ หรอืระบบสื่อสำรโทรคมนำคมทุกประเภทเป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อ  ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 125,000,000 บำท และทุนเรยีกช ำระแลว้ 80,000,000 บำท  
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บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 63.97 
บริษทั ออรัม่ แคปปิตอล แอด๊ไวเซอรี่ พีทีอี จ ากดั (“ออรัม่”) 
ทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว จ ำนวน 475,000 ดอลลำร์สหรฐั ด ำเนินธุรกิจให้บรกิำรด้ำนวำณิชธนกิจในสิงคโปร ์

รวมถงึประเทศอื่นๆ ในภูมภิำคเอเชยี ทัง้น้ี ออรัม่ไดห้ยุดให้บรกิำรงำนตัง้แต่กลำงปี 2557 เน่ืองจำก ออรัม่มผีลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุนอย่ำงต่อเน่ือง ต่อมำ เมื่อวนัที่ 20 มกรำคม 2558 บรษิทัฯ มมีตจิะด ำเนินกำรขำยหุน้ในบรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไว
เซอรี ่พทีอี ี(“ออรัม่”) ที่เป็นบรษิทัย่อยอยู่ในประเทศสงิคโปร ์แต่เน่ืองจำก ผูซ้ื้อคอื Mr. Alfonsus Ridwan Wihardja ซึ่งเป็นผูถ้อื
หุน้เดมิ แจง้ว่ำไม่สำมำรถจะด ำเนินธุรกจิต่อไปได ้จงึขอยกเลกิกำรซื้อหุน้ทัง้หมดของออรัม่ดงักล่ำว ท ำให้บรษิทัฯ ยงัคงถอืหุ้น
ในอยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 63.97 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
ก่อนการเปลีย่นแปลงในระหวา่งปี 2558 การประกอบธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารค าปรกึษาทางการ

เงนิ การบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ และงานบรกิารอื่นๆ 
ภายหลงัการเปลี่ยนแปลง ณ สิ้นปี 2558 การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิทั แบ่งออกเป็น ธุรกิจการให้สนิเชื่อ 

ธุรกิจบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ และงานบรกิารด้านอื่นๆ โดย ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้หยุดด าเนินธุรกิจบรหิารสนิทรพัย์ด้อย
คณุภาพคงเหลอืเพยีง 2 ธรุกจิหลกั รายละเอยีดดงัน้ี 

 
1. ธรุกิจการให้สินเช่ือ 

ภายใต้บริษทัฯ และบรษิทัย่อยได้ด าเนินธุรกิจให้สินเชื่อกบัลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย เพื่อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนและ/หรอืเพื่อเสรมิสภาพคล่องให้กบัลูกค้าภาคธุรกิจ โดยลกัษณะของสนิเชื่อที่ให้จะอยู่ในลกัษณะ
สญัญาเงนิกู้ หรอืสญัญาขายฝาก โดยเงื่อนไขหลกัของการอนุมตั ิคอื จะต้องเป็นสนิเชื่อแบบมหีลกัประกนัและลูกหน้ี
ผา่นการประเมนิเรื่องความสามารถในการช าระหน้ี ระยะเวลาของสญัญาไม่เกนิ 1 ปี หากพจิารณาจากวงเงนิที่บรษิทั
ใหส้นิเชื่อกบัภาคธรุกจิ สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

 กลุ่มธรุกจิรายใหญ่ วงเงนิสนิเชื่อมากกวา่หรอืเท่ากบั 300 ลา้นบาทต่อราย 
 กลุ่มธรุกจิขนาดกลาง วงเงนิสนิเชื่ออยูม่ากกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 300 ลา้นบาทต่อราย 
 กลุ่มธรุกจิขนาดเลก็ วงเงนิสนิเชื่อไมเ่กนิ 50 ลา้นบาทต่อราย 

             
2.   งานบริการด้านอ่ืนๆ 

บริษทั โกลบอล เซอรวิ์ส เซน็เตอร ์จ ากดั ใหบ้รกิารรบัจา้งด าเนินงาน (Outsourcing Business) แก่ลูกคา้
ในลกัษณะบรกิารทีเ่ป็น Call Center ซึ่งคอยท าหน้าที่เป็นศูนยป์ระสานงานระหว่างลูกคา้กบัผูใ้ช้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ของลูกค้า เช่น การให้บริการเป็น Call Center ของธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจบริการมือถือ ธุรกิจของผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน ตลอดจนบรกิารในการเรยีกเก็บเงนิ ลูกหน้ี และบรกิารศูนย์ลูกค้าสมัพนัธ์ ทัง้น้ีในช่วงปี 
2562 บรษิทัไดข้ยายการใหบ้รกิารไปยงัธรุกจิ Telesales ส าหรบัผลติภณัฑบ์ตัรเครดติ  

 

ธรุกิจท่ีหยดุด าเนินการ  
 
- ธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งบริษัท แคปปิตอล โอเค จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รบัใบอนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต แต่ เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ เป็นเงินสดค่อนข้างสูง  มี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่หลายรายอยู่ในธุรกจิ ท าให้การแข่งขนัในธุรกจิน้ีมกีารแข่งขนัรุนแรง ส่งผลกระทบความ
เสี่ยงในธุรกจิดา้นน้ีมากขึ้นไปดว้ย ประกอบกบับรษิทัฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า การปล่อยสนิเชื่อในลกัษณะที่ไม่มี
หลกัประกนั ความเสีย่งในการไม่ไดร้บัช าระคนืเงนิมสีูง ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดด้ าเนินการส่งคนืใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจบตัรเครดติกลบัคนืไปยงัผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มผีลให้การประกอบธุรกิจด้านบตัรเครดติของ 
CAP OK เป็นอนัยตุลิงเมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

- ธุรกิจบรหิารสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ ในอดตีที่ผ่านมาภายใต้ธุรกจิน้ี มบีรษิทัในกลุ่มเกี่ยวขอ้งโดยหลกั 2 บรษิทั 
คอื บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะใหบ้รกิารรบัจา้งบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากผูท้ี่เป็น
เจ้าของพอร์ตสินเชื่อ หรือพอร์ตสินทรพัย์ด้อยคุณภาพ  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรพัย์และ
สถาบนัการเงนิทัว่ไป บรษิทัฯ จะเป็นผูต้ดิตามและเรยีกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีของพอรต์ที่ผดินัดช าระหน้ี รวมถงึการ
ด าเนินคดีและบังคบัยึดทรพัย์หลักประกัน  เพื่อน าทรพัย์สินมาบริหารจดัการและขายทอดตลาด  โดยจะได้
ค่าธรรมเนียมเป็นเปอรเ์ซน็ต์การเรยีกเกบ็หน้ีจากผูว้่าจา้ง ในขณะน้ี บรษิทัไม่ด าเนินธุรกิจบรหิารสนิทรพัยด์อ้ย
คุณภาพดงักล่าวแล้ว ส่วนอีกบรษิทัคอื บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ เอแคป  (เอเชีย) จ ากดั ซึ่งมดี าเนินการในการ
ประมูลพอร์ตสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพจากสถาบนัการเงนิต่างๆ  ซึ่งภายหลงัหากสามารถประมูลพอร์ตสนิทรพัย์
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ดอ้ยคุณภาพได ้จะว่าจา้งใหบ้รษิทัฯ เป็นผูร้บัจา้งบรหิารพอรต์ต่อไป หรอืในบางกรณีอาจเป็นผูบ้รหิารพอรต์หรอื
ลูกหน้ีบางรายเอง ทัง้น้ี  บบส.เอแคป (เอเชยี) ไดจ้ดทะเบียนเลกิบรษิทักบันายทะเบยีน กระทรวงพาณิชย ์เมื่อ
วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 และไดจ้ดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัช ีเมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2561 ทีผ่า่นมา 

- ธุรกิจผู้ให้บรกิารการช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผ่านมา บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ากดั และ
บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าว แต่เน่ืองจากที่ผ่านมาบรษิทัไม่ได้ด าเนินธุรกิจดงักล่าว จงึได้ขอยกเลกิการประกอบธุรกิ จ
เป็นผูใ้หบ้รกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสต์ัง้แต่วนัที่ 15 มถิุนายน 2561 และไดส้ง่คนืใบอนุญาตกบัธนาคาร
แหง่ประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 
โครงสรา้งรายได้    

    บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

 
หมายเหตุ:  ขอ้มลูในตารางอา้งองิตามงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   
 
โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มาจากการใหบ้รกิารในธุรกจิหลกัๆ ดงัน้ี 
 
1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ส่วนใหญ่เป็นรายไดท้ี่เกดิจากงานบรกิารของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ งานบรกิารเกี่ยวกบัธุรกิจ

ศูนยบ์รกิารขอ้มูล (Call Center) และงานรบัจา้งตดิตามหน้ี (Collection) ของบรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
หรอื “GSC”  

2. รายได้ดอกเบี้ยรบัเป็นรายได้ที่มาจากการท าธุรกิจด้านการให้สินเชื่อ ภายใต้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  โดยจะหกั
ดอกเบี้ยจากลูกหน้ีไวล้่วงหน้า ณ วนัเบกิเงนิกู้ ส่วนของสนิเชื่อรายย่อยจะเป็นลกัษณะทยอยรบัดอกเบี้ยตามงวดการผ่อนช าระ 
โดยอตัราดอกเบี้ยก าหนดตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด ณ วนัที่ท าสญัญากู้ยมื และต้นทุนทางการเงนิและการบรหิารของ
บรษิทัฯ ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มีรายได้ดอกเบี้ยลดลงเน่ืองจากไม่มกีารปล่อยสนิเชื่อเงนิให้กู้ยมืแก่ลูกค้ารายใหม่ และในปี 
2562 มลีูกหน้ีทีค่า้งช าระเกนิกวา่ 6 เดอืน เพิม่ขึน้ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งหยดุรบัรูร้ายได ้ 

3. รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย เงนิปันผลจากเงนิลงทุนระยะยาว ก าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นตน้ 
 

การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
ธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แบ่งลกัษณะการประกอบธรุกจิออกเป็น 2 สายงาน ไดแ้ก่  
1) ธรุกจิดา้นการใหส้นิเชื่อ   
2) งานบรกิารดา้นอื่นๆ  
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ธรุกิจด้านการให้สินเช่ือ  
เป็นการด าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อกบัลูกค้าภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนหรอืเพื่อเสริม

สภาพคล่องให้กับลูกค้าภาคธุรกิจ โดยลักษณะของสินเชื่อที่ให้จะอยู่ในลักษณะสัญญาเงินกู้ซึ่งจะจ านองหลักประกัน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละจ าน าหลกัประกนัสงัหารมิทรพัย ์หรอืการใหส้นิเชื่อในลกัษณะสญัญาขายฝาก ซึ่งหมายถึง จะเป็นสนิเชื่อที่

จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน %
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 143.12 41.74% 155.28 29.50% (12.16) (7.83)%
รายไดด้อกเบีย้ 186.41 54.36% 362.71 68.92% (176.30) (48.61)%
รายไดอ้ื่น 13.36 3.90% 8.29 1.58% 5.07 61.15%

รำยได้รวม 342.89 100.00% 526.28 100.00% (183.39) (34.85)%

หน่วย : ล้ำนบำท ปี 2562
กำรเปล่ียนแปลง

ปี 2561
งบกำรเงินรวม
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จะตอ้งโอนกรรมสทิธิข์องหลกัประกนัมาใหบ้รษิทัฯ เลย ณ วนัท าสญัญาขายฝาก โดยระยะเวลาของเงนิกูไ้มเ่กนิ 1 ปี สามารถต่อ
ไดอ้กีหน่ึงปี ตามความเหน็ของคณะกรรมการ 

 กลุ่มลูกค้า เป็นบรษิทั ห้าง รา้น นิติบุคคลในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการความรวดเรว็ในการหาแหล่ง
เงนิทุนและมหีลกัประกนัเป็นอสงัหารมิทรพัย ์

 ขัน้ตอนการท างาน  
- บรษิทัฯ จะมเีจ้าหน้าที่สนิเชื่อไปพบลูกค้า เพื่อพิจารณาความต้องการเงนิทุน ศึกษาข้อมูลบรษิทั และ
หลกัประกนัเบือ้งตน้ 

- ใหลู้กค้าด าเนินการประเมนิราคาหลกัประกนั โดยบรษิทัประเมนิราคาที่มคีวามน่าเชื่อถือ (อยู่ในรายชื่อ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์  

- วเิคราะห์ลกัษณะธุรกจิ สภาวะการแข่งขนั อุตสาหกรรม ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถใน
การช าระหน้ี และภาระหน้ีทีม่อียู ่ 

- เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัทและกรรมการในส่วนของเครดิตบรูโร (บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ: National Credit Bureau) การถูกพิทกัษ์ทรพัย์ และการล้มละลาย  รวมทัง้ความถูกต้องของ
เอกสาร อาทเิช่น บตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน สมุดบญัชธีนาคาร ใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีน
นิตบิุคคล ทะเบยีนการคา้ และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัประกนั เป็นตน้ จากนัน้จะด าเนินเรื่องวเิคราะห์
สนิเชื่อ และประเมนิหลกัประกนัเป็นรายกรณี เช่น หลกัประกนัประเภทบ้านและที่ดนิ อ้างอิงจากราคา
ประเมนิของกรมทีด่นิ และรายงานของบรษิทัประเมนิ  

- ก าหนดระยะเวลาของสญัญา อตัราดอกเบีย้ และระยะเวลาช าระคนืเงนิกู ้ 
- น าเสนอค าขอสนิเชื่อ เพื่อขออนุมตั ิโดยอ านาจการอนุมตัมิดีงัน้ี  

วงเงินอนุมติั ผู้มีอ านาจอนุมติั 

≤ 50 ล้านบาท ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
> 50 ลา้นบาท – 300 ล้านบาท คณะกรรมการบรหิาร 

> 300 ลา้นบาท คณะกรรมการบรษิทั 
 
นโยบายการให้สินเช่ือและหลกัประกนัในการให้สินเช่ือ 

บรษิทัฯ เน้นการให้สนิเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่มศีกัยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(Target Sector) และมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เช่น โรงแรม คอนโดมเินียม เป็นตน้ โดยพจิารณาจากความสามารถ
ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และความสามารถในการช าระหน้ี  เป็นหลกั นอกจากน้ีบรษิทัฯ 
ยงัใหค้วามส าคญัในการพจิารณาหลกัประกนั โดยการพจิารณาจากคณุภาพและสภาพคล่องของหลกัประกนั    

การบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ  
ในการพจิารณาสนิเชื่อแต่ละราย ฝ่ายสนิเชื่อและวเิคราะหส์นิเชื่อของบรษิทัฯ จะรว่มกนัประเมนิคุณภาพ

ดา้นเครดติของลูกคา้ ทัง้ความสามารถในการด าเนินงานและความสามารถในการช าระหน้ีที่ผ่านมา โดยธุรกจิของผูกู้้
ต้องมศีกัยภาพและมคีวามยัง่ยนื ท าให้ม ัน่ใจว่าผู้กู้มแีหล่งที่มาของการช าระคนืเงนิกู้ และเมื่อเช็คประวตัิเครดติบูโร 
จะตอ้งไมอ่ยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดทีางกฎหมาย เพราะจะสง่ผลกระทบต่อหลกัประกนัทีน่ ามากู ้

 
ในสว่นของธรุกจิการใหส้นิเชื่อ บรษิทัฯ มนีโยบายการบญัชีและวิธีการตัง้ส ารอง ดงัน้ี 

 บรษิทัฯ เริม่ใช้นโยบายบัญชีเรื่องการหยุดรบัรูร้ายได้ โดยบรษิทัฯ จะหยุดรบัรูร้ายได้กรณีลูกหน้ีค้างช าระ
คนืหน้ีเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความระมดัระวงัในการรบัรูร้ายได้ 

 หน้ีสูญที่เกดิขึ้นในระหว่างปีตดัเป็นค่าใช้จ่ายทนัททีี่เกิดขึน้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ภายใต้ค่าใช้จ่ายใน
การบรหิาร 

 บรษิทัฯ ก าลงัพจิารณาก าหนดนโยบายในการตัง้ส ารองโดยเมื่อลูกค้าผดินัดช าระหน้ี ที่ผ่านมาบรษิทัฯ จะ
ด าเนินการติดตามหน้ีและด าเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเรว็ สามารถตัง้เรื่องฟ้องลูกหน้ีได้ภายใน 3 
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เดอืนและ บรษิทัฯ จะด าเนินการบงัคบัจ าน าหุ้น  แต่ที่ผ่านมาบรษิทัฯลดความเสี่ยงจากความเสยีหายโดย
บรษิทัฯ มนีโยบายใหส้นิเชื่อไม่เกนิ 50% ของหลกัประกนัโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นที่ดนิจะมมีูลค่าเพิม่ขึน้ใน
แต่ละปี 

 สว่นของตัว๋แลกเงนิ (B/E) บรษิทัฯ มนีโยบายใหส้นิเชื่อไม่เกนิ 100% ของหลกัประกนั ปัจจบุนั บรษิทัฯ ลด
การใหส้นิเชื่อในรปูของตัว๋ B/E เน่ืองจากภาวะตลาดของตัว๋แลกเงนิมคีวามเสีย่งมากขึน้  อย่างไรกต็ามแนว
ทางการพิจารณานัน้ บรษิทัฯ ต้องทราบประวตัิการติดต่อและความสม ่าเสมอในการปฏิบตัิตามเงื่อนไข
สญัญาเงนิกู้เป็นอย่างด ีประกอบกบัหลกัประกนันัน้จะต้องเป็นหลกัประกนัที่มีสภาพคล่องสูง เช่น หุน้ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบกบับริษัทฯ ยงัมีหลกัประกนัที่เป็นการค ้าประกนัจาก
กรรมการอกีส่วนหน่ึง จงึช่วยบรรเทาความเสยีหายไดอ้กีขัน้ ดงันัน้ ความเสีย่งในการที่บรษิทัฯ ต้องส ารอง
จงึมคีอ่นขา้งน้อย 

 
2. งานบริการด้านอ่ืนๆ  
 
งานบรกิารดา้นอื่นๆ เป็นงานบรกิารที่หลากหลาย เช่น งานให้บรกิารรบัจ้างด าเนินงาน (Outsourcing Business) 

แก่ลูกคา้ในลกัษณะบรกิารที่เป็น Call Center ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนยป์ระสานงานระหว่างลูกคา้กบัผูใ้ช้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ
ลูกค้า เช่น การให้บรกิารเป็น Call Center ของธุรกิจบตัรเครดติ ธุรกิจบรกิารที่เกี่ยวกบัโทรศพัท์มือถือ ธุรกิจของผู้ให้บรกิาร
สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน ตลอดจนการบรกิารในการเรยีกเกบ็เงนิลูกหน้ี การบรกิารศูนย์ลูกคา้สมัพนัธ์ การบรกิารขัน้ตอนการ
ขออนุมตัิสนิเชื่อต่าง ๆ และการให้บรกิารงาน Cash Monitoring เป็นต้น ทัง้น้ีในช่วงปี 2562 บรษิทัฯ ไดข้ยายการใหบ้รกิารไป
ยงัธรุกจิ Telesales ส าหรบัผลติภณัฑบ์ตัรเครดติใหก้บัลูกคา้ธนาคาร 

 
 
 

การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
จากการด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนการให้สนิเชื่อของบรษิทัฯ และธุรกิจศูนยบ์รกิารข้อมูล (Call Center) และธุรกิจการ

ติดตามหน้ี (Collection) ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักและเป็นที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯ  ปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมี
ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ซึ่งบางธุรกจิกเ็ป็นของภาครฐั และบางธุรกจิเป็นของ
ภาคเอกชนหรอืบรษิทัยอ่ยของธนาคารพาณิชย ์ซึ่งท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมกีารปรบัตวัต่อการแข่งขนัที่รนุแรงในแต่ละสายธรุกจิ เพื่อ
สามารถใหบ้รกิารธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยต่อไปอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

 
 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 
 ธรุกจิการใหส้นิเชือ่ 
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิการใหส้นิเชื่อแก่ภาคธรุกจิและลูกคา้รายย่อย ซึ่งเป็นธุรกจิที่มคีูแ่ข่งเป็นสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ 

บรษิทัจงึต้องสร้างความแตกต่างในการให้บรกิาร ตัง้แต่ข ัน้ตอนการคดัเลือกเจ้าหน้าที่ที่ให้บรกิารสินเชื่อจะต้องมคีวามรู้และ
ประสบการณ์ที่จะสามารถให้ความรูแ้ละค าแนะน าที่มคีุณภาพให้กบัลูกค้าได้ การพจิารณาสนิเชื่อ การอนุมตัวิงเงนิทุกชัน้ตอน
จะต้องมรีวดเรว็เป็นไปตามก าหนดเวลากว่าสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีารปรบักลยุทธก์ารแข่งขนัที่หลากหลายอย่าง
สม ่าเสมอ อาทิเช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา รวมถึงกลยุทธ์ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับประเภทลูกค้า เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 
 ธรุกจิบรกิารอืน่ๆ 
การให้บรกิารรบัจ้างด าเนินงานในลกัษณะการให้บรกิารศูนย์บรกิารข้อมูล (Call Center Service) และธุรกิจติดตาม

และทวงถามหน้ี (Collection Service) ภายใต้บรษิทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัฯ ที่มกีารเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลมาจากการใช้กลยทุธก์ารแขง่ขนัทีม่ปีระสทิธภิาพนัน่คอื การบรหิารจดัการบุคลากรและปรบัขัน้ตอนการ
ท างานเพื่อลดคา่ใชจ้่าย และ ปรบัปรุงแผนการบรหิารบุคลากรในเรื่องการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรม และการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ทัง้สองสว่นทีก่ล่าวนัน้เป็นปัจจยัส าคญัในการแขง่ขนัในธุรกจิน้ี 
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นโยบายราคา 
การก าหนดราคาในแต่ละผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรษิทัจะพจิารณาจากต้นทุนทางการเงนิ ต้นทุนการ

บรหิารงาน ค่าโสหุย้ต่างๆ ปรมิาณงาน  ความยากงา่ย และจ านวนบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งเป็นหลกั ประกอบกบัการพจิารณาราคา
ตลาดทีผู่ใ้หบ้รกิารรายอื่นเสนอ โดยจะค านึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดของลูกคา้ดว้ย รวมทัง้ พจิารณาขนาดมลูค่า
โครงการดว้ย   

 
ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

สภาวะและแนวโน้มสนิเชื่อภาคธรุกจิปี 2563 
แนวโน้มเศรษฐกจิไทยในปี 2563 ก่อนหน้าน้ีมกีารประมาณการวา่จะมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิดกีวา่ปีก่อนเลก็น้อย  

จากการส่งออกที่ฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการลงทุนจากภาครฐัและเอกชนที่น่าจะเริม่เดนิหน้าได้ในปีน้ี กลบัต้องเจอ
ภาวะที่เหนือความคาดหมายคอื การระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทัว่โลก 
การส่งออกของไทยจากเดมิที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรบัตวัดขีึ้นกว่าปีก่อน กลายเป็นมแีนวโน้มชะลอตวัลง นอกจากนัน้การ
ท่องเที่ยวกไ็ดร้บัผลกระทบอย่างมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ือง การบรโิภค
ภาคเอกชนจะมแีนวโน้มชะลอตวัลงตามปัจจยัพืน้ฐานดา้นรายได้ที่ลดลง รายไดเ้กษตรกรคาดว่าจะลดลงจากปีก่อน ปัญหาภยั
แล้งท าให้ผลิตผลหดตวั รายไดน้อกภาคเกษตรกรคาดว่าจะชะลอตวัโดยเฉพาะภาคบรกิารที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว สรุปปัจจยั
เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ หลกัๆมดีงัน้ี 

• การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สง่ผลกระทบมากกวา่ทีป่ระเมนิไว ้
• การคา้การลงทุนในระดบัโลก ความขดัแยง้จนี-สหรฐัฯ มคีวามไมแ่น่นอน 
• การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อาจไดร้บัผลกระทบจากปัญหาเสถยีรภาพทางการเมอืง 
• ตลาดแรงงาน รายไดค้รวัเรอืน ใชเ้วลาในการฟ้ืนตวันานกว่าอดตี 
ภาพรวมสนิเชื่อปี 2563 คาดว่าน่าจะเติบโตเพยีง 3.5% (ใกล้เคยีงกบัปี 2562) โดยคาดหวงัการเติบโตต่อเน่ืองของ

สนิเชื่อธุรกิจที่ 2.0% ตามแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุน อย่างไรก็ดีสญัญาณอ่อนแอของก าลงัซื้อในประเทศและตลาด
ส่งออก ตลอดจนแรงกดดนัด้านต้นทุนและความผนัผวนของค่าเงนิบาทที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ธุรกิจเอสเอ็มอีมากกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ อาจท าให้สนิเชื่อเอสเอม็อีปี 2563 เติบโตเพยีง 1.0% ซึ่งแม้จะเป็นทิศทางที่ดขีึ้น แต่ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการ
เปรยีบเทยีบกบัฐานที่ต ่าของปี 2562 ที่คาดว่าสนิเชื่อเอสเอม็อจีะหดตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปีที่ 1.8% ส่วนทศิทางสนิเชื่อ
รายย่อยนัน้ อาจชะลอการเตบิโตลงมาที่ 6.3% เน่ืองจากพอรต์หลกัอย่างสนิเชื่อบา้นและสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เรง่ตวัไปมากแล้ว
ในปี 2562 ประกอบกบัภาระหน้ีทีส่งูจะเป็นขอ้จ ากดัในการก่อหน้ีกอ้นใหมใ่นผลติภณัฑส์นิเชื่ออื่นๆ (ทีม่า : ศูนยว์จิยักสกิรไทย ) 

อยา่งไรกต็ามจากปัจจยัต่างๆ ที่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกและภายในประเทศ อยา่งมาก ในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2563 โดยเฉพาะโรคไวรสั COVID-19 ทศิทางเศรษฐกจิไทยปี 2563 แนวโน้มจะชะลอตวัและต ่ากวา่ระดบัศกัยภาพต่ออกีปี และ 
สง่ผลใหภ้าพรวมสนิเชื่อปี 2563 โตต ่ากวา่ทีป่ระมาณการไวก่้อนหน้าน้ี 

  
ขนาดของตลาดและการแขง่ขนั 
 ธรุกจิการใหส้นิเชือ่ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวจากปีก่อนหน้า ขณะที่หน้ีสินภาคครวัเรอืนยงัคงอยู่ใน

ระดบัสูง ดงันัน้ตลาดสนิเชื่อยงัคงอยู่ในภาวะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทัง้จากสถาบนัการเงนิที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคารพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิโลกยงัมคีวามเสีย่งจากสงครามการคา้ทีส่ง่ผล
กระทบไปทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย นอกจากนัน้ภาวะเศรษฐกจิของไทยยงัมคีวามเสีย่งจากอากาศแล้งที่ส่งผลต่อราคาพชืผล
ทางการเกษตร รวมถงึเสถยีรภาพทางการเมอืงทีย่งัคงสง่ผลต่อความเชื่อมัน่กบัสภาพรวมเศรษฐกจิเช่นกนั 

อย่างไรก็ตามบรษิทัฯ ได้ด าเนินธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั ใหค้วามส าคญัทัง้ผลตอบแทนอตัราดอกเบี้ยและคุณภาพ
สนิเชื่อ แต่จะพจิารณาปรบัใชก้ลยทุธต์่างๆ ตามทีเ่หมาะสมแก่ลูกคา้ต่อไป  
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การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

งานธุรกจิการใหส้นิเชื่อ บรษิทัฯ จ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุนให้พอเพยีงเพื่อการเตบิโตของธุรกจิ โดยแหล่งเงนิทุน
มาจาก กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปีที่ผา่นๆมารวมถงึ เงนิทุนจากสว่นของผูถ้อืหุน้ เงนิกูย้มืในรูปของหุน้กู้
ซึง่บรษิทัฯ จะออกหุน้กูใ้นจ านวนทีส่อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิเพื่อรกัษาสดัส่วนหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

ในขณะเดียวกนัประสบการณ์ด้านการติดตามหน้ีสนิจากการบรหิารสินทรพัย์  ท าให้ผู้บรหิารของบรษิทัฯ สามารถ
บริหาร งานในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบรโิภค รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองและใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ช านาญคล้ายๆ กนั เช่น การให้บรกิารในลกัษณะ Outsourcing Business ทัง้การบรกิารเกี่ยวกบัการติดตามหน้ีสิน หรอืการ
รบัจา้งด าเนินงานบรกิารแบบ Call Center เป็นตน้ 

 
งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

เน่ืองจากลกัษณะของงาน ทัง้งานด้านการให้สนิเชื่อ และงานบรกิารด้าน Call Center จะเป็นงานต่อเน่ืองที่จะต้อง
ตดิตามประสานงานไปจนกว่างานจะแล้วเสรจ็ โดยงานสนิเชื่อจะมชี่วงเวลาประมาณ 30 วนัในการส่งมอบงาน ขณะที่งานการ
ใหบ้รกิารมกีารสง่มอบงานเป็นระยะๆ เน่ืองจากผูว้า่จา้งจะจา่ยคา่บรกิารเป็นรายเดอืนตามความคบืหน้าของผลงาน  
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ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงเก่ียวกบัผู้ออกหุ้นกู้ 

1. ความเส่ียงด้านการด ารงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั 

ความเสี่ยงจากการที่บรษิทัฯ ต้องด ารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กู ้ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ) อยู่ที ่
2.66 เท่า โดยบริษัทฯ มีหน้ีสินรวม เท่ากับ 3,137.80 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,177.73 ล้านบาท และมี
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย อยูท่ี่ -0.13 เท่า  

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้มีมาตรการรองรบัเพื่อรกัษาสภาพคล่องและอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึง
โครงสรา้งเงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในระยะเวลาอนัใกล้โดย 

1. บรษิทัฯ มกีารจดัท าประมาณการทางการเงนิเพื่อเฝ้าระวงัสภาพคล่องและดแูลอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
อยูเ่สมอ โดยมกีารตรวจสอบอตัราสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยรายไตรมาส 

2. บรษิทัฯ มมีาตรการระมดัระวงัการเพิม่หน้ีสนิเท่าทีจ่ าเป็น โดยจะออกหุน้กูใ้หส้อดคลอ้งกบัการปล่อยสนิเชื่อ 
 
2. ความเส่ียงด้านความสามารถช าระดอกเบีย้ และเงินต้น 
บรษิทัฯ ไดท้ าการค านวณและเปิดเผยอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 2 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

หุ้นกู้ อตัราส่วน “หน้ีสิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น”  
ตามข้อก าหนดสิทธิ 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
3/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 

ไมเ่กนิ 6.0 เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณีไตรมาสสุดทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณีไตรมาสสุดทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
2/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณีไตรมาสสุดทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
3/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณีไตรมาสสุดทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
4/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 

ไมเ่กนิ 6.0 เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณีไตรมาสสุดทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 

ไมเ่กนิ 6.0 เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณีไตรมาสสุดทา้ย 

หุน้กูบ้รษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
2/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 

ไมเ่กนิ 6.0 เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชใีนแต่ละไตรมาส หรอื ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชกีรณีไตรมาสสุดทา้ย 
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2.1  ค านวณตามคู่มอืการจดัท าแบบ 56-1 โดยค านวณจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน บวกดอกเบี้ยจ่าย
จากการด าเนินงาน บวกภาษี หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายจากการด าเนินงาน การจดัหาเงนิและการลงทุน อตัราส่วนดงักล่าวอยูที่ -
0.13, 1.49 เท่า, และ 3.04 เท่า ในงวด 12 เดอืนปี 2562 สิน้ปี 2561 และ 2560 ตามล าดบั 

2.2  ค านวณจาก ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได ้(ยอ้นหลงั 1 ปี) บวกดว้ย
คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย (ยอ้นหลงั 1 ปี) บวกคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ (ยอ้นหลงั 1 ปี) หารดว้ยคา่ใชจ้่ายดอกเบี้ย (ยอ้นหลงั 1 ปี) 
บวกต้นทุนดอกเบี้ย (ยอ้นหลงั 1 ปี) โดยส าหรบัรอบระยะเวลา 12 เดอืนสิน้สุด ณ วนัสิน้งวดบญัชรีายไตรมาสในแต่ละไตรมาส
ของผูอ้อกหุน้กู ้ตามงบการเงนิรวมของผูอ้อกหุน้กูท้ีไ่ดผ้า่นการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีลว้ ทัง้น้ีอตัราสว่นอยูท่ี ่-
0.13, 1.49 เท่า, และ 3.04 เท่า ในงวด 12 เดอืนปี 2562 สิน้ปี 2561 และ 2560 ตามล าดบั 

 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ ระดมทุนผ่านทางตราสารหน้ี ระยะสัน้ (ตัว๋แลกเงนิ/ตัว๋สญัญาใช้เงนิ) และระยะยาว (หุน้กู)้ เพื่อใช้ใน
การด าเนินธุรกิจด้านการให้สนิเชื่อเป็นหลกั และไม่มวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิ  ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดเ้ฝ้าระวงัและดูแลสภาพ
คล่องของบรษิทัฯ อยา่งใกล้ชดิเพื่อใหก้ารช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดตรงตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิโดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   บรษิทัฯ มตีัว๋สญัญาใชเ้งนิจ านวน และสญัญากูเ้งนิคงคา้ง มกี าหนดช าระ ดงัน้ี     

 

วนัท่ีครบก าหนด มลูค่า (บาท) หมายเหต ุ 

2 ม.ค.63 20,000,000 จ านวน 1  ฉบบั 

30 ม.ิย.63 2,000,000 จ านวน 1  ฉบบั 

30 ม.ิย.63 1,000,000 จ านวน 1  ฉบบั 

18 พ.ค.63 30,000,000 จ านวน 1  ฉบบั 

30 ต.ค.63 100,000,000 จ านวน 1  ฉบบั 

4 ธ.ค.63 250,000,000 จ านวน 1  ฉบบั 

รวม 403,000,000 จ านวน 6 ฉบบั 

 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ มแีผนจะต่ออายุตัว๋แลกเงนิดงักล่าว โดยได้วางแผนล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 1 เดอืน เพื่อประเมิน

กระแสเงนิสดที่จะเปลี่ยนแปลงในเดอืนถดัไป หากผู้ลงทุนไม่ต่ออายุตัว๋แลกเงนิหรอืไม่สามารถออกตัว๋แลกเงนิใหม่ได ้บรษิทัฯ 
สามารถเรยีกหน้ีคนืจากตัว๋แลกเงนิที่บรษิทัฯ ได้ไปลงทุนได้ในเวลาใกล้เคยีงกนั โดยมกีารแจ้งลูกหน้ีตัว๋แลกเงนิล่วงหน้าเป็น
เวลาประมาณ 1 เดอืนเช่นกนั เพื่อใหม้โีอกาสในการได้รบัเงนิคนืตามจ านวนที่ต้องการ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการส ารองใน
การระดมทุนจากสว่นทุนทัง้จากในและต่างประเทศไวอ้กีสว่นหน่ึง  

 
หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถเรยีกคนืหน้ีจากตัว๋แลกเงนิทีไ่ปลงทุนไดท้นัเวลาการช าระคนืตัว๋แลกเงนิ หรอืไม่สามารถระดม

ทุนเพื่อมาส ารองไวไ้ด ้บรษิทัฯ มแีผนการด าเนินงานดงัน้ี 
1. เจรจากบัเจา้หน้ีของบรษิทัฯ เพื่อขอจ่ายช าระบางส่วนก่อน โดยส่วนที่เหลอืขอออกเป็นตัว๋แลกเงนิฉบบัใหม่เพื่อ

ขยายระยะเวลาการช าระคนืออกไประยะหน่ึง  
2. ส าหรบัตัว๋แลกเงนิที่ได้ไปลงทุนไว ้และถึงก าหนดเวลาช าระคนืแล้ว แต่ลูกหน้ียงัไม่สามารถหาคนืเงนิได ้บรษิทัฯ 

จะบงัคบัหลกัประกนัของตัว๋แลกเงนิทนัท ี
3. เจรจากบัลูกหน้ีตัว๋แลกเงนิทีไ่ดไ้ปลงทุนไวใ้นรายทีต่ ัว๋ยงัไมค่รบก าหนด เพื่อขอเรยีกคนืตัว๋แลกเงนิก่อนก าหนด 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มยีอดคงคา้งหุ้นกู้ที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน มูลค่ารวมทัง้สิ้น 2,575,380,000 

บาท มรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี 
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หมายเหต ุ: * ในวนัที ่6 มกราคม 2563 บริษัทฯ ไดใ้ชส้ทิธิในการช าระคนืหุน้กูรุ่้น ACAP190A บางสว่นก่อนครบก าหนด จ านวน 99,918,000 
บาท ท าใหม้ยีอดคงเหลอืจ านวน 668,682,000 บาท 
  ** ในวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทฯ ไดม้กีารจดัประชมุผูถ้ือหุน้กูค้รัง้ที ่2/2563 รุ่น ACAP202A ซึ่งทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้กูม้มีตไิม่
อนมุตัิเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กู ้โดยขอขยายระยะเวลาวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูรุ่้น ACAP202A 
ออกไปอีก 366 วนั นบัจากวนัที ่7 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นวนัที ่7 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยก าหนดใหจ่้ายดอกเบีย้ใหม่ตามขอ้ก าหนดสทิธิ ขอ้ 2.1 
จากเดมิอตัรารอ้ยละ 6.00 ต่อปี เป็นอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี มผีลใหหุ้น้กูรุ่้น ACAP202A ถอืว่าผดินดัช าระหนี ้(Default) 

 
3. ความเส่ียงในการด ารงสภาพคล่องของบริษทั  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (สนิทรพัย์หมุนเวยีน หารด้วยหน้ีสนิหมุนเวยีน) 0.26 

เท่า ซึ่งบรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวม 3,137.80 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน 2,820.01  ล้านบาท คดิเป็น 89.87% ของหน้ีสนิ
รวมทัง้หมด ซึ่งหน้ีสนิหมุนเวยีนส่วนใหญ่คอืส่วนของหุน้กู้ที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 2,367.04 ล้านบาท และเป็น
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น 362.21 ล้านบาท และบรษิทัฯ มหีน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 317.80 ล้านบาท คดิเป็น 10.13% ของ
หน้ีสนิรวมทัง้หมด  

เมื่อพิจารณาในแง่ของแหล่งในการช าระคนืหน้ีสนิโดยเฉพาะหน้ีสนิระยะสัน้ พบว่าบรษิทัฯ มเีงนิสดในมอื 143.69 
ลา้นบาท เงนิลงทุนระยะสัน้ 211.12 ล้านบาท และเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิทัอื่น 337.20 ล้านบาท ซึ่งสนิทรพัยส์ภาพคล่องสงูเหล่าน้ี 
สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดใ้นระยะอนัสัน้และยดืหยุน่สงู   

อย่างไรก็ด ีเมื่อพิจารณาด้านสนิทรพัย์จะพบว่า สดัส่วนสินทรพัย์หมุนเวยีนต่อสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ลดลงจากปี 
2561 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการมหีน้ีสนิระยะสัน้ที่ค่อนข้างสูงดงักล่าว บรษิทัฯ จงึได้มแีนวทางในการ
บรหิารสดัส่วนหน้ีสนิดงักล่าว โดยเฝ้าระวงัและดูแลภาระหน้ีอยู่เสมอ และส ารองเงนิเพื่อจ่ายหน้ีล่วงหน้า เพื่อให้ทนัก าหนดที่
ต้องช าระ แจง้กบัลูกหน้ีที่บรษิทัฯ ไดไ้ปลงทุนในตัว๋แลกเงนิใหท้ราบล่วงหน้าว่าจะเรยีกคนืก่อนตัว๋ครบก าหนด เพื่อใหลู้กหน้ีมี
เวลาเตรยีมช าระหน้ี ตลอดจนอาจเจรจาเพื่อขอช าระคนืหน้ีตัว๋แลกเงนิระยะสัน้บางส่วนก่อน 

 
4. ความเส่ียงด้านข้อพิพาททางกฎหมาย 

ปัจจุบนั บรษิทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้ยื่นฟ้อง บรษิทัลูกหน้ีแห่งหน่ึง เป็นจ าเลยที่ 1  และคู่ค้า
ของบรษิทัลูกหน้ี เป็นจ าเลยที่ 2 ในขอ้หา ผดิสญัญากู้ยมืจ านวน 289.56 ล้านบาท การไม่ท าการโอนเงนิตามสทิธเิรยีกรอ้ง โดย
ไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลแพง่ เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2561 ซึ่งการยื่นฟ้องครัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามสทิธทิี่ควรได ้และบรษิทัฯ 
ไดร้บัความมัน่ใจจากผู้เชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย ในกระบวนการพจิารณาคด ีเน่ืองจากหลกัฐานทางเอกสาร และขอ้ตกลงความ
เขา้ใจร่วมกนั  3 ฝ่าย ลงวนัที่ 18 สงิหาคม 2560 รวมถงึเอกสารการสัง่ซื้อ ใบแจง้หน้ี และใบรบัสนิคา้ที่ลงนาม และตราประทบั
บรษิทั ถูกต้องครบถ้วน โดยศาลมกี าหนดนัดไต่สวนวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2561 แต่ในวนัดงักล่าว ทนายจ าเลยที่ 1 ไดม้กีารขอ
แกไ้ขค าใหก้าร ศาลจงึมคี าสัง่ใหก้ลบัไปด าเนินการแกไ้ขใหเ้สรจ็สมบูรณ์ และ น ากลบัมาเสนอต่อศาลอกีครัง้ โดยศาลก าหนดนัด
ไกล่เกลี่ยและนัดชี้สองสถานในวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2561 ซึ่งศาลได้สอบถามคู่ความทัง้สองฝ่ายแล้วต่างฝ่ายแถลงว่าคดไีม่
สามารถเจรจาตกลงกนัได้จงึขอให้ศาลด าเนินกระบวนการนัดสบืพยานเพื่อพจิารณาต่อไปในระหว่างเดอืนกรกฎาคมถึงเดอืน
สงิหาคม 2562 และเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศาลไดเ้รยีกสบืพยาน โดยทนายทัง้สองฝ่ายขอสบืพยานเพิม่เตมิจงึขอใหศ้าล

หุ้นกู้ มลูค่าท่ีออก (บาท) วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

หุน้กู ้ACAP19OA* 768,600,000 บาท 6 ตลุาคม 2562 
หุน้กู ้ACAP202A** 395,300,000 บาท 7 กมุภาพนัธ ์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 พฤศจิกายน 2563 
หุน้กู ้ACAP212A 229,800,000 บาท 15 กมุภาพนัธ ์2564 

หุน้กู ้ACAP213A 74,900,000 บาท 29 มีนาคม 2564 
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ด าเนินกระบวนการนัดสืบพยานเพื่อพิจารณาต่อไปในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 และเมื่อวนัที่ 15 
พฤศจกิายน 2562 ศาลไดเ้รยีกสบืพยาน โดยทนายฝ่ายจ าเลยขอสบืพยานเพิม่เตมิจงึขอใหศ้าลด าเนินกระบวนการนัดสบืพยาน
เพื่อพจิารณาต่อไปในระหวา่งเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนมนีาคม 2563 

กรณีข้อพิพาทน้ีเป็นเรื่องที่บรษิทัฯ ได้รบัโอนสทิธกิารรบัเงนิซึ่งมผีลสมบูรณ์และบงัคบัได้ตามกฎหมาย คู่กรณีไม่
สามารถยกขอ้อา้งใดๆ มาปฏเิสธการช าระเงนิไดต้ามความเหน็ทางกฎหมายของส านกังานกฎหมายมอือาชพี ดงันัน้ขอ้พพิาทน้ี
จะไม่ส่งผลกระทบท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหายจากการรบัช าระหน้ี  นอกจากน้ีตามความเหน็ของผูต้รวจสอบบญัชีไดแ้จง้
วา่ “ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอทีจ่ะประเมนิถงึผลกระทบต่อการรบัช าระหน้ีจากลูกหน้ีรายน้ี 
ซึง่อาจจ าเป็นต้องพจิารณาตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัยอดลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืและดอกเบี้ยค้างรบัรวมเป็นจ านวน 304.47 
ลา้นบาท ทีย่งัคงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ดงันั ้น ขา้พเจา้จงึไม่สามารถระบุ
ไดว้า่มรีายการปรบัปรงุใดทีจ่ าเป็นต่อจ านวนเงนิดงักล่าวหรอืไม่“ 

 

5. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
5.1 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัช าระคืนหน้ีล่าช้า 
การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
ในสว่นของธรุกจิการใหส้นิเชื่อ บรษิทัฯ ไดป้้องกนัและลดความเสีย่ง โดยมนีโยบายดงัต่อไปน้ี 
- บริษัทฯ มีนโยบายให้สินเชื่อไม่เกิน 50% ของหลักประกันที่มาขอสินเชื่อ  และเพื่อรองรับการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปล่อยสนิเชื่อ บรษิทัฯ ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้สินเชื่อ
เฉพาะตัว๋แลกเงนิ (B/E) ใหม้นีโยบายการใหส้นิเชื่อไมเ่กนิ 100% ของหลกัประกนั 

- หากหลกัประกนัไม่สามารถบงัคบัขายที่ราคาตลาดได้ หรอืมูลค่าหลกัประกนัปรบัตวัลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 
บรษิทัฯ มีส่วนชดเชยความเสี่ยงคอื ในกลุ่มที่บรษิทัฯ ให้สนิเชื่อเกินกว่า 50% ของหลกัประกนัน้ี บรษิทัฯ ต้อง
ทราบประวตัิการติดต่อและความสม ่าเสมอในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้เป็นอย่างดี ประกอบกับ
หลกัประกนันัน้จะต้องเป็นหลกัประกนัที่มีสภาพคล่องสูง เช่น หุ้นของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ประกอบกบับรษิทัฯ ยงัมหีลกัประกนัที่เป็นการค ้าประกนัจากกรรมการอกีส่วนหน่ึง จงึช่วยบรรเทาความเสยีหาย
ไดอ้กีระดบัหน่ึง 

- เน้นการปล่อยสนิเชื่อระยะสัน้ไมเ่กนิ 1 ปี 
- การหกัดอกเบีย้ไวล้่วงหน้า 
- การตดิตามการเคลื่อนไหวบญัชขีองลูกคา้อยา่งใกลช้ดิ 
- นิตกิรรมที่ใช้ในการใหส้นิเชื่อภาคธุรกจิส่วนใหญ่เป็นสญัญาขายฝาก นัน่คอื หลกัประกนัที่เป็นอสงัหารมิทรพัยจ์ะ

โอนเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ ไม่ได้ใช้วธิกีารจดจ านอง ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ประเมนิแล้วว่า ลูกค้ารายใดไม่มี
ความสามารถช าระหน้ีได้ตามที่ก าหนดเมื่อถึงก าหนดช าระ บริษัทฯ ก็สามารถน าหลักประกันดังกล่าว
ออกจ าหน่ายไดเ้ลยในฐานะเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์ 

- บรษิทัฯ จะด าเนินการบงัคบัจ าน าหุน้ บงัคบัหลกัประกนัโดยทนัทเีพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการช าระหน้ีโดยเรว็ และ
บรษิทัฯมกีารวางแผนการเงนิอย่างรอบคอบ เพื่อใหส้ามารถช าระหน้ีทีย่มืมาไดอ้ยา่งราบรื่น โดยพจิารณาจาก
ระยะเวลาทีถ่งึก าหนดของหน้ีทีย่มืมาและการไดร้บัการช าระหน้ีจากลูกหน้ีของสนิเชื่อทีป่ล่อยใหม้คีวามสมัพนัธก์นั 
และมกีารส ารองเงนิสดส่วนหน่ึงเป็นสภาพคล่องไวร้องรบัใหเ้พยีงพอในระดบัหน่ึง 

 
ในขณะที่การลดความเสีย่งจากการไม่ไดร้บัช าระคา่ธรรมเนียมจากการใหบ้รกิารอื่นๆ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยป้องกนั

ความเสี่ยงด้วยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน เป็นค่าธรรมเนียมที่คลอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  และอาจมี
ค่าธรรมเนียมจากผลส าเรจ็ของงานอีกส่วนหน่ึง ดงันัน้ หากไม่ได้รบัช าระค่าธรรมเนียมการให้บรกิารจากลูกค้า  บรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยกจ็ะหยดุใหบ้รกิาร โดยทีย่งัมรีายไดท้ีเ่พยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยของการใหบ้รกิารรายการนัน้ๆ อยู่ 
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เงนิใหกู้ย้มืในสว่นของธรุกจิการใหส้นิเชื่อ สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

 
 

เงนิใหกู้ย้มืในรปูของตัว๋แลกเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัฯ มเีงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ประเภทตัว๋แลกเงนิทัง้สิน้ 580.4 ลา้น

บาท โดยมกี าหนดช าระเงนิคนืภายใน 1 ถงึ 6 เดอืน และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6-8 ต่อปี โดยมมีูลค่าของหลกัประกนัที่
เป็นหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 88.95 ล้านบาท ส าหรบัหลกัประกนัที่เป็นสทิธิ
การเช่าบรษิทัฯ ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบยีนการโอนสทิธกิารเช่าและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคูส่ญัญาเช่าใหม่ ซึ่ง
ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จงึยงัไมส่ามารถประเมนิมลูคา่ของสทิธกิารเช่าตามวธิรีายไดโ้ดยผูป้ระเมนิอสิระ 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอืน่ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัฯ มีเงนิให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บุคคลภายนอกและบรษิทัเป็น

จ านวนเงนิทัง้สิน้ 2,361.20 ล้านบาท กลุ่มกจิการไดร้บัช าระดอกเบีย้ ณ วนัเบกิจา่ยเงนิกูจ้ากเงนิกู้สว่นหน่ึง และจะไดร้บั
ช าระดอกเบีย้ ณ วนัช าระคนืเงนิกู้อกีส่วนหน่ึง เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารจ านองเป็นทีด่นิและหุน้
ของบรษิทัผู้กู้และบรษิทัอื่นเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัและการค ้าประกนัโดยบุคคลซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้กู้
จ านวนหน่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าของหลกัประกนัมมีูลค่ายุตธิรรม (ก่อนหกัลด) ของที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง 
เป็นจ านวนเงนิ 3,519 ลา้นบาท 

 
5.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบี้ยเป็นปัจจยัส าคญัต่อผู้ให้กู้และผู้กู้  ซึ่งความผนัผวนของสภาวะอตัราดอกเบี้ยในตลาดจะมีผลต่อการ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ทีค่ดิกบัลูกคา้ ซึง่จะสง่ผลต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
บรษิทัฯ ป้องกนัความเสี่ยงของความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาดโดยการระดมเงนิทุนให้มอีายุสอดคล้องกบั

ระยะเวลาการให้สนิเชื่อในภาคธุรกิจนัน้ๆ และมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ และหลีกเลี่ยง  Mismatching ของเงนิให้กู้ยมืและเงนิกู้ยืม 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะหกัดอกเบีย้ไวล้่วงหน้า เพื่อลดความเสีย่งในการรบัช าระดอกเบีย้ล่าชา้  

 
5.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงตามวฎัจกัรของธรุกิจ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกจิเข้าสู่ภาวะซบเซา  ไม่เกิดการขยายตวั ก็จะส่งผลต่อการ
ด าเนินธรุกจิของบรษิทัต่างๆ ในอุตสาหกรรม และสง่ผลต่อการลงทุนขยายธรุกจิ ดงันัน้อาจจะเป็นเหตุใหก้ระทบผลประกอบการ
ของบรษิทัฯกเ็ป็นไดท้ัง้เรื่องความสามารถช าระหน้ีและการปล่อยกูใ้หม ่ 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตระหนักดถีึงความเสี่ยงของวงจรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะขาลง 

ดงันัน้บรษิทัฯ จะประเมนิสภาวะเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรบัแผนในการด าเนินธุรกจิเรื่องการใหส้นิเชื่อ โดยที่ผ่านมาไดใ้ห้

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตัว๋แลกเงนิ             580.37             752.74             554.40             712.75 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น           2,361.20           3,092.17           2,147.31           2,887.67 

รวม             2,941.57             3,844.91             2,701.71             3,600.42 

ระยะเวลา
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
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สนิเชื่อใหม่กบัผูกู้้หลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสีย่งไม่พึง่พาธรุกจิในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงมากเกนิไป 
เพิม่ความระมดัระวงัในการปล่อยกูใ้หม ่และตดิตามประเมนิคณุภาพลูกหน้ีอยา่งใกลช้ดิ 

 
5.4 ความเส่ียงจากการแข่งขนั 

ธรุกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อ เป็นธรุกจิที่บรษิทัฯ มคีู่แข่งทัง้ที่เป็นสถาบนัการเงนิ ธุรกจิเอกชนรายอื่น ดงันัน้ บรษิทัฯ จะ
มคีวามเสีย่งเรื่องการแข่งขนัเช่นเดยีวกบัธุรกจิอื่นๆ ส าหรบัธุรกจิการให้บรกิารอื่นๆ ที่จะมกีารแย่งลูกคา้ดว้ยสงครามราคาและ
บรกิารเขา้มาเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งที่รายได้ของบรษิทัฯ อาจจะลดลงจากการแข่งขนัดา้นราคาของคู่แข่ง
รายใหมท่ีม่เีพิม่ขึน้ 

การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
 บรษิทัฯ ป้องกนัความเสีย่งในส่วนน้ีด้วยกลยุทธ ์เน้นการใหค้ าปรกึษาและใหบ้รกิารอย่างใกล้ชดิเพื่อสรา้ง

ความเชื่อมัน่ในเจ้าหน้าที่มากกว่าใช้กลยุทธ์ด้านราคา ดงันัน้บรษิทัฯ  จึงให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะในการประกอบ
วชิาชพี การท ากจิกรรมเพื่อสงัคม การประเมนิผลงานทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี เมื่อบุคลากรมีขวญัก าลงัใจที่ด ีมคีวามรู้
ความสามารถ การใหบ้รกิารในธรุกจิต่างๆ ของบรษิทัฯ กจ็ะเป็นไปดว้ยความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพเมื่อเทยีบกบัคูแ่ขง่  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการสรา้งองคก์รทีไ่ม่ซบัซ้อน ระบบการพจิารณางาน ระบบการอนุมตัทิีช่ดัเจน
และมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความรวดเรว็ในการท างานของเจา้หน้าที่ในแต่ละธรุกจิ  

 
5.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ารายใหญ่ 
ในสว่นของธรุกจิการใหส้นิเชื่อ บรษิทัฯ จะมกีารใหส้นิเชื่อทีพ่ึง่พงิรายใหญ่จ านวนรอ้ยละ 48.6 
 ของจ านวนเงนิใหกู้้ทัง้หมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขนาดของพอรต์และรายไดด้อกเบี้ย กรณีลูกหน้ีมปัีญหาการช าระคนื

เงนิกู้ อย่างไรก็ดบีรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามผลการด าเนินธุรกิจของลูกหน้ีอย่างต่อเน่ือง และเรยีกคนืหน้ีเงนิต้นบางส่วนกรณีขอ
ขยายระยะเวลาเงนิกู้ นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ได้มมีาตรการก าหนดแนวทางการให้สนิเชื่อแบบกระจายความเสี่ยงโดยลดขนาด
วงเงนิกูต้่อราย และกระจายหลากหลายภาคธรุกจิ 

 
5.6 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป 

การใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้กลุ่มหน่ึงกลุ่มใดที่มากเกนิไป มคีวามเสีย่งดา้นความสามารถช าระหน้ีกรณีกลุ่มลูกคา้นัน้ได้ รบั
ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงทัง้จากภาวะเศรษฐกจิ หรอืเปลี่ยนแปลงจากเหตุกาณรท์ี่ไม่ได้คาดหมาย ทัง้น้ีที่ผ่านมา การให้
สนิเชื่อของบรษิทัฯยงัคงพึ่งพงิลูกคา้ที่อยู่ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส่วนใหญ่แต่เป็นผูป้ระกอบการโครงการแนวราบเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งมคีวามเสี่ยงน้อยกว่าโครงการแนวตัง้ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดใ้ช้การพจิารณาสนิเชื่อบนพื้นฐานผลประกอบการ และ
ความมัน่คงยัง่ยนืของธุรกจิผู้กู้ควบคู่ไปกบัการพจิารณาคุณภาพของหลกัประกนัเป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะ
ไดร้บัเงนิตน้คนืเมื่อครบก าหนดสญัญาเงนิกู ้หรอืสามารถบงัคบัขายหลกัประกนัเพื่อช าระหน้ีไดโ้ดยไม่เกดิความสญูเสยี 

 
สนิเชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดงัตารางดา้นล่างน้ี 
 

 
 
การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
บรษิัทฯ มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อ ที่ต้องเป็นสินเชื่อระยะสัน้ มีหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าสินเชื่อที่ปล่อย                   

มคีวามสามารถในการช าระหน้ีที่ชดัเจน ตลอดจนหลกัประกนัที่สามารถบงัคบัขายเพื่อช าระหน้ีได้ และไม่ด้อยค่า  และกระจาย

ล าดบัท่ี กลุ่มอตุสาหกรรม สดัส่วนการปล่อยสินเช่ือ
1 อสงัหารมิทรพัย์ 67.25%

2 บรกิาร 17.00%

3 พลงังาน 10.50%

4 อื่นๆ 5.25%

รวม 100.00%
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การให้สนิเชื่อใหม่ไปในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มศีกัยภาพการเตบิโต เช่น กลุ่มโรงแรม ก่อสรา้ง และ
ยกเลกิการใหส้นิเชื่อทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น Factoring  

 
5.7 ความเส่ียงด้านทรพัยากรบคุคล 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษัทย่อย เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความสามารถและความช านาญของ
ผู้บริหารและบุคลากรเป็นหลกั ทัง้ในด้านสายสมัพนัธ์กบัธุรกิจต่างๆ ในการหาลูกค้าและในด้านการบรหิารงาน ดงันัน้ การ
สญูเสยีบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ อาจสง่ผลกระทบต่อความส าเรจ็ของธรุกจิบรษิทัฯ ในอนาคต 

 
การป้องกนัและลดความเสีย่ง 
เน่ืองจาก บรษิทัฯ มกีารวางนโยบายการบรหิารงานไวทุ้กปี ดงันัน้ การบรหิารจดัการด้านทรพัยากรบุคคลจงึเป็นไป

ดว้ยดตีลอดมา  บรษิทัฯ สามารถด าเนินการปรบัเพิม่หรอืลดจ านวนพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานไดด้ว้ยดี 
 
นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากรของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ให้ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และการ

สง่เสรมิดา้นความรูโ้ดยการสง่เขา้ร่วมอบรมสมัมนา ซึง่ต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ มปีรมิาณงานเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ กส็ามารถที่จะคดั
สรรบุคคลทีม่คีณุภาพและมคีวามรูค้วามสามารถเขา้มารว่มงานกบับรษิทัฯ ต่อไปได ้

 
6. ความเส่ียงของตราสาร 
6.1 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงความเสี่ยงในกรณีที่ธุรกิจและผลการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่

คาดหมาย หรอืทรพัยส์นิของผูอ้อกหุน้กู้มไีม่เพยีงพอต่อการช าระหน้ี และผูอ้อกตราสารหน้ีอาจจะไม่สามารถช าระดอกเบี้ยหรอื
ช าระคนืเงนิตน้หุน้กูชุ้ดน้ี หรอืเกดิเหตุผดินัดช าระและผลของการผดินดัช าระอื่นๆ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธฯิ (ขอ้ 11) ของ
หุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหรอืผดินัดช าระหน้ี  ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหน้ีอื่นของผู้ออกหุ้นกู้จะมบีุรมิสทิธิ
เหนือผูถ้อืหุน้ของบรษิทัผูอ้อกหุน้กู้ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื BB/Stable โดยบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เมื่อวนัที่ 6 มถิุนายน 2561 
ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเหน็ชอบตลอดอายหุุน้กู้ 

ผู้ลงทุนควรพจิารณาฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและรา่งหนังสอืชี้ชวน และควรตดิตามขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัผูอ้อกหุน้กู้อย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากผู้ออกหุน้กู้เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนจงึสามารถตดิตามขอ้มูลข่าวสารของผู้
ออกหุ้นกู้ไดจ้ากเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
(ส านักงาน ก.ล.ต.) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง และส าหรบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ผูล้งทุน
สามารถขอขอ้มลูทีเ่พิม่เตมิไดท้ีส่มาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

 
6.2 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 
หมายถงึ ความเสีย่งที่จะเกดิขึน้เมื่อผูถ้อืหุน้กู้ต้องการขายหุน้กู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน หุน้กู้อาจขายไดต้ ่ากว่ามูล

คา่ทีต่ราไวห้รอืราคาทีซ่ือ้มา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคอื หากอตัราดอกเบีย้ของตลาด
สูงขึน้ ราคาหุ้นกู้จะลดลง ทัง้น้ี โดยทัว่ไปราคาของหุน้กู้ที่มอีายุคงเหลอืยาวกว่าจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดมากกวา่  

 
6.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
หมายถงึ ความเสีย่งที่จะเกดิขึน้เมื่อผูถ้อืหุน้กูป้ระสงคจ์ะขายหุน้กู้ในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอนผูถ้อืหุน้กูอ้าจไม่

สามารถขายหุ้นกู้ได้ทนัทีในราคาที่ตนเองต้องการ เน่ืองจากการซื้อขายเปลี่ยนมอืของตราสารในตลาดรองอาจมไีม่มาก  ทัง้น้ี 
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หากผูอ้อกหุน้กู้ไม่ไดน้ าหุน้กู้ไปซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (BEX) ผูถ้อืหุน้กู้สามารถซื้อขายหุน้กู้ในตลาดรองไดก้บั
ผูค้า้ตราสารหน้ี 

 
6.4 ความเส่ียงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (Early redemption Risk)   
บรษิัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (Call Option) ทัง้จ านวนหรือบางส่วนตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธขิองหุ้นกู้ โดยสทิธดิงักล่าวเป็นสทิธเิฉพาะของบรษิทัฯ เท่านัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งใน
การไดร้บัช าระหน้ีคนืก่อนก าหนด ซึง่การไถ่ถอนหุน้กู้ดงักล่าว บรษิทัฯ สามารถใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ได ้ณ วนัครบรอบ 1 ปี ของ
วนัที่ออกหุน้กู้ และวนัที่ตรงกบัวนัครบก าหนดช าระดอกเบี้ย ไม่ว่างวดใดๆ ภายหลงัจากหุ้นกู้ครบรอบ 1 ปี ทัง้น้ี การที่บรษิทัฯ 
จะใช้สทิธไิถ่ถอนหุน้กู้หรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาสภาวการณ์โดยรวม และปัจจยัต่างๆ เป็นหลกั อย่างไรกด็ ีการไถ่ถอน
หุน้กูก่้อนครบก าหนดดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามทีผู่ล้งทุนคาดไว ้และผูล้งทุนยงัไดร้บัความเสีย่งจากการ
ลงทุนต่อ อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถน าเงินต้น  และ
ดอกเบี้ยที่ไดร้บัจากการไถ่ถอนหุน้กู้ดงักล่าวไปลงทุนต่อภายในอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัในระดบัเดมิที่ไดร้บัและยงัส่งผลต่อ
ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามอตัราดอกเบี้ยนัน้ๆ แมว้่าบรษิทัฯ จะช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผูถ้ือหุน้กู้ในอตัรารอ้ยละ 0.25 
ของจ านวนเงนิตน้ของหุน้กูท้ีม่กีารไถ่ถอนกต็าม 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
 
1. ทรพัยส์นิประเภทคอมพวิเตอร ์เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องใชส้ ำนกังำน และยำนพำหนะ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 

รายการ 
ลกัษณะของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
 

มลูค่าตามบญัชี (พนับาท) 
 

ACAP    
สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ เป็นเจำ้ของ - 609 
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ - 119 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องตกแต่งส ำนักงำน เป็นเจำ้ของ - 2,080 
เครื่องใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ - 56 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ - 7,181 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  เป็นเจำ้ของ - 111 

 
รวม 

 

 
10,156 

 
GSC    
สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ เป็นเจำ้ของ - 1,093 
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ - 2,241 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องตกแต่งส ำนักงำน เป็นเจำ้ของ - 316 
เครื่องใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ - 647 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ - 1,837 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจำ้ของ - 1,862 

 
รวม 

 

 
7,996 

 
ACON    
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ - - 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องตกแต่งส ำนักงำน เป็นเจำ้ของ - - 
เครื่องใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ - - 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจำ้ของ - - 

 
รวม 

 

 
0 
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รายการ 
ลกัษณะของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
 

มลูค่าตามบญัชี (พนับาท) 
 

CAP OK    
สว่นปรบัปรงุสทิธกิำรเช่ำ เป็นเจำ้ของ - - 
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ - 1 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องตกแต่งส ำนักงำน เป็นเจำ้ของ - 1 
เครื่องใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ - - 
ยำนพำหนะ  เป็นเจำ้ของ - 1,346 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจำ้ของ - 68 

 
รวม 

 

 
1,416 

 
OK CASH    
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ - - 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละเครื่องตกแต่งส ำนักงำน เป็นเจำ้ของ - - 
เครื่องใชส้ ำนกังำน เป็นเจำ้ของ - 1 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ - 204 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน เป็นเจำ้ของ - 31 

 
รวม 

 

 
236 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ไมม่ภีำระผกูพนั 
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2. สญัญำเช่ำพืน้ที่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

บริษทั สถานท่ี 
พืน้ท่ีเช่า 
(ต.ร.ม.) 

อตัรา 
(บาทต่อเดือน) 

อายสุญัญาเช่า (ปี) เง่ือนไขในการเช่า 

ACAP 
 

อำคำรเอสเจ อนิฟินิท 
วนั บซิเินส คอม
เพลก็ซ ์ชัน้ 24 หอ้ง
เลขที ่2401-2405 
 
 
 
 
 
 
 
สำขำที ่00004 
โกดงั จ ำนวน 1 สำขำ 

526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320 
 
 
 
 

344,530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ 
16 ตุลำคม 2561 ถงึ  
15 ตุลำคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ 
1 กรกฎำคม 2562 ถงึ 
 30 มถิุนำยน 2565 

ช ำระคำ่เช่ำและ
คำ่บรกิำรเป็นรำยเดอืน
โดยช ำระ เป็นคำ่เช่ำและ
คำ่บรกิำรล่วงหน้ำ
ภำยในวนัที ่5  
ของทุกเดอืน 
กำรต่ออำยสุญัญำกำร
เช่ำ 
แจง้ล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 
60 วนั 
 
กำรต่ออำยสุญัญำกำร
เช่ำ 
แจง้ล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 
90 วนั 
 

บริษทั สถานท่ี 
พืน้ท่ีเช่า 
(ต.ร.ม.) 

อตัรา 
(บาทต่อเดือน) 

อายสุญัญาเช่า (ปี) เง่ือนไขในการเช่า 

GSC 
 

สำขำในต่ำงจงัหวดั 
จ ำนวน 1 สำขำ 
 

อำคำร
พำณิชย ์
2 คหูำ 
 

30,000 
 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 
1 มถิุนำยน 2561 ถงึ  
31 พฤษภำคม 2564 

กำรต่ออำยสุญัญำกำร 
เช่ำแจง้ล่วงหน้ำไมน้่อย 
กวำ่ 90 วนั 
 

ส ำนกังำนใหญ่ 
จ ำนวน 1 สำขำ 

อำคำร 
ส ำนกังำน 
 

170,240 
 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 
16 ธนัวำคม 2560 ถงึ  
15 ธนัวำคม 2563 
 

กำรต่ออำยสุญัญำกำร 
เช่ำแจง้ล่วงหน้ำไมน้่อย 
กวำ่ 30 วนั 
 
 
 
 

 อำคำรเอสเจ อนิฟินิท 
วนั บซิเินส คอม
เพลก็ซ ์ชัน้ 24 หอ้ง
เลขที ่2401-2405 
 

อำคำร 
ส ำนกังำน 
 

5,500 16 ตุลำคม 2561 ถงึ 15 
ตุลำคม 2564 

เช่ำช่วงต่อจำกเอแคป 
คำ่บรกิำรและ 
คำ่สำธรณูปโภคเดอืนละ 
9,700 บำท 
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืนๆ  
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 
ชื่อบรษิทั    บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“เอแคป หรอื บรษิทัฯ”)  
ชื่อภำษำองักฤษ   ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  

(“ACAP or the Company”) 
ประเภทธรุกจิ   บรษิทัใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิ และใหส้นิเชื่อ  
เลขทะเบยีนบรษิทั   0107546000326 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่   เลขที ่349 อำคำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24   

หอ้งเลขที ่2401- 2405 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
               แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
ทีต่ ัง้สำขำ   เลขที ่11 ซอยโพธิแ์ก้ว 3 แยก 7 แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรงุเทพมหำนคร 10240 
ทุนจดทะเบยีนทัง้หมด  195,336,169 บำท 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว    158,205,580 บำท 
ชนิดของหุน้ทีจ่ดทะเบยีนฯ  หุน้สำมญั 
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด  316,411,160 หุน้ 
รำคำพำรต์่อหุน้   0.50 บำท 
โทรศพัท ์   02-793-3888 
โทรสำร    02-793-3844 
Home Page   www.acap.co.th 
 
รายละเอียดนิติบคุคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 10 
 
ชื่อบรษิทั  (1)   บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จ ำกดั (“เอคอน”) 
ชื่อภำษำองักฤษ   ACAP CONSULTING COMPANY LIMITED (“ACON”) 
สดัสว่นกำรถอืหุน้โดยบรษิทัฯ   99.99% 
ประเภทธรุกจิ   ใหบ้รกิำรทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย บรกิำรดำ้น CASH MONITORING 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่   เลขที ่349 อำคำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24   

หอ้งเลขที ่2401- 2405 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
               แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  1,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้   100,000 หุน้ 
รำคำพำรต์่อหุน้   10 บำท 
ชนิดของหุน้   หุน้สำมญั 
โทรศพัท ์   02-793-3888 
โทรสำร    02-793-3944 
 
ชื่อบรษิทั (2)   บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ำกดั (“แคป โอเค”) 
ชื่อภำษำองักฤษ   CAPITAL OK COMPANY LIMITED (“CAP OK”) 
สดัสว่นกำรถอืหุน้โดยบรษิทัฯ    99.99% 
ประเภทธรุกจิ   ใหบ้รกิำรสนิเชื่อสว่นบุคคลรำยยอ่ย เพื่อกำรอุปโภคและบรโิภค ธรุกจิรบัจำ้งด ำเนินงำน 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่   เลขที ่349 อำคำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24   

http://www.acap.co.th/
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หอ้งเลขที ่2401- 2405 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
               แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  412,500,000 บำท 
จ ำนวนหุน้   82,500,000 หุน้ 
รำคำพำรต์่อหุน้   5 บำท 
ชนิดของหุน้   หุน้สำมญั 
โทรศพัท ์   02-793-3999 
โทรสำร    02-793-3844 
 
ชื่อบรษิทั (3)   บรษิทั โอเค แคช จ ำกดั (“โอเค แคช”) 
ชื่อภำษำองักฤษ   OK CASH COMPANY LIMITED (“OK CASH”) 
สดัสว่นกำรถอืหุน้โดยบรษิทัฯ  99.99% 
ประเภทธรุกจิ   กำรใหส้นิเชื่อ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่   เลขที ่349 อำคำรเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24   

หอ้งเลขที ่2401- 2405 ถนนวภิำวดรีงัสติ 
               แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  62,050,000 บำท 
จ ำนวนหุน้   6,205,000 หุน้ 
รำคำพำรต์่อหุน้   10 บำท 
ชนิดของหุน้   หุน้สำมญั 
โทรศพัท ์   02-793-3888 
โทรสำร    02-793-3844 
 
ชื่อบรษิทั (4)   บรษิทั ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ำกดั (“ซ.ีอมิเมจ”) 
ชื่อภำษำองักฤษ   C.IMAGE DIGITAL COMPANY LIMITED (“C.IMAGE”) 
สดัสว่นกำรถอืหุน้โดยบรษิทัฯ     99.99% 
ประเภทธรุกจิ   กจิกำรคำ้ที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัยอ์ื่น 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่   เลขที ่503/1 ซอยอุดมสขุ 26 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพมหำนคร 10110 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  50,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้   500,000 หุน้ 
รำคำพำรต์่อหุน้   100 บำท 
ชนิดของหุน้   หุน้สำมญั 
โทรศพัท ์   02-793-3888 
โทรสำร    02-793-3844 
 
ชื่อบรษิทั (5)   บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ำกดั (“จเีอสซ”ี) 
ชื่อภำษำองักฤษ   GLOBAL SERVICES CENTER COMPANY LIMITED (“GSC”) 
สดัสว่นกำรถอืหุน้โดยบรษิทัฯ  64.00% 
ประเภทธรุกจิ   ใหบ้รกิำรรบัจำ้งตดิตำมหน้ี และบรกิำร Call Center  
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่   เลขที ่2991/14-15 อำคำรวสิทุธำนี ซอยลำดพรำ้ว 101/3 แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ 

กรงุเทพมหำนคร 10240  
ทุนจดทะเบยีนทัง้หมด  125,000,000 บำท  
ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  125,000,000 บำท 
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จ ำนวนหุน้   250,000,000 หุน้ 
รำคำพำรต์่อหุน้   0.50 บำท 
ชนิดของหุน้   หุน้สำมญั 
โทรศพัท ์   02-793-3888 
โทรสำร    02-793-3844 
Home Page   www.gsc-servicecenter.com 

หมำยเหตุ:  * เมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2562 เริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ รำคำ IPO ที ่1.70 บำท 
 
ชื่อบรษิทั (6)   บรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่พทีอี ีจ ำกดั (“ออรัม่”) 
ชื่อภำษำองักฤษ   AURUM CAPITAL ADVISORY PTE LIMITED (“AURUM”) 
สดัสว่นกำรถอืหุน้โดยบรษิทัฯ   63.97% 
ประเภทธรุกจิ   ใหบ้รกิำรดำ้นวำณิชธนกจิในประเทศสงิคโปร์ 
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่   168 Robinson Road # 09-06 Capital Tower Singapore 068912 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  475,000 เหรยีญดอลลำรส์หรฐั 
จ ำนวนหุน้   475,000 หุน้ 
รำคำพำรต์่อหุน้   1 เหรยีญดอลลำรส์หรฐั 
ชนิดของหุน้   หุน้สำมญั 
 
2. ข้อมลูส ำคญัอ่ืนๆ 
 
นายทะเบยีนของบรษิทัฯ 
บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์02 009-9000 
 
บรษิทัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 
เลขที ่100/72, 100/2 อำคำรวอ่งวำนิชคอมเพลก็ซ ์บ ี 
ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรงุเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์02-645-0101 โทรสำร 02-645-0110 
 
รำยชื่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของบรษิทั 
 ปี 2562  1. นำยอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่3500 หรอื  

2. นำยยทุธพงษ ์เชือ้เมอืงพำน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่9445 หรอื  
3. นำยวชิยั รจุติำนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่4054 หรอื  
4. นำยเสถยีร วงศส์นันท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่3495 หรอื  
5. นำงสำวกุลธดิำ ภำสุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่5946 หรอื  
6. นำงสำวกนิษฐำ ศริพิฒันสมชำย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่10837 
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สถาบนัการเงินทีติ่ดต่อ 
 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
เลขที ่3000 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์02-299-1283 โทรสำร 02-2737332 
 
ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) สำขำส ำนกัพระรำมที ่3 
 เลขที ่1222 ถนนพระรำมที ่3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงุเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท.์ 0-2296-2000 
 
ทีป่รึกษางานกฎหมาย 
     

บรษิทั ส ำนักงำนกฎหมำยกรงุเทพโกลบอล จ ำกดั 
540 หอ้งเลขที ่1705 เมอรค์วิรี ่ทำวเวอร ์ชัน้ 17  
ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหำนคร 10330 

โทรศพัท ์02-252-5895-6 
โทรสำร 02-252-5897 
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การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

1.    จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
        ก.   ทุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้  

บรษิทัฯ  มทีุนจดทะเบยีน  195,336,169 บำท คดิเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 390,672,338 หุน้ และทุนจดทะเบยีนช ำระ
แล้ว 158,205,580 บำท มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท คดิเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 316,411,160 หุ้น ทัง้น้ี หุ้นของ
บรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 

        ข.   หุน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงื่อนไขแตกต่ำงไปจำกหุน้สำมญั :    -ไมม่-ี 
        ค.   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิทั ทัง้ 2 รุ่น ได้ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ทัง้หมดแลว้ คอื 

 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัรุน่ที่ 1 (ACAP-W1) จ ำนวนไม่เกนิ 62,500,000 หน่วย ประเภทระบุชื่อผูถ้อื
และสำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได้ อำยุ 2 ปี อตัรำกำรใช้สทิธหิลงัปรบัสิทธ ิ(หน่วย : หุ้น) 1:1.1789  รำคำใช้สิทธ ิ
1.6965 บำท โดยไดค้รบก ำหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยไปแล้ว เมื่อวนัที ่31 กรกฎำคม 2561  

 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัรุ่นที่ 2 (ACAP-W2) จ ำนวนไม่เกนิ 76,172,282 หน่วย ประเภทระบุชื่อผูถ้อื
และสำมำรถโอนเปลี่ยนมอืได้ อำยุ 2 ปี อตัรำกำรใช้สทิธ ิ(หน่วย : หุ้น) 1:1 รำคำใช้สทิธิ 6 บำท โดยได้ครบ
ก ำหนดวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยไปแลว้ เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม 2562 

รำยละเอียดจ ำนวนหุ้นที่มกีำรใช้สทิธิส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัรุ่นที่ 1 (ACAP-W1) และใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัรุน่ที ่2 (ACAP-W2) มผีลท ำใหจ้ ำนวนหุน้เปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 

                   ACAP-W1
(   )

ACAP-W2
(   )

ACAP-W1
(    )

ACAP-W2
(    )

                             

 -                                      31,250,000 62,500,000

 -                                       ,000,000 38,086,169 2,000,000 76,172,338

                                       ,250,000 38,086,169 64,500,000 76,172,338

                                    

 -        27,344,675 54,689,350

-        4,246,802  ,   ,   8,493,604  ,   ,   

 -        300,153 600,306

-        2,088 4,175

                                  31,891,630  ,  3,950   ,783,260 2,627,900

                   358,370 36,772,219    ,740 73,544,438
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สรุปจ ำนวนหุ้นที่มกีำรใช้สทิธใินกำรแปลงสภำพทัง้สิน้เป็นจ ำนวนเงนิ 33 ,205,580 บำท หรอืคดิเป็นจ ำนวนหุ้นทัง้สิ้น 

66,411,160 หุน้ จ ำนวนหุน้ที่เหลอืจำกกำรใช้สทิธจิ ำนวน 37,130,589 บำท หรอืคดิเป็นจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 74,261,178 หุน้ ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 ที่จดัประชุมขึ้นเมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 27 กุมภำพนัธ ์2563 ได้มมีติเหน็ชอบลดทุนจด
ทะเบยีนส่วนที่เหลือจำกกำรใช้สทิธิ และให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 ของบรษิทัฯ ที่จะมปีระชุมในวนั
พธุที ่29 เมษำยน 2563 เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป   

 

2.   ยอดหน้ีคงค้างของการออกหุ้นกู้และตัว๋แลกเงิน  
รำยละเอยีดกำรออกหุน้กูแ้ละตัว๋แลกเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี          
ก. หุน้กูข้องบรษิทัฯ ทีย่งัไมไ่ดไ้ถ่ถอน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
 
หมำยเหตุ : (1) ตำมมตจิำกกำรประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2562 รุ่น ACAP190A เมื่อวนัศุกรท์ี่ 4 ตุลำคม 2562 ผูถ้ือหุ้นกู้มมีติ
อนุมตัเิปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสทิธแิละหน้ำที่ของผูอ้อกหุน้กู้และผูถ้อืหุ้นกู้ โดยขยำยระยะเวลำวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู้รุ่น 
ACAP190A ออกไปอกี 366 วนั และอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ มสีทิธใินกำรไถ่ถอนหุน้กู้ทัง้จ ำนวนหรอืบำงสว่น ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่
ถอนหุน้กู้ในวนัที่ 6 ตุลำคม 2563 และเมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 2563 โดยก ำหนดให้จ่ำยดอกเบี้ยใหม่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิขอ้ 2.1 
จำกเดมิอตัรำรอ้ยละ 6.00 ต่อปี เป็นอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี บรษิทัฯ ไดใ้ช้สทิธใินกำรช ำระคนืหุน้กู้รุ่น ACAP190A บำงส่วน
ก่อนครบก ำหนด จ ำนวน 99,918,000 บำท โดยผูถ้ือหุน้กู้จะไดร้บัช ำระเงนิคนืจ ำนวน 130 บำท ต่อหุน้กู้ 1 หน่วย ท ำใหภ้ำย
หลงัจำกกำรช ำระคืนบำงส่วน หุ้นกู้จะมีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกบั 870 บำท ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย ท ำให้มูลค่ำที่เหลือของหุ้นกู้รุ่น 
ACAP190A เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบั 668,682,000 บำท 
          (2) ในวนัที ่13 กุมภำพนัธ ์2563 บรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้กู้ครัง้ที่ 2/2563 รุน่ ACAP202A ซึ่งทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นกู้มมีติไม่อนุมตัิเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธแิละหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยขอขยำยระยะเวลำวนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น ACAP202A ออกไปอีก 366 วนั นับจำกวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2563 เป็นวนัที่ 7 กุมภำพนัธ ์2564 โดย

                              
(   )

            
(    )

            

                                     125,000,000 250,000,000

                                  31,250,000 62,500,000                   ACAP-W1

                                     156,250,000 312,500,000

                                    ,086,169 78,172,338 76,172,338     
                  ACAP-W2

2,000,000     
                  ACAP-W1

                    195,336,169    ,672,338

              37,130,589 74,261,178

                              ,   ,   316,411,160

หุ้นกู้ จ  ำนวนเงิน ไถถ่อน ยอดคงเหลือ อตัรำดอกเบีย้ อำย ุ(ปี) วนัครบก ำหนด

ก่อนก ำหนด (%)

หุน้กู ้ACAP19OA (1) 768.60         99.92            668.68          7.50              3 6 ตุลาคม 2563

หุน้กู ้ACAP202A (2) 395.30         395.30          6.00              2 7 กุมภาพนัธ์ 2563

หุน้กู ้ACAP207A 716.10         716.10          6.50              2 6 กรกฎาคม 2563
หุน้กู ้ACAP209A 196.50         196.50          6.50              2 14 กนัยายน 2563
หุน้กู ้ACAP20NA 294.10         294.10          6.50              2 23 พฤศจกิายน 2563
หุน้กู ้ACAP212A 229.80         229.80          6.50              2 15 กุมภาพนัธ์ 2564
หุน้กู ้ACAP20NA 74.90          74.90           6.50              2 29 มนีาคม 2564
รวมทัง้ส้ิน 2,675.30        2,575.38         
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ก ำหนดให้จ่ำยดอกเบี้ยใหม่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธ ิขอ้ 2.1 จำกเดมิอตัรำร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี มผีลให้
หุน้กูรุ้น่ ACAP202A ถอืวำ่ผดินดัช ำระหน้ี (Default) 

 
ข.  ตัว๋แลกเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2562 : บรษิทัฯ มยีอดคงคำ้งของตัว๋แลกเงนิเป็นจ ำนวน 580.37 ลำ้นบำท 
 

3.   ผู้ถือหุ้น 
   รำยชื่อผูถ้อืหุน้และสดัส่วนกำรถอืหุน้จำกทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแล้ว ตำมทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ  

วนัที ่12 พฤศจิกายน 2562 สรปุไดด้งัน้ี 

 
 
 

4.   การเปล่ียนแปลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
  กำรเปลีย่นแปลกำรถอืหุน้ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในช่วงปี 2562 ตำมตำรำงดำ้นล่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยช่ือ จ ำนวนหุ้นท่ีเรียกช ำระแล้ว ร้อยละ

1. กลุ่มชนิวงศว์รกุล

    - นางจารุณ ีชนิวงศว์รกุล 78,429,000 24.79%
    - นายวชิติ ชนิวงศว์รกุล 251,000 0.08%
2. นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศรี 46,575,250 14.72%
3. นายวสิุทธิ ์นชัชาธน 15,330,950 4.85%
4. นายณรงค ์เผอืกผ่อง 6,534,150 2.07%
5. นางสุมาล ีอ่องจรติ 4,502,100 1.42%
6. บรษิทั หลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 4,220,600 1.33%
7. นายวทิยา ชศูกัดิ ์ 3,404,400 1.08%
8. นายพงศภคั จนิดาสมบตัเิจรญิ 3,166,500 1.00%
9. นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 2,930,000 0.93%
10. นางสาวจริภคั วงษ์ชืน่ 2,523,550 0.80%
11. นายทว ีนรสิศริกิุล 2,470,000 0.78%

12. นายสทิธชิยั จรยิานุพงศ์ 2,279,204 0.72%
13. นางสุจติรา ดุสติานนท์ 2,250,000 0.71%
14. นายณชัชชัพงศ ์พรีะเดชาพนัธ์ 1,800,000 0.57%
15. ประชาชนทัว่ไป 139,744,456 44.17%

รวม 316,411,160 100.00%
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5.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิได้
และหกัส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้น้ีกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เป็นครัง้ครำว ขึ้นอยู่กบัแผนกำรลงทุน
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยกำรจำ่ยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแต่ละครัง้จะต้องผำ่น
กำรอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมี
อ ำนำจอนุมตัใิหจ้ำ่ยเงนิปันผลได ้แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำรแลผูบ้ริหำร เปล่ียนแปลง
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิม (ลด)

1. พลเอก ภดูศิ ทตัตยิโชติ                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

2. นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

3. นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศรี         46,575,250.00 46,575,250                        -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

4. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

5. นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกิุล                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

6. นางสาวพมิพว์ลญัช ์สุวตัถกิุล                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

7. พล.ต.อ.อ านาจ อนัอาตมง์าม                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

8. นายณฐพร องิคนินนัท์                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

9. นายวเิศษ นุ้ยตูม                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

10. นายชชูาต ิไทรงามสงู                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

11. นางจติรศณิ ีรุ่งวฒันชยั                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

12. นางสาวคนึงนิตย ์ปานโต                        -                          -                          -   
คู่สมรส / บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ   - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-

จ ำนวนหุ้น
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รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2562 เทยีบกบัปีทีผ่ำ่นมำดงัน้ี 
 

 
 

         หมำยเหตุ:  * ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 ที่จดัประชุมขึน้เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่27 กุมภำพนัธ ์2563 ไดม้ ี
   มตงิดจำ่ยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และใหน้ ำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้     
   ประจ ำปี 2563 ของบรษิทัฯ ทีจ่ะมปีระชุมในวนัพธุที ่29 เมษำยน 2563 เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป   

 
 

รำยละเอียดกำรจำ่ยเงินปันผล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(ลา้นบาท) (25.142) 174.350 243.484 61.875 (187.206)
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 125 305 316 316 316 
3. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้
   3.1 เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุน้) - - - - -
   3.2 เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) - - 0.25 - -
4. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้น (ลา้นบาท) - - 78.95 - -
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โครงสร้างการจดัการ  
 

 
 
คณะกรรมการ  

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
 
1. คณะกรรมการบริษทั 

การปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2562 นัน้ คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามพรอ้ม
ทัง้คณุวฒุคิวามสามารถ และประสบการณ์ จ านวน 9 ท่าน ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  

กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบรหิารงานของบรษิทั เป็นพนักงานที่ได้รบั
เงนิเดอืนประจ า และมอี านาจลงนามหรอืไมม่อี านาจลงนามผกูพนัตามของบงัคบัของบรษิทั  

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร หมายถงึ กรรมการที่ไม่ไดม้สี่วนรวมในการบรหิารงาน ไม่ไดม้ตี าแหน่งเป็นผูบ้รหิารหรอื
เป็น พนกังานประจ าของบรษิทั ซึง่อาจมอี านาจหรอืไมม่อี านาจลงนามผกูพนัใดๆ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัทัง้ 9 ท่านเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวสุกญัญา สขุเจรญิไกรศร ีนายอนุ
ชยั  วทิย์นลากรณ์ และนายอดศิยั วารนิทรศ์ิรกุิล และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร 6 ท่านโดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ยรว่มกนัปฏบิตัหิน้าทีม่าในปี 2561 โดยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงาน
ทางการเงนิ ตลอดจนการปฏบิตัติามระเบยีบและนโยบายต่างๆทีไ่ดว้างไวน้อกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะท างานรว่มกบั
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตดิตามการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารวา่เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมคีวามเหมาะสม 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 9 ท่าน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

 
หมายเหตุ : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และ เลขานุการบรษิทั – ตามรายละเอยีดแนบ 1 
        (1) นายวเิศษ นุ้ยตูม ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่13 
       พฤษภาคม 2562 แทนนายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีทีไ่ดล้าออกมผีลตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทั 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 ไดม้กีารแกไ้ขผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อ

แทนบรษิทัเป็นดงัน้ี คอื นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ีหรอื นายเยี่ยม จนัทรประสทิธิ ์หรอื นายอนุชยั วทิย์นลากรณ์ หรอื 
นางสาวพมิพว์ลญัช ์สวุตัถกุิล กรรมการสองคนในสีค่นลงนามร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

  
บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมัดระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยสรปุอ านาจหน้าทีท่ีส่ าคญัได ้ดงัต่อไปน้ี 
 

1. จดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ
บรษิทัฯ 

2. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3. จดัให้มกีารท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซึ่ง

ผูส้อบบญัชตีรวจแลว้และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 
4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั รวมทัง้ควบคุมก ากบัดูแล

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป้นไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ทีน่ าเสนอโดยฝ่ายจดัการ 

ต ำแหน่ง

1. พลเอก ภดูศิ ทตัตยิโชติ ประธานกรรมการ
2. นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม
3. นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ี กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

4. นายอนุชยั วทิย์นลากรณ์ กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

5. นางสาวพมิพว์ลญัช ์สุวตัถกิุล กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

6. นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกิุล กรรมการ

7. พล.ต.อ.อ านาจ อนัอาตมง์าม กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายณฐพร องิคนนินัท์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

9. นายวเิศษ นุ้ยตมู (1) กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอุภยัพร อศัวรกัษ์ เลขานุการบรษิทั

รำยช่ือ



บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2562  

 
 

52 
 

6. พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องคก์รและก ากบัดูแลให้มี
ระบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัอยา่งเหมาะสม 

7. คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอ านาจใหก้รรมการท่านหน่ึงหรอืหลายท่าน หรอืบุคคลอื่นใดปฏิบตัิอย่างหน่ึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการบรษิทัได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิทั หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดงักล่าวมอี านาจตามทีก่รรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร ทัง้น้ี
คณะกรรมการบรษิทั อาจมอบอ านาจให้คณะผูบ้รหิาร มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตังิานต่างๆ โดยมรีายละเอียดการ
มอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บรหิาร ซึ่งการมอบอ านาจดงักล่าวมใิช่เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะผูบ้รหิารสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อื่นใดที่ท ากบับรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ล้ว 

8. พจิารณาทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิของบรษิทัทุกๆ 5 ปี รวมถงึการก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย 
แผนงานและงบประมาณบรษิทั ควบคุมก ากบัดูแลการบรหิาร และการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการบรษิทัต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นก่อน
การด าเนินการไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การ
ออกหุ้นกู้ การขายหรอืโอนกิจการของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น หรอืการซื้อหรอืรบัโอน
กจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทั การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ยงัมขีอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดูแลให้บรษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) อาทเิช่น การ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

9. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะผูบ้รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทหรอืเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่่า
จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

11. กรรมการต้องแจ้งให้บรษิทัทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาที่บรษิทัท าขึ้น 
หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 
 
ทัง้น้ี อ านาจของคณะกรรมการบริษัทจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่

คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบั
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งการอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

 
2. คณะกรรมการบริหาร  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มกีรรมการบรหิารจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
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หมายเหตุ : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และ เลขานุการบรษิทั – ตามรายละเอยีดแนบ 1 

* นางสาวพมิพว์ลญัช ์สุวตัถกิุล ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร มผีลตัง้แต่วนัที ่26 กรกฏาคม 2562 
 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบรษิัทได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารในการ

บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทก าหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณ
โครงสรา้งการบรหิารงานและอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิทัหลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกจิใหส้อดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิและ/หรอืให้ความเห็นชอบรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่ าหนดโดยสรปุอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1. พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาและอนุมตัทิ ัง้น้ีใหร้วมถงึการพจิารณาและอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงและเพิม่เตมิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีในระหวา่งที่
ไมม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัในกรณีเรง่ดว่นและใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

2. อนุมตักิารซือ้ขายสนิคา้อนัเป็นปกตธิรุะของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 300 ลา้นบาท 
3. อนุมตัิการใช้จ่ายเงนิในวงเงนิไม่เกนิ 300 ล้านบาทยกเว้นการน าเงนิลงทุนในพอรต์สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ  (NPL 

Portfolio) ที่บรษิทัและบรษิทัย่อยเขา้ไปด าเนินการมอี านาจอนุมตัวิงเงนิดงักล่าวไม่เกนิ 300 ล้านบาทต่อการเขา้ลงทุนในแต่ละ
พอรต์ 

4. อนุมตัิการใช้จ่ายเงนิลงทุนส าหรบัการลงทุนและขยายธุรกิจให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจที่ได้ถูกก าหนดไว้ใน
นโยบายการลงทุนของบรษิทัทีจ่ดัท าขึน้ 

5. อนุมตัิการใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญัๆที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัหรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ล้ว 

6. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกี่ยวกบันโยบายด้านการเงนิการลงทุนการตลาดการบรหิารงานบุคคลและ
ดา้นการปฏบิตักิารอื่นๆ 

7. จดัสรรเงนิบ าเหน็จรางวลัซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้วแก่พนักงานหรอืลูกจา้งของบริษทัหรอืบุคคล
ใดๆทีก่ระท ากจิการใหบ้รษิทั 

8. ควบคมุดแูลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั 
9. กระท าการแทนบรษิทัในเรื่องต่างๆ ตามเงื่อนไขทีจ่ดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย ์
 
ทัง้น้ีอ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้งหรือรายการใดที่คณะ

กรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบั
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

 
 
 

ต ำแหน่ง

1. นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ี ประธานกรรมการบรหิาร

2. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ กรรมการบรหิาร

3. นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกิลุ กรรมการบรหิาร

นางสาวอุภยัพร อศัวรกัษ์ เลขานุการกรรมการบรหิาร

รำยช่ือ
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
ทัง้น้ีนายณฐพร องัคนินันท์ มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานผลการ
ตรวจสอบภายในร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีประธานเจา้หน้าที่สายงานบญัชแีละการเงนิ พจิารณา
รายการเกีย่วโยงต่างๆ เป็นตน้ คณะกรรมการตรวจสอบทีป่ฏบิตัหิน้าทีป่ระกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 

 
หมายเหตุ : รายละเอยีดเกีย่วกบังานหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและงานหวัหน้าฝ่ายก ากบัดแูล – ตามรายละเอยีดแนบ 3 

(1) นายวเิศษ นุ้ยตูม ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2562   
   เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2562 แทนนายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีทีไ่ดล้าออกมผีลตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปมกีาร

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอและเชื่อถอืได ้
2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 
3. สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์รวมถึ งกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอ แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวและเสนอเลกิจา้งผู้สอบบญัชภีายนอกรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ
เขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
6.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก าหนดของตลาด 
     หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ความเหน็หรอืสงัเกตโดยรวม ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่รามกฏบตัร (Charter) 

ต ำแหน่ง

1. พล.ต.อ.อ านาจ อนัอาตมง์าม กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณฐพร องิคนนินัท์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นายวเิศษ นุ้ยตมู (1) กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

นายบรรดาศกัดิ ์ ชสูาย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รำยช่ือ
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รายงานอื่นที่เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
7. พจิารณาอนุมตัิกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายบรหิารความเสี่ยงและฝ่ายก ากบัดูแลรวมถึงอนุมตัิแผนการ

ตรวจสอบแผนงานอตัราก าลงัและงบประมาณประจ าปี 
8. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ถอดถอนโยกยา้ยเลกิจา้งและพจิารณาความดคีวามชอบมอบหมายงาน

และรวมถงึการด ารงไวซ้ึง่ความอสิระใหแ้ก่ฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายบรหิารความเสีย่งและฝ่ายก ากบัดแูล 
9. ปฏบิตังิานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เช่น 
- ทบทวนและประเมนิความเหมาะสมของกฎระเบยีบและขอ้ก าหนดของบรษิทัฯ ตลอดจนดูแลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติาม 
ขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้นโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้
- ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 
- ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธรุกจิของผูบ้รหิาร 
- ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนดเช่น  
บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิารเป็นตน้ 
10.จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิทัซึ่ง

รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดและคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

อน่ึงในการปฏบิตัหิน้าที่และความรบัผดิชอบขา้งตน้คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
โดยตรงและคณะกรรมการบรษิทัยงัคงรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้และบุคคลภายนอก 

 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 
จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมตัิให้รอการแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ไวก่้อน ซึ่งในปัจจุบนัยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการชุดใหม่เน่ืองจาก
บรษิทัฯ เป็นองคก์รขนาดเลก็การหมุนเวยีนของผูบ้รหิารระดบัสูงเกดิขึน้ไมบ่่อยนัก ดงันัน้กรรมการบรษิทัจงึยงัคงท าหน้าทีแ่ทน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนต่อไป   

 
ขอบเขต หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาร คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 
คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของ

บรษิทัดงัต่อไปน้ี 
 
1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอนัเก่ียวกบัการสรรหา 
   1.1 พจิารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการของบรษิทั 
   1.2 ก าหนดคณุสมบตัทิี่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร รวมทัง้หลกัเกณฑ์

ในการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร นอกจากน้ียังมีหน้าที่ทบทวน
คณุสมบตัขิองกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีค่รบก าหนดวาระ 

   1.3 ก าหนดวิธกีารและกระบวนการในการเตรยีมบุคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอนัเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน 
   2.1 ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ส าหรบัคณะกรรมการบริษทั กรรมการผู้จดัการ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 
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   2.2 ก าหนดค่าตอบแทน เงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเสนอทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

   2.3 ประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมถงึพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบัประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

   2.4 คณะกรรมการบรษิทั อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ในเรื่องดงัน้ี 

        2.4.1 เพื่อก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนด้านทรพัยากรบุคคลส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูงให้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัเป้าหมายทางธรุกจิของบรษิทัฯ 

        2.4.2 เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ส าหรบัผู้บริหารระดบัสูงอยู่ในระดบัที่
สามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบธรุกจิรายอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได้ 

        2.4.3 เพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูไวก้บับรษิทั 

 

5. ผู้บริหาร  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิารจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย  

 

 
หมายเหตุ:  รายชือ่ผูบ้รหิารล าดบัต่อจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นไปตามค านิยามผูบ้รหิารของประกาศคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (Chief Executive Officer : CEO) / กรรมการผู้จดัการ (Managing Director : MD) 
 
คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดให้นางสาวสุกญัญา สุขเจริญไกรศรี เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

(CEO) ซึ่งเป็นต าแหน่งเดยีวกบัต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ (MD) เพื่อด าเนินการควบคุมการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการด าเนินธรุกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

 
ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 
 
1. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
2. ก าหนดกลยุทธแ์ละแผนการทางธุรกจิเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามกล

ยทุธแ์ละแผนการทางธรุกจิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
3. ด าเนินการและปฏบิตัภิารกจิทีค่ณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 
4. สัง่การออกระเบยีบประกาศบนัทกึเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย 
5. อนุมตัิและ/หรอืมอบอ านาจการท านิติกรรมเพื่อผูกพนับรษิทัฯ ส าหรบัธุรกรรมปกติของบรษิทัฯ ทัง้น้ีให้รวมถึง

ธรุกรรมใดๆ ทีไ่มเ่ป็นการผกูพนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ โดยตรง 

ต ำแหน่ง

1. นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศร ี ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

2. นายอนุชยั วทิย์นลากรณ์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร

3. นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกิุล ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ

4. นายชชูาต ิไทรงามสงู ผูอ้ านวยการฝ่ายสนิเชื่อ

5. นางจติรศณิ ีรุง่วฒันชยั ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี

6. นางสาวคนงึนติย์ ปานโต ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ

รำยช่ือ
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6. ประสานงานผูบ้รหิารและพนักงานเพื่อปฏบิตัติามนโยบายและทศิทางทางธุรกจิที่ไดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. แสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  เพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
8. พิจารณาการน าสิทธิและทรพัย์สินของบรษิัทฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบัน

การเงนิ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
9. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยคา่ใชจ้า่ยการด าเนินงานปกตใินวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
10. พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในตราสารและหลกัทรพัยเ์พื่อบญัชบีรษิทัฯ ในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 
11. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญัในการขยายธุรกจิตลอดจนการร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกจิการอื่นๆ ในวงเงนิไม่

เกนิ 50 ลา้นบาท 
12. ดแูลการท างานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายกฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึการปฏบิตังิานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

ในการท าธรุกจิ 
13. สง่เสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของพนักงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 
14. พจิารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของบรษิทัฯ รวมถงึมอี านาจในการแต่งตัง้ทนายความ

เพื่อฟ้องรอ้งด าเนินคดหีรอืเขา้สูค้ดทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
15. การพจิารณาอนุมตักิารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้เช่น ซื้อขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด 

การคดิคา่ธรรมเนียมบรกิารในอตัราคา่ธรรมเนียมปกติ และการใหเ้ครดติเทอมเหมอืนลูกคา้ทัว่ไป เป็นตน้ 
16. อนุมตักิารแต่งตัง้โยกยา้ยและเลกิจา้งพนกังานระดบัผูบ้รหิาร 
17. อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้มอี านาจลงนามในเช็คหรอืเอกสารสัง่จ่ายเงนิของบรษิทัฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่

เกี่ยวกบัหุน้ หุน้กู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัหลกัทรพัย์ รวมทัง้
สญัญาต่างๆเอกสารทางการบญัชกีารเงนิและเอกสารทัว่ไป 

18. ด าเนินกจิการงานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรณีๆ ไป 
19. มอบอ านาจให้บุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อท าหน้าที่ด าเนินการแทนในเรื่องที่จ าเป็นและสมควรและภายใต้

อ านาจหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
20. มอบหมายงานภารกจิเรื่องใดๆ ใหแ้ก่รองกรรมการผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารน าไปปฏบิตั ิ
 
อน่ึงการอนุมตัิรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตัิรายการที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร /

กรรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอ านาจสามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้มสี่วนได้เสยีหรอือาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯและตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) ท ากบับรษิทัฯ หรือ
บรษิทัยอ่ยยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิว้ รวมทัง้
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องการท ารายการที่เกีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
 
6. เลขานุการบริษทั (Company Secretary)   

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 มมีตใิหน้างสาวอุภยัพร อศัวรกัษ ์
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 
2551 ตามมาตรา 89/15 เรื่องการก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น  โดยมีหน้าที่และความ
รบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัท าและเกบ็เอกสารดงัต่อไปน้ี 
1.1 ทะเบยีนกรรมการ 
1.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และรายงานประจ าปี
ของบรษิทัฯ 
1.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ายงานโดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่ส าเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
4. ใหค้ าแนะน าดา้นกฏหมายและกฏเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลในการด าเนิน 

กจิการของคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย 
5. ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 
6. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามมติคณะกรรมการบรษิทั และมตทิี่ประชุมผูถ้ือ

หุน้ และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย 
7. จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่
8. หน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ 

 
การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 
 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2558 วนัที ่3 ธนัวาคม 2558 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
1.  อ านาจอนุมตัสินิเชื่อ 

 

 
 

1.1 อ านาจอนุมตัขิองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (วงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท) 
 วงเงนิอนุมตัไิมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของหลกัประกนัทีม่าขอสนิเชื่อ โดยใชบ้รษิทัประเมนิราคาทีข่ึน้

ทะเบยีนกบัส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
 อตัราดอกเบีย้ทีเ่รยีกเกบ็จากลูกคา้รอ้ยละ 12 ต่อปี หรอืมากกวา่ 
 ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ จ านองหรอืขายฝาก สามารถก าหนดระยะเวลาไดไ้มเ่กนิ 1 ปี และต่อได้

อกี 1 ครัง้ หากมากกว่าน้ีตอ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร 
1.2 อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร (วงเงนิเกนิ 50 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท) 

 วงเงนิอนุมตัไิมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของหลกัประกนัทีม่าขอสนิเชื่อ โดยใชบ้รษิทัประเมนิราคาทีข่ึน้
ทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 อตัราดอกเบีย้ทีเ่รยีกเกบ็จากลูกคา้รอ้ยละ 12 ต่อปี หรอืมากกวา่ 
 ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ จ านองหรอืขายฝาก สามารถก าหนดระยะเวลาไดไ้มเ่กนิ 1 ปี และต่อได้

อกี 1 ครัง้ หากมากกว่าน้ีตอ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
1.3 อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั (วงเงนิเกนิกว่า 300 ลา้นบาท) 

หลกัเกณฑใ์หใ้ช้หลกัเสยีงมตขิา้งมากขององคป์ระชุมโดยสามารถอนุมตัิทุกวงเงนิและอตัรา
ดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการเงนิ 

 
 
 
 

ต ำแหน่ง อ ำนำจอนุมติั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรหิาร 50-300 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรษิทั 300 ลา้นบาทขึน้ไป
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2. อ านาจอนุมตักิารลงทุนรวมในทัง้หุน้และตราสารต่างๆ 

การลงทุนมอีตัราผลตอบแทนไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 6 ต่อปี 

 
 

7. การสรรหากรรมการ 
 
7.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
 
ในการเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัทุกๆ ปี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสผ่านทางเวบ็ไซต์ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มคีวาม

เหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการใหมข่องบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาจากคณุวฒุ ิประสบการณ์ และความช าชาญ
ในธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นหลกั ในขณะเดยีวกนักจ็ะมกีารพจิารณาถงึความเหมาะสมของกรรมการที่จะครบก าหนดออกตามวาระ
ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไป การพจิารณาทัง้หมดน้ี คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี ใหค้วามเหน็ชอบตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 
1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีงตามจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็น

รายบุคคลหรอืหลายคนในคราวเดยีวกนัแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควรแต่ในการออกเสยีงลงคะแนนหรอื
มมีติใดๆผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สทิธติามคะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตามขอ้  1. แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่หากมคีะแนนเสยีง
เท่ากนัใหผู้ท้ีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมมเีสยีงชีข้าดเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีง 

 
ในกรณีทีม่ตี าแหน่งกรรมการวา่งลงนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ เช่น การตายหรอืลาออก คณะกรรมการบรษิทั

จะพจิารณาแต่งตัง้ใหก้รรมการใหม่ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการคนที่ตายหรอืลาออกในการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัได้
เลย โดยไม่ต้องมกีารเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อลงมตเิลอืกตัง้กรรมการใหม่แต่อย่างใด ส่วนการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง รวมทัง้
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืกรรมการผู้จดัการ จะเป็นไปตามนโยบายแผนสบืทอดต าแหน่งและการคดัเลือกแต่งตัง้
กรรมการใหมใ่นคูม่อืการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัก่อนทีจ่ะน าเสนอใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้ต่อไป 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 
บรษิทัฯ ก าหนดให้การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการของบรษิทัจ านวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต าแหน่ง 

ถา้กรรมการทีจ่ะออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสดัส่วน 1 ใน 3  
โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ช้วธิจีบัสลากกนั และปีต่อๆ ไป

ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ถูกเลือกให้ออก สามารถกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหน่งไดใ้หม ่โดยผา่นการคดัเลอืกจากผูถ้อืหุน้ 

 
คณุสมบติัคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการของบรษิทัประกอบไปดว้ยบุคคลทีเ่ป่ียมไปดว้ยประสบการณ์ ความรู ้ความเชีย่วชาญ และความสามารถใน

ธรุกจิทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการเพยีงพอ เพื่อที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ต้อง

ต ำแหน่ง อ ำนำจอนุมติั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรหิาร 50-300 ลา้นบาท

คณะกรรมการบรษิทั 300 ลา้นบาทขึน้ไป
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มคีวามทุ่มเทรบัผดิชอบ และใหเ้วลาต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างเต็มที่ รวมถงึมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
เป็นอยา่งด ี 

 
ทัง้น้ีเพื่อให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เหมาะสมต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ จึงได้มีการก าหนด

คณุสมบตั ิและการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบรษิทัไวด้งัน้ี  
1. ประกอบด้วยกรรมการในสดัส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารงาน ซึ่งก าหนดให้

กรรมการของบรษิทัฯ มจี านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในราชอาณาจกัร 
โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั จะตอ้งมาจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เป็นการแต่งตัง้กรรมการเพื่อเขา้มาแทนที่กรรมการที่
ลาออก ซึง่จะแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการของบรษิทัจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรอืมี
จ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลในระดบัคณะกรรมการบรษิทั 
และอยา่งน้อยตอ้งม ี1 คน ในกรรมการอสิระ ทีเ่ป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ  

3. กรรมการของบริษัทแต่ละท่านจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิในสาขาต่างๆ  ที่มีความ
หลากหลาย เพื่อให้เหน็โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจในด้านที่แตกต่างกนั โดยในจ านวนของคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 
จะตอ้งประกอบดว้ยผูท้ีม่คีวามรูใ้นสายงานหลกัๆ ดงัต่อไปน้ีอย่างน้อย 1 คน ซึง่ไดแ้ก่ ผูม้คีวามรูใ้นดา้นการเงนิหรอืการธนาคาร 
ดา้นการบญัช ีดา้นกฏหมาย 

4. ไม่มปัีญหาหรอืขอ้พพิาทดา้นกฎหมาย อนัเป็นผลจากการท าหน้าที่คณะกรรมการของบรษิทัอื่นทัง้ในอดตีและ
ปัจจบุนั 

5. กรรมการของบรษิทั จะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 5 บรษิทั ซึ่งหากกรรมการ
ท่านใดมคีวามจ าเป็นที่ต้องด ารงต าแหน่งเกนิกว่าที่ก าหนด กรรมการท่านดงักล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

6. กรรมการต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความ
ไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 

7. ทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการ บรษิทัจะแจง้ข่าวผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ นอกจากนัน้จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ผ่านระบบออนไลน์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นทนัททีีม่กีารแต่งตัง้ 

 
 7.2 การแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
 
บรษิทัฯ มนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยคณะกรรมการบรษิทั จะร่วมกนั

พจิารณาคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามมาตราพระราชบญัญตัิมหาชน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ อีกทัง้รวมถึงคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์การท างาน ความเชี่ยวชาญช านาญในด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นต้น จากนัน้จะน าเสนอที่ประชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้น้ีในปี 2561 บรษิทัมกีรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน  

 
คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ (Independent Director) คอืกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารจดัการไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจ

หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจดัการในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และ/หรอืผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอสิระของ
บริษัทฯ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กล่าวคอื 
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1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
บรษิทัย่อยล าดบัเดียวกนัผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท  ทัง้น้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้น้ี
ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดาคู่
สมรสพีน้่องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคมุหรอืบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อื
หุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัยหรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึงรวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอื
ใหกู้้ยมืค ้าประกนัการใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนัซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญา
มภีาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มีตวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้น้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ี
ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหน้ีที่เกดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชซีึง่มี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงนิซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้
รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัยผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็น
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มนีัยในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงานลูกจา้งพนักงานที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอื
หุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ  1 ถึง ข้อ 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อย
ล าดบัเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได ้
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ทัง้น้ี กรรมการอิสระท่านใดที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัฯ เกนิกว่า 9 ปี และครบก าหนดการออกตามวาระ

แต่หากในขณะนัน้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีความจ าเป็นที่จะต้องอนุมตัิแต่งตัง้ให้กรรมการอิสระท่านดงักล่าวด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต่อไป คณะกรรมการบรษิทัจะใหน้ าเสนอชื่อกรรมการอสิระท่านนัน้ในที่ประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ โดยที่คณะกรรมการบรษิทัจะชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 
7.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปีไม่เกนิ 3 วาระตดิต่อกนันับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้จาก

คณะคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีโดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ  “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบียนซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัของบรษิทัฯ ทัง้น้ีในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมอียา่งน้อย 1 ท่านเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ดา้นการเงนิและการบญัชเีพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

 
  7.4 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  3 ปี ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั นับจาก

วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้น้ีกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่งพ้นต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กี โดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่ประชุมผู้
ถอืหุน้  

 
คณุสมบติัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเช่นเดียวกบั “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม
ของบริษัทฯ ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเพื่อเพิม่ประสทิธผิลในการท างาน 

 
8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 



บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2562  

 
 

63 
 

8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ในปี 2562 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายผลตอบแทนกรรมการดงัต่อไปน้ี 
 
1. ประธานกรรมการบรษิทั ไดร้บัค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอตัรา 25,000 บาท และกรรมการแต่ละท่านไดร้บัค่าเบี้ย

ประชุมกรรมการในอตัราท่านละ 20,000 บาทในแต่ละครัง้ทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 

 
 

2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รบัเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัราท่านละ  20,000 บาท ในแต่ละ
ครัง้ทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
  
ทัง้น้ีจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและค่าเบี้ยประชุม

กรรมการตรวจสอบ (ตามขอ้ 1 และขอ้ 2) รวมกนัทัง้ปี 2562 จะอยู่ในวงเงนิไมเ่กนิ 1,700,000 บาท โดยทัง้ปี 2562 มี
คา่เบีย้ประชุมทัง้สิน้รวม 1,370,000 บาท 

 
3. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

 
 

 

หมายเหตุ:  จากการทีก่รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดล้าออกไป มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2558 
เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 ให้ชะลอการแต่งตัง้กรรมการทดแทน จึงท าให้ไม่มีกรรมการ รวมถึงไม่มกีารประชุมของ
คณะกรรมการสรรหาหลงัจากนัน้เป็นตน้มา 
 
4. บรษิัทฯ จะจ่ายบ าเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท 

นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านข้างต้นแล้ว  โดยก าหนดจ่ายหลงัจากที่งบการเงิน
ประจ าปีของบรษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในปีถดัไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 

ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(บำท/ครัง้) (บำท/ครัง้) (บำท/ครัง้)

ประธานกรรมการบรษิทั 25,000        25,000        25,000        

กรรมการบรษิทั 20,000        20,000        20,000        

ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(บำท/ครัง้) (บำท/ครัง้) (บำท/ครัง้)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000        20,000        20,000        

กรรมการตรวจสอบ 20,000        20,000        20,000        

ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

และก ำหนดค่ำตอบแทน (บำท/ครัง้) (บำท/ครัง้) (บำท/ครัง้)

ประธานกรรมการบรษิทั -            -            -            

กรรมการบรษิทั -            -            -            
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 
 

 
หมายเหตุ : (1) นายวเิศษ นุ้ยตูม ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบจากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่13   

    พฤษภาคม 2562 
  (2) นายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที ่24 มถิุนายน 2558 และลาออกเมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 

 
 8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ซึง่ทัง้หมดเป็นกรรมการบริหาร) 
 

ในปี 2562 บรษิทัจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารดงัน้ี 
                (หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ : ผูบ้รหิารไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนอื่น เชน่ คอมมชิชัน่ หรอืค่าตอบแทนในรปูอื่นใด นอกเหนือจากทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้

 
9. บคุลากร  

9.1 จ านวนพนักงาน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มพีนักงานทัง้สิ้น 27 คน ไม่ได้รวมพนักงานของบรษิทัย่อย ในการจดัสรรก าลงัคน

บรษิทัฯจะพจิารณาความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและการบรกิารของบรษิทัฯ ที่สอดคล้องกบัแผนการขยายการด าเนินงานและ
การลงทุนต่างๆ ซึง่บรษิทัมจี านวนพนกังานในต าแหน่งงานต่างๆ ดงัน้ี 

         
 
 
 

 ต ำแหน่ง  กำรประชมุ  กำรประชมุ  ค่ำตอบแทน  วนัท่ีเข้ำด ำรง

 คณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ต ำแหน่ง

 (ครัง้)  (ครัง้)  (บำท)

 1.  พลเอก ภดูศิ ทตัตยิโชติ  ประธานกรรมการ  7/7  -                      268,906  12 พฤศจกิายน 2559
 2.  นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์  รองประธานกรรมการ  6/7  -                      213,906  20 มนีาคม 2558
 3.  นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศรี  กรรมการ  7/7  -                      233,906  22 พฤษภาคม 2558
 4.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สุวตัถกิุล  กรรมการ  6/7  -                      213,906  12 พฤศจกิายน 2559
 5.  นายอนุชยั วทิย์นลากรณ์  กรรมการ  7/7  -                      150,683  18 มถุินายน 2561

 6.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกิุล  กรรมการ  7/7  -                      144,631  14 ธนัวาคม 2561

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

 6/7  6/6                      313,906  23 กนัยายน 2558

 8.  นายณฐพร องิคนนินัท์  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 7/7  6/6                      353,906  24 มถุินายน 2558

 9.  นายวเิศษ นุ้ยตมู (1)  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 3/3  2/2                      100,000  13 พฤษภาคม 2562

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีย่งัคงด ารงต าแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบนั                   1,993,750 

 ต ำแหน่ง  กำรประชมุ  กำรประชมุ  ค่ำตอบแทน  วนัท่ีลำออก

 คณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  จำกต ำแหน่ง

 (ครัง้)  (ครัง้)  (บำท)

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2562
 1.  นายพจิารณ์ สุขภารงัษี (2)  กรรมการอสิระ /

 กรรมการตรวจสอบ
 3/3  3/3                      120,000  10 พฤษภาคม 2562

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2562                      120,000 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562                        2,113,750 

 รำยช่ือ

 รำยช่ือ

ประเภทค่ำตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงนิเดอืน 6,446,880          7,420,000          8,599,548          9,305,000          
คา่ตอบแทนพเิศษ 679,914             938,321             1,569,539          1,849,920          
คา่เบีย้ประชมุ 220,000             280,000             260,000             380,000             
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 250,334             305,900             289,800             218,950             
รวม 7,597,128            8,944,221            10,718,887          11,753,870          
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                   (หน่วย : คน) 
 

 
 
ในสว่นของพนกังานในบรษิทัยอ่ยอื่นๆ (ไมร่วมบรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่ พทีอี ี จ ากดั) ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2562 มจี านวนพนกังานดงัต่อไปน้ี 
                    (หน่วย : คน) 

 

 
9.2 ลกัษณะผลตอบแทน 
(1) คา่ตอบแทนของพนกังานทีเ่ป็นตวัเงนิ (ไมร่วมผูบ้รหิารและบรษิทัยอ่ย) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

        (หน่วย : บาท) 

 
(2) คา่ตอบแทนอื่น (ถา้ม)ี 

บรษิัทฯ มิได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดแก่พนักงานของบรษิทัฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน
ตามทีเ่ปิดเผยในตารางขา้งตน้ รวมทัง้ไมม่คีา่คอมมชิชัน่ใหแ้ก่พนกังานแต่อยา่งใด 
10. ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

-ไมม่-ี 
11. นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาพนักงาน ผูเ้ป็นทรพัยากรหลกัของบรษิทัฯ จงึไดมุ้่งม ัน่ในการพฒันาปัจจยัต่างๆ 
เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เสรมิสรา้งวฒันธรรม ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม และสอดคล้องกบั
ผลการด าเนินงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และจดัให้มสีวสัดกิารตามกฎหมาย เช่น ประกนัสงัคม กองทุนเงนิทดแทน การ

ล ำดบัท่ี ต ำแหน่ง ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1           1               1               1               
2.  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 1           1               1               1               
3.  ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร 0 0 1 1               
4.  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 0 0 1 1               
5.  ผูอ้ านวยการ 0 0 0 2
6.  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่าย 2           1               1               1               
7.  ผูจ้ดัการ 5           3               5               3               
8.  หวัหน้าส่วน 6           6               3               2               
9.  พนกังานสนบัสนุนอื่นๆ 9           13              14              15              

 รวมจ านวนพนกังานทัง้สิน้ 24         25              27              27              

สดัส่วนกำรถอืหุ้น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

โดยบริษทั

บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) (GSC) 64.00                     415                 479                 559                 449                 
บรษิทั เอแคป คอนซลัติ้ง จ ากดั (ACON) 99.99                     4 0 2 -                  
บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ากดั (CAP OK) 99.99                     4 3 2 3                     
บรษิทั โอเค แคช จ ากดั (OK CASH) 99.99                     2 2 2 2
บรษิทั ซ.ี อมิเมจ ดจิติอล จ ากดั (C.IMAGE) 99.99                     0 0 0 -                  

บริษทัย่อย

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงนิเดอืน 10,974,661        8,966,678          8,626,685          6,752,614          
คา่ตอบแทนพเิศษ (โบนสั คา่ล่วงเวลา 1,409,905          1,502,242          1,348,702          941,943             
คา่อาหาร  คา่พาหนะ คา่น ้ามนั เงนิชดเชย)
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 204,318             186,875             245,461             148,000             
                                 รวม 12,588,884        10,655,795        10,220,847        7,842,557          
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ปฐมพยาบาล   รวมถงึจดัสวสัดกิารของบรษิทัฯ เช่น การประกนัชีวติกลุ่ม การประกนัอุบตัเิหตุและสูญเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 
และการประกนัสุขภาพ  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงนิช่วยเหลอืจดัการงานศพ เป็นต้น บรษิทัฯ  ยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ความสามารถของพนักงาน และถ่ายทอดความรู้  รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานจะเหน็ได้จากการก าหนด
วฒันธรรมองคก์รในการยดึมัน่ในคณุธรรม (Integrity) การจดัโครงการอบรมหลากหลายรปูแบบใหเ้หมาะสมกบัหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของพนกังานในแต่ละสว่นงาน  
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การก ากบัดแูลกิจการ  
 

   นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
 

คณะกรรมการของบรษิทัได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate 
Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดว้างไวโ้ดยไดจ้ดัท าเป็นคู่มอืปฏบิตัขิองบรษิทัฯ และเผยแพรไ่ว้
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบถึงแนวทางปฏิบตัิที่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเน่ืองจากบรษิทัฯ เชื่อว่า
บรษิทัฯ ที่มรีะบบการบรหิารจดัการที่ดีมคีณะกรรมการและผู้บรหิารที่มวีสิยัทศัน์และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่มกีารถ่วงดุล
อ านาจตลอดจนการบรหิารงานทีโ่ปร่งใสรวมถงึการใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้จะเป็นปัจจยัส าคญัที่จะน าพาไปสูก่ารเพิม่
มลูคา่และผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ ในระยะยาว ทัง้น้ีบรษิทัฯ ขอรายงานเรยีงตามล าดบัของหลกัการในแต่ละ
หมวดดงัต่อไปน้ี 

 
- สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
- การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
- การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
- การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
- ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายโดยไมเ่อือ้ประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงและอ านวย
ความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธติ่างๆ ที่ตนเองสมควรไดร้บัตามแนวทางที่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตั ิเช่น สทิธใินการซื้อขายหรอื
โอนหลกัทรพัย์ที่ถืออยู่ สทิธกิารซื้อหุ้นคืน สทิธใินการที่จะได้รบัส่วนแบ่งผลก าไรบรษิทัอย่างเท่าเทียมกนั  สทิธใินการได้รบั
ขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธติ่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นของผูถ้ือหุ้นทุกประเภทและนักลงทุนสถาบนั  สทิธใิน
การแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคัญของบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผลการแต่งตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าสอบบญัชี การอนุมตัธิรุกรรมที่ส าคญัและ
มผีลต่อทศิทางในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ รวมถงึการมสีทิธิ
ได้ร ับรู้ถึงข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ  กับผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ 
นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวก
ในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1) สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ปกตจิะจดัใหม้อียา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ในปี 2562 บรษิทัฯ จดัประชุมผูถ้อืหุน้ 1 
ครัง้คือ การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 โดยการจดัประชุมมีการจดัประชุมในสถานที่ที่
สะดวกในการเดนิทาง ซึ่งก่อนการประชุม บรษิทัฯ ได้มอบหมายให้บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่เป็น
นายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ พรอ้มรายละเอียดที่
พอเพยีง โดยเฉพาะในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี จะมกีารจดัส่งเอกสารให้กบัผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนันัดประชุม
อยา่งน้อย 7 วนั 

2) วนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธเิขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ดว้ยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้อีากรแสตมป์ไวบ้รกิารในกรณีที่ผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะไมไ่ดน้ ามาดว้ย 

3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงและใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ที่มาเขา้
รว่มประชุมภายหลงัจากเริม่ประชุมแลว้มสีทิธอิอกเสยีงในวาระถดัไปทีย่งัมไิดเ้ริม่พจิารณาและนบัเป็นองคป์ระชุม 

4) บรษิทัฯ ได้น าหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมพร้อมหนังสอืมอบฉันทะทัง้  3 แบบ คอื
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ลงในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ คอื www.acap.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะแบบใดกไ็ดน้อกจากน้ี   บรษิทัฯ  ไดเ้สนอชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ท่าน  เป็นผูร้บัมอบฉันทะ   ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไม่
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สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง    รวมทัง้แสดงขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ  กรณีที่มี
ความเหน็แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั    เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นรบัทราบขอ้มูลในการพจิารณาอย่างเพยีงพอและเท่าเทียม   โดย
การลงขอ้มลูทัง้หมด  บรษิทัฯ มกีารเผยแพรข่อ้มลูทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ลอืกใช้ 

5) ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 บรษิทัฯ มีกรรมการผู้บรหิารของบรษิทัฯ เข้าร่วมประชุม มี
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบจะเขา้ประชุมครบทุกท่านหรอือย่างน้อยจะเขา้รว่มประชุมไม่น้อยกว่า 2 ท่านจากทัง้หมด 
3 ท่านนอกจากน้ีจะมตีวัแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รว่มประชุมดว้ย 

6) เพื่อให้การนับคะแนนของการลงมติในวาระต่างๆ  มีความถูกต้องโปร่งใส บริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัท ผู้
ตรวจสอบบญัชที่านอื่น นอกเหนือจากบุคคลที่เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ มาท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
การนบัคะแนนเสยีงในการประชุมดว้ย 

7) ก่อนเริม่การประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงถงึกตกิารวมถงึวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่ตอ้งลงมตใินแต่ละ
วาระตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สทิธอิย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถามและ
แสดงความคดิเหน็รวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งไม่จ ากดั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอบขอ้ซกัถามอยา่งตรงประเดน็ในแต่ละ
วาระและมกีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถว้น มกีารสรุปผลการลงมตจิากการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระโดย
ในวนัเดยีวกนัได้สรุปผลการประชุมและมตกิารลงคะแนนผ่านช่องทางในระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ให้กบันักลงทุนและผู้ถอืหุน้ทราบทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวฉบบัเตม็ใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 14 วนันับจากวนัประชุม
เสรจ็สิน้ 

8) บรษิทัฯ จะไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มคีวามส าคญัและต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสินใจและได้ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ใน
หนงัสอืเชญิประชุม 

 
2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิทัฯ ให้ความส าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทุกรายโดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ผูถ้ือหุ้นกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง ตามแนวทางทีบ่รษิทัฯ ไดป้ฏบิตั ิดงัน้ี 

1) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัที่บรษิทัฯ ไดเ้สนอ
ชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมเพื่อเป็นตวัแทนในการรกัษาสทิธขิองตนเองได้ 

2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพยีงพอต่อการพจิารณาข้อมูลในวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  บรษิทัฯ ก าหนดให้มีการ
จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบรวมถงึการน าขึน้เวบ็ไซต์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

3) ในวาระการเลอืกตัง้ของกรรมการ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
4) ในระหวา่งการประชุม บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีารแสดงความเหน็และซกัถามในทีป่ระชุมดว้ยการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้ทุกรายสามารถสอบถามในประเดน็ต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการดว้ยการจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอ 
5) บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามระมดัระวงัอย่างมากต่อการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ จากกรรมการ

ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนของบรษิทัฯ เพื่อไม่ใหม้กีารน าขอ้มูลไปใช้ในประโยชน์สว่นตวัหรอืท าธุรกจิแข่งขนักบับรษิทัฯ หรอื
ธรุกจิที่เกี่ยวเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืเพื่อการใดๆ ที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้ โดยไดม้กีาร
ก าหนดขอ้พงึปฏบิตัติ่อการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดัในจรรยาบรรณพนักงาน 

6) เมื่อมีกรรมการและผู้บริหารคนใดท าการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ  จะต้องมีการแจ้งให้บริษัทฯ  ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อบรษิทัฯ จะได้จดัท ารายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการรวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
น าเสนอและเปิดเผยต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ให้ทราบต่อไป  อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบรษิทัจะยดึหลกัจรรยาบรรณร่วมกนัว่าจะไม่ท าการซื้อขายหุ้นของบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนงบการเงนิของ
บริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนรวมถึงอาทิตย์แรกภายหลงังบการเงินเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว  โดยในอดีตที่ผ่านมา
กรรมการของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัมิาอยา่งเครง่ครดั 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บรษิทัฯ ตระหนักถึงสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานคู่ค้าและเจ้าหน้ีลูกค้า 
คูแ่ขง่ชุมชนและสงัคม โดยมนีโยบายเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้า่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะไดร้บัการดูแลอย่างเหมาะสมและไดร้บั
ความรว่มมอืจากบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างกนัและตอบสนองผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดงัต่อไปน้ี 
ผู้ถือหุ้น บรษิทัฯ มุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยด าเนินการให้มผีลประกอบการที่ดเีลิศ

อย่างสม ่าเสมอและยัง่ยนืและใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้จะด าเนินการอย่าง
โปรง่ใสเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าวบรษิทัฯ จงึยดึถอืแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 
1. บรหิารจดัการให้บรษิทัฯ สรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมและยัง่ยนืให้แก่ผูถ้ือหุ้นสมกบัที่ผูถ้ือ

หุน้ใหค้วามไวว้างใจ 
2. บริษัทฯ มีการบริหารภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต  (Duty of Loyalty) และหลักความ

ระมดัระวงั (Duty of Care) เยีย่งผูท้ีม่คีวามรูป้ระสบการณ์และความช านาญ 
3. ไม่ด าเนินการใดๆ ที่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งและสรา้งความเสยีหายต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดย

ไมไ่ดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้กี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ 
5. เปิดเผยรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สม ่าเสมอครบถว้นตามความเป็นจรงิและทนัต่อเหตุการณ์ 
6. ไม่เพิกเฉยต่อข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะใดๆ ที่มีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น

เพื่อน ามาปรบัปรงุการบรหิารงานของบรษิทัฯ 
7. ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ตามที่ควรจะไดร้บัทัง้สทิธใินการประชุมสทิธใินการเสนอวาระ สทิธใินการ

เสนอรายชื่อกรรมการ สทิธใินการรบัทราบขอ้มูลการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการรบัทราบ
ขอ้มลูล่วงหน้าอยา่งพอเพยีงต่อการตดัสนิใจสทิธใินการรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

 
พนักงาน บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อพนกังานเป็นส าคญั เน่ืองจากพนกังานคอืสว่นส าคญัต่อความคงอยูแ่ละ

ความเจรญิเตบิโตขององคก์รมาตลอด จงึมุง่ม ัน่ในการพฒันาเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศ
การท างานที่ดี ส่งเสรมิการท างานเป็นทีมเพื่อสร้างความมัน่ใจให้พนักงานจึงก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัไิว ้ดงัน้ี 
1. ใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในทุกๆเรื่อง ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อผูใ้ดผู้

หน่ึง เน่ืองจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สญัชาต ิเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา 
หรอืความชอบพอใจสว่นตวั       

2. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังานในรปูแบบของเงนิเดอืนและ/หรอืเงนิโบนสั 
3. ใหค้วามใสใ่จต่อสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามสะอาดปลอดภยัทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิ

ของพนกังาน 
4. ไมล่ะเมดิสทิธแิละเสรภีาพสว่นบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
5. ส่งเสรมิและพฒันาความสามารถของพนักงานด้วยการให้การสนับสนุนการอบรมถ่ายทอด

ความรูแ้ก่พนกังานอยา่งทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 
6. เปิดโอกาสในการรบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียม

เสมอภาค 
7. ปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
8. ใหเ้กยีรตแิละปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความสภุาพและความเคารพต่อศกัดิศ์รขีองพนักงาน 
9. เปิดโอกาสและช่องทางที่สะดวกใหแ้ก่พนักงานสามารถรอ้งเรยีนและแจง้เรื่องที่ส่อไปในทาง

ผดิระเบยีบหรอืกฏหมายได ้



บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2562  

 
 

70 
 

 
คู่ค้าและเจ้าหน้ี  บรษิทัฯ ด าเนินธรุกจิภายใตผ้ลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ดว้ยการไมเ่อาเปรยีบภายใตก้ตกิา ดงัน้ี 

1. ปฏิบตัติามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครดัและซื่อสตัย์ ภายใต้เงื่อนไขรวมทัง้หลกัเกณฑ์
และกฎหมายทีก่ าหนดภายใตเ้งื่อนไข รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีก่ าหนด 

2. รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขดว้ยความออมชอมกรณีเกดิปัญหาทางการคา้หรอืปัญหาใด 
3. ไมเ่รยีกรอ้งไมร่บัหรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้ 

 
บรษิทัฯ พงึยดึถือปฏบิตัติามกฏหมายและกตกิาต่างๆ อย่างเคร่งครดัต่อเจา้หน้ีการค้า

ดว้ยการด าเนินการต่อไปน้ี 
1. ยดึมัน่ในการปฎิบตัติามเงื่อนไขที่มตี่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครดัทัง้ในแง่การช าระคนืและเงื่ อนไข

อื่นๆ 
2. ไม่ปกปิดฐานะทางการเงนิเพื่อหวงัหลบเลี่ยงหรอืเลื่อนการช าระแก่เจ้าหน้ีเมื่อครบก าหนด

โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม 
3. ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือแก้ไขเอกสารใดๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและก่อความ

เสยีหายใหแ้ก่เจา้หน้ี 
4. รายงานเจ้าหน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญาและร่วมกนัหาแนว

ทางแกไ้ขดงักล่าว 
 

ลกูค้า ผลส าเรจ็ของการบรหิารงานของบรษิทัฯ มาจากความพงึพอใจของลูกค้าเป็นส าคญั บรษิทัฯ จงึ
ต้องสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดตี่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่โดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติการรกัษา
จรยิธรรมและความเชื่อถอืซึ่งกนัและกนับรษิทัฯ ทราบดถีงึความแตกต่างด้านความต้องการและ
ความคาดหวงัของลูกค้าบรษิทัฯ จึงต้องสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยความ
ทุ่มเทและมุ่งมัน่เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ  ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลูกคา้ใหไ้ดม้ากที่สุดและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดตี่อ
กนัและก่อใหเ้กดิการเอือ้ประโยชน์รว่มกนัในระยะยาวดว้ยการปฏบิตัติ่อลูกคา้ในแนวทางต่อไปน้ี 
1. จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลูกค้าในสิ่งที่บริษัทฯ  มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

เท่านัน้ 
2. ไมมุ่ง่หวงัก าไรเกนิควร เมื่อเทยีบกบัคณุภาพของผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารทีบ่รษิทัฯ มใีห ้
3. การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าเกี่ยวกบัระยะเวลาเงื่อนไขสทิธผิลประโยชน์และข้อผูกพนัในการ

ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เราจะน าเสนอขอ้มลูทัง้หมดอย่างชดัเจนตามความเป็นจรงิไม่บดิเบอืนและ
โปรง่ใสยตุธิรรม 

4. การเชื้อเชิญลูกค้าให้มาใช้บรกิารของบรษิทัฯ จะต้องไม่ระบุเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและไม่
โปรง่ใสทีแ่สดงเจตนาใหเ้หน็ถงึการเอาเปรยีบลูกคา้อย่างจงใจ 

5. ปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาทีม่ตี่อลูกคา้อย่างเครง่ครดัหากมเีหตุสดุวสิยัไม่สามารถปฏบิตัิ
ไดต้อ้งรบีแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้าเพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

6. รกัษาความลบัของลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอรวมถงึไมน่ าขอ้มลูมาใชเ้พื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
คู่แข่ง  บรษิทัฯ ให้ความเคารพต่อคู่แข่งทางการค้าและกติกาการแข่งขนัในธุรกิจอย่างซื่อตรงด้วยการ

ปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดงัน้ี 
1. ไม่ใหร้้ายต่อคู่แข่งทางการค้า หรอืใช้วธิกีารใดๆ ที่เป็นการบิดเบือนขอ้เท็จจรงิต่อคู่แข่งขนั

ทางการคา้ 
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2. ไม่ลอกเลียนแบบผลติภณัฑ์ หรอืการให้บรกิารของคู่แข่งขนัแล้วน ามากล่าวอ้างในชื่อของ
ตนเอง 

3. ไมแ่ยง่ชงิลูกคา้จากคูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิกีารทีม่ชิอบ 
4. ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาและหลกัเกณฑใ์นการด าเนินธรุกจิที่ด ี

 
ชุมชนและสงัคม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม รวมทัง้  ให้ความช่วยเหลือและร่วม

พฒันาสงัคม ในโอกาสทีเ่อือ้อ านวยอย่างสม ่าเสมอ และจากการทีบ่รษิทัฯ ถูกก่อตัง้ขึน้โดยคนไทย  
จึงมีความรู้สึกรกัในชุมชนและสงัคมของประเทศที่เป็นแผ่นดินเกิดอยู่มากกว่าบริษัทฯ  จาก
ต่างชาต ิดงันัน้การปกป้องรกัษาสิง่แวดล้อมภายในชุมชนของบรษิทัฯ จงึถอืเป็นเรื่องส าคญัที่จะ
ด าเนินการไปพรอ้มๆกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯจงึไดจ้ดัท านโยบายเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณที่ดีต่อความรบัผิดชอบของสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ขึ้นมาปฏิบตัิ ซึ่งได้เปิดเผยในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ  ที่
ปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ 

 
4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ วางนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศ ใหม้คีวามโปร่งใส ทนัเวลา ครบถ้วน และถูกต้อง ตามมาตรฐานการ
มปีระสทิธภิาพในการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก าหนดของการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยไดก้ าหนดใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการในเรื่อง
การเปิดเผย โดยใหต้ระหนักถึงผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน เพื่อใหผู้้ถอืหุน้ไดร้บัขอ้มูลสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ผ่านสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่
www.acap.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ปฏบิตัใินเรื่องต่อไปน้ีเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

1) บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผย บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ รวมถงึคา่ตอบแทน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบโดยทัว่กนั 
ในแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี  

2) ในการแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายชื่อ และประวตัขิองกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นทางหนงัสอืเชญิประชุม 

3) คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผู้รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ รวมทัง้  สารสนเทศทาง
การเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี   โดยคณะกรรมการบรษิทั  และคณะกรรมการตรวจสอบจะแสดงรายงานความรบัผดิชอบ
ต่อรายงานทางการเงนิ ควบคูก่นัไปในรายงานประจ าปี 

4) กรณีบรษิทัฯ มรีายการเกี่ยวโยงกนั บรษิทัฯ จะเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าที่สอบทาน และติดตามการท าธุรกรรมของรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดงักล่าว จะต้องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่ขนาดของรายการ บรษิัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยมูลค่ารายการ 
คู่สญัญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เหตุผลและความจ าเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรายการ ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยเผยแพรผ่า่นระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อใหน้กัลงทุนทราบโดยทัว่กนั 

5) บรษิทัฯ มเีลขานุการบรษิทั เพื่อจดัเตรยีมและประสานงานเรื่องการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมี
ช่องทางการตดิต่อไดโ้ดยตรงผา่นช่องทางต่อไปน้ี  

 
เลขานุการบรษิทั  
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

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

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

http://www.acap.co.th/
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อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในแต่ละสายงานสามารถเป็นผูร้บัเรื่องหรอืชี้แจงผ่านนักลงทุนดว้ยตนเองได ้
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมชี่องทางการประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ ผา่นทางระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อีกช่องทางหน่ึง โดยบรษิทัฯ ตระหนักถึงความครบถ้วน โปร่งใส ถูกต้อง และความรวดเรว็ของขอ้มูล
เป็นส าคญั 

6) บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครองสทิธิแ์ก่ผูแ้จง้เบาะแสของการกระท าผดิ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหม้กีารรอ้งเรยีน หรอืน าเสนอขอ้คดิเหน็ ทัง้จากพนกังาน ผูบ้รหิาร หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกคน ผา่นมายงั
คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง คอื 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

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

 
หรอืช่องทาง 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 กรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิารจ านวน 6 ท่าน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบด้วยจ านวน 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ก าหนดให้ม ี
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีจ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าจะมกีารตรวจสอบถ่วงดลุในระดบัคณะกรรมการ และอย่างน้อย
ตอ้งม ี1 คน ในกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 ในจ านวนของคณะกรรมการทัง้หมด จะต้องประกอบดว้ยผูท้ี่มคีวามรูใ้นสายงานหลกัๆ เช่น ผูม้คีวามรู้
ในด้านการเงนิ หรอืการธนาคาร ดา้นการบญัชี ดา้นกฏหมาย อย่างน้อย 1 คน เพื่อใหเ้หน็โอกาสและ
ความเสีย่งของธรุกจิในดา้นทีแ่ตกต่างกนั  

 กรรมการของบรษิทัฯ จะไมด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 5 บรษิทั  
 กรรมการต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั

ความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั อกีทัง้ ไม่มปัีญหาหรอื
ขอ้พพิาทดา้นกฎหมาย อนัเป็นผลจากการท าหน้าทีค่ณะกรรมการของบรษิทัอื่นทัง้ในอดตีและปัจจบุนั 

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อใหม้หีน้าที่และความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
5.2  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวัแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่คอยก ากบัดูแลการบรหิารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม
กฏหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิัทฯ โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี อนัน ามาซึ่งการด าเนินกิจการอย่าง 
โปรง่ใสและเป็นธรรม เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

 

mailto:ac_acap@acap.co.th
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ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการคอืผูท้ีเ่ชื่อมโยงระหวา่งผูถ้อืหุน้กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการจงึเป็นเสมอืนตวัแทนของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้

การที่คณะกรรมการจะท าให้ผูถ้อืหุ้นเชื่อมัน่ได้ว่า กระบวนการจดัการของบรษิทัฯ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาว คณะกรรมการของบรษิทัฯ แต่ละท่านจงึตอ้งท าหน้าทีข่องตนเองดว้ยความเป็นกลาง ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของฝ่าย
จดัการ หรอืโดยกลุ่มบุคคล หรอื นิติบุคคลที่มอี านาจควบคุมฝ่ายจดัการ นอกจากน้ีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ทุกท่านจะต้อง
ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยหลกัความระมดัระวงั (Duty of Care) คอืท าหน้าที่ดว้ยความสมเหตุสมผล มขีอ้มูลอย่างเพยีงพอ และไม่มเีหตุ
ใหส้งสยัวา่ขอ้มลูนัน้ไมน่่าเชื่อถอื  

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบรษิทัยงัจะตอ้งปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) ท าหน้าที่
ดว้ยความโปร่งใส ตดัสนิใจโดยไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เว้นแต่การกระท านัน้จะผ่านตดัสนิใจ
จากผูไ้ม่มสี่วนไดเ้สยี ซึ่งเหน็ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ แล้ว ตลอดจนรวมทัง้ไม่น าขอ้มูล หรอืความลบัของบรษิทัฯ ไป
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แต่ตนหรอืบุคคล หรอืนิตบิุคคลใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง 

 

นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เมื่อมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

ของบรษิทัฯ มสี่วนไดส้ว่นเสยี บรษิทัฯ จะด าเนินตามนโยบายการท ารายการที่เกีย่วโยงกนั และจรรยาบรรณวา่ดว้ยความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการดงักล่าวทัง้หมดจะต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องแสดงความเหน็เบื้องต้นต่อรายการนัน้ ทัง้น้ี การอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหว่างกนัค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
ความยตุธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด  

อ านาจของคณะกรรมการบริษัทจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่
คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบั 
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ มกีารก าหนดการประชุมอย่างอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี และมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิใน

กรณีที่มวีาระเร่งด่วน ในการประชุมทุกครัง้ส านักเลขานุการบรษิทัจะก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไวอ้ย่างชดัเจน มกีารจดัส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้มเีวลาศึกษาและพจิารณาวาระต่างๆ กรรมการ
ทุกคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และจดัใหม้กีารจดบนัทกึและจดัท ารายงานการประชุมที่มีความ
ชดัเจน ตลอดจนมกีระบวนการสื่อสารมตทิีป่ระชุมใหผู้เ้กีย่วขอ้งน าไปปฏบิตัภิายในก าหนดเวลาไดท้นัที 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะคดัเลือกกรรมการของบรษิทัฯ ขึน้มา 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ
บรษิทั เพื่อดแูลควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหด้ าเนินไปอย่างมรีะเบยีบและ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการประชุม โดยประธานกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 ดูแล และสัง่การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรยีมการประชุม ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ประชุม  
และเอกสาร ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์การประชุม ทีจ่ะใชใ้หถู้กตอ้งครบถว้น 

 ศกึษาท าความเขา้ใจรปูแบบ และวธิกีารประชุมทีจ่ะใชใ้หแ้น่ชดั 
 ศกึษารายละเอยีดเรื่องทีจ่ะประชุม และหาขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นปัจจยัเพิม่เตมิความจ าเป็น 
 ด าเนินการควบคุมดูแลการประชุมใหม้คีวามพรอ้มและราบรื่นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการประชุมตาม

เป้าหมาย  
 ส่งเสรมิให้ผู้เข้าร่วมประชุมไดม้สี่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคดิเหน็ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียม

กนั 
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 สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูอยา่งรอบคอบ รอบดา้น 
 สนบัสนุนขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นปัจจบุนั เมื่อเหน็วา่ทีป่ระชุมขาดขอ้มลูดงักล่าว 
 พยายามใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ  รวมทัง้ขอ้เทจ็จรงิทีส่มเหตุสมผล 
 สรปุความคดิเหน็ของผูอ้ภปิรายในทีป่ระชุมตามจงัหวะและโอกาสอนัควร 
 ด าเนินการอภิปรายในการประชุมให้มปีระสทิธภิาพ และไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอม เมื่อผู้เข้าประชุม

อภปิรายความคดิเหน็ทีข่ดัแยง้กนัรนุแรง 
 เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมกีารลงคะแนนเสยีง ของ 2 ฝ่ายที่เหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ย

เท่ากนั 
 สรปุผลการประชุม ใหถู้กตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์ 

 
ในปี 2562 ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครัง้ โดย

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มดีงัน้ี 
 

 
หมายเหตุ : (1) นายวเิศษ นุ้ยตูม ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่13 

     พฤษภาคม 2562 แทนนายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีทีไ่ดล้าออกมผีลตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 
  (2)  นายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที ่24 มถิุนายน 2558 และลาออกเมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 

 
 
 

 ต ำแหน่ง  กำรประชมุ  วนัท่ีเข้ำด ำรง

 คณะกรรมกำรบริษทั  ต ำแหน่ง

 (ครัง้)

 1.  พลเอก ภดูศิ ทตัตยิโชติ  ประธานกรรมการ  7/7  12 พฤศจกิายน 2559
 2.  นายเยีย่ม จนัทรประสทิธิ ์  รองประธานกรรมการ  6/7  20 มนีาคม 2558
 3.  นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศรี  กรรมการ  7/7  22 พฤษภาคม 2558
 4.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สุวตัถกิุล  กรรมการ  6/7  12 พฤศจกิายน 2559
 5.  นายอนุชยั วทิย์นลากรณ์  กรรมการ  7/7  18 มถุินายน 2561

 6.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกิุล  กรรมการ  7/7  14 ธนัวาคม 2561

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

 6/7  23 กนัยายน 2558

 8.  นายณฐพร องิคนนินัท์  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 7/7  24 มถุินายน 2558

 9.  นายวเิศษ นุ้ยตมู (1)  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 3/3  13 พฤษภาคม 2562

 ต ำแหน่ง  กำรประชมุ  วนัท่ีลำออก

 คณะกรรมกำรบริษทั  จำกต ำแหน่ง

 (ครัง้)

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2562
 1.  นายพจิารณ์ สุขภารงัษี (2)  กรรมการอสิระ /

 กรรมการตรวจสอบ
 3/3  10 พฤษภาคม 2562

 รำยช่ือ

 รำยช่ือ
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คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการบรหิาร จ านวน 3 ท่าน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มกีาร

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดของการเขา้ร่วมประชุมอยา่งเป็นทางการ ดงัต่อไปน้ี 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้มคีวามรูค้วามสามารถ เพื่อท า
หน้าที่พจิารณาสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สอบทานผลการตรวจสอบภายในรว่มกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชผีูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ีพจิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง
กนั ธรุกรรมของผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรว่มกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายก ากบัดแูล และผูบ้รหิารฝ่ายบญัชี
และการเงนิ เป็นประจ า ซึ่งบางครัง้จะมผีูส้อบบญัชบีรษิทัฯ เข้าร่วมประชุมพรอ้มกนั ในปี 2562 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้สิน้จ านวน 6 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุม มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

 
หมายเหตุ : (1) นายวเิศษ นุ้ยตูม ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จากมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่13 

    พฤษภาคม 2562 แทนนายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีทีไ่ดล้าออกมผีลตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 
(2) นายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัที ่24 มถิุนายน 2558 และลาออกเมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 
 

 ต ำแหน่ง  จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ  วนัท่ีเข้ำด ำรง

 (ครัง้)  ต ำแหน่ง

 1.  นางสาวสุกญัญา สุขเจรญิไกรศรี  ประธานกรรมการบรหิาร  11/11  22 พฤษภาคม 2558

 2.  นายอนุชยั วทิย์นลากรณ์  กรรมการบรหิาร  11/11  18 มถุินายน 2561

 3.  นายอดศิยั วารนิทรศ์ริกิุล  กรรมการบรหิาร  11/11  14 ธนัวาคม 2561

 ต ำแหน่ง  จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ  วนัท่ีลำออก

 (ครัง้)  จำกต ำแหน่ง

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2562
 1.  นางสาวพมิพว์ลญัช ์สุวตัถกิุล  กรรมการบรหิาร  6/6  26 กรกฎาคม 2562

 รำยช่ือ

 รำยช่ือ

 ต ำแหน่ง  จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ  วนัท่ีเข้ำด ำรง

 (ครัง้)  ต ำแหน่ง

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

 6/6  12 กุมภาพนัธ์ 2559

 2.  นายณฐพร องิคนนินัท์  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 6/6  24 มถุินายน 2558

 3.  นายวเิศษ นุ้ยตมู (1)  กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

 2/2  13 พฤษภาคม 2562

 ต ำแหน่ง  จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ  วนัท่ีลำออก

 (ครัง้)  จำกต ำแหน่ง

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561
 1.  นายพจิารณ์ สุขภารงัษี (2)  กรรมการอสิระ /

 กรรมการตรวจสอบ
 3/3  10 พฤษภาคม 2562

 รำยช่ือ

 รำยช่ือ



บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2562  
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3 ท่านได้ท าหน้าที่รบัผิดชอบในการ

พจิารณาใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัค่าตอบแทนส าหรบัประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ดัการและพจิารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมของนโยบายคา่ตอบแทน 

จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมตัิให้รอการแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ไวก่้อน ซึ่งในปัจจุบนัยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการชุดใหม่เน่ืองจาก
บรษิทัฯ เป็นองคก์รขนาดเลก็การหมุนเวยีนของผูบ้รหิารระดบัสูงเกดิขึน้ไมบ่่อยนัก ดงันัน้กรรมการบรษิทัจงึยงัคงท าหน้าทีแ่ทน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนต่อไป  

 
5.4 การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุง
การปฏิบตัิงานงานอย่างต่อเน่ือง เช่น หลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors 
Association : IOD) เป็นต้น การประชุมสมันาของหน่วยงานก ากบัดูแลบรษิทัจดทะเบยีน (ตลาดหลกัทรพัย์ และ ก.ล.ต.) รวมถงึ
หลกัสตูรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืการด าเนินธรุกจิของบรษิทัเพื่อเพิม่ทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน 

 
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2562 คณะกรรมการไดท้ าการประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ส าหรบัการด าเนินงานมาตลอดทัง้ปี 
2562และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งผลการประเมนิสามารถสรปุได ้คะแนนอยู่ที ่4.46 จาก
คะแนนเตม็ 5 คะแนน ซึง่คณะกรรมการจะไดน้ าผลการประเมนิไปปรบัปรุงในการท างานของปีถดัๆ ไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ใช้แบบสอบถามตามแนวทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยแบ่งหวัขอ้การประเมนิออกเป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
โดยมกีระบวนการในการประเมนิดงัน้ี 
1. กรรมการแต่ละท่านด าเนินการประเมนิ 
2. เลขานุการบรษิทัสรปุผลและรายงานผลการประเมนิประสทิธภิาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการรายคณะ

ต่อประธานกรรมการบรษิทั 
3. ประธานกรรมการบรษิทัแจง้ผลใหก้รรมการทัง้คณะรบัทราบ และรว่มกนัหาแนวทางในการพฒันาต่อไป 

 
5.6    การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และจะได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าผลประเมนิไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรบัปรุง
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรรวจสอบ ซึง่ผลการประเมนิสามารถสรปุได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เน่ืองจากเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ (กฎบตัร) ที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ



บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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ทุกท่านมคีวามพรอ้มที่จะอุทศิเวลาในการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ สมาชกิเป็นผูท้ี่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์โดย
สมาชกิอยา่งน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิ การบญัช ีและการตรวจสอบ 

2. การฝึกอบรมและทรพัยากรบุคคล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เน่ืองจาก ได้รบัข้อมูลข่าวสารและได้รบัการ
ฝึกอบรมอยา่งเพยีงพอ 

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุม ร่วมกนั 6 ครัง้ แต่การประชุมในแต่ละครัง้ จะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุก
ครัง้  การประชุมแต่ละครัง้ได้มกีารก าหนดวาระการประชุมเพื่อแจง้ขอ้มลูที่เกีย่วขอ้งอยา่งเพยีงพอ  โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละหวัขอ้ไม่ใช่ผูท้ี่มสี่วนไดส้ว่นเสยีในเรื่องนัน้ๆ มกีารเชญิผูบ้รหิารหรอืผูส้อบบญัชรี่วมประชุมดว้ยใน
กรณีจ าเป็น รวมทัง้ มกีารประชุมร่วมกบัฝ่ายกฎหมายของบรษิทั เพื่อสอบถามและรบัทราบหากมปีระเดน็ปัญหา
ทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอือาจมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

4.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดมีาก เน่ืองจากมกีารรายงานผลการปฏบิตังิาน
ให้แก่คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัไดร้ายงานกิจกรรมที่ท าในระหว่างปีเพื่อใหผู้ถ้ือ
หุน้และผูล้งทุนทัว่ไปรบัทราบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

5.  กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีผ่า่นมาอยู่ในเกณฑท์ี่ดมีาก เน่ืองจากไดป้ฏบิตัติามแนวทางกฎบตัรที่
ก าหนดอนัประกอบดว้ย 
o ร่วมกบัผู้บรหิาร ในการสอบทานขัน้ตอนการประเมนิความเสี่ยงในงบการเงนิที่เกี่ยวกบัความผดิพลาดมี

สาระส าคญัทีเ่กดิจากความตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จากมติประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2558 อนุมตัิให้รอการแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ไวก่้อน ซึ่งในปัจจุบนัยงัไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการชุดใหม่เน่ืองจาก
บรษิทัฯ เป็นองคก์รขนาดเลก็การหมุนเวยีนของผูบ้รหิารระดบัสูงเกดิขึน้ไม่บ่อยนัก ดงันัน้จงึไม่มกีารท าการการประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแต่อยา่งใด 

 
5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ/หรอื  กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูพ้จิารณาและน าเสนอคา่ตอบแทนดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัติ่อไป 

โดยคา่ตอบแทนทีน่ าเสนอ ไดแ้ก่ 
1. คา่เบีย้ประชุม เป็นการพจิารณาใหก้บักรรมการบรษิทัทุกท่าน ที่เขา้รว่มประชุมในการประชุม คณะกรรมการบรษิทั 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสะท้อนการท างานของกรรมการ และเพื่อจูงใจใหก้รรมการปฏิบตัหิน้าที ่
และเขา้รว่มการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะต้องมกีารลงนามการเขา้รว่มประชุมทุกครัง้ภายหลงัการประชุมเสรจ็
สิน้ 

2. ค่าตอบแทนบ าเหน็จพเิศษ เป็นการพจิารณาใหก้บักรรมการบรษิทัทุกท่าน เป็นอตัรารอ้ยละ 1 ของก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงานประจ าปีของบรษิทัฯ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏบิตังิานและสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่คณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อสรา้งผลก าไรจากการด าเนินงานทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ 

 
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ในการพจิารณาค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนบ าเหน็จพเิศษของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้  ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัฯ จะต้องค านึงให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ และความตัง้ใจปฏิบตัหิน้าที่
ของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบรษิทัฯ ตลาด และคู่แข่งขนั โดยมคี่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
และเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพของบรษิทัฯ ไว ้ซึง่ในส่วนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืกรรมการ
ผูจ้ดัการ ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั กจ็ะไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าวจากการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั
เช่นเดยีวกบักรรมการทัว่ไป โดยภายหลงัจากได้น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัแิล้ว กจ็ะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือ
หุ้นเพื่อขออนุมตัิต่อไป และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของ
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บรษิทัฯ ต่อไป ในขณะที่การพจิารณาค่าตอบแทนรายเดอืนของกรรมการทุกท่าน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ/หรอื
กรรมการผู้จดัการ บรษิทัฯ จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณาอนุมตั ิโดยก าหนดค่าตอบแทนตามความส าคญั
ของหน่วยงาน และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเป็นหลกั 

 
5.8 แผนสืบทอดต าแหน่ง และการคดัเลือกแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

การแต่งตัง้บุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะในระดบัต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ
กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร ซึง่การพจิารณาจะใหโ้อกาสทัง้จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมต่อการ
บรหิารงานของบรษิทัฯ  ซึ่งบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหผู้ท้ี่จะลาออกต้องแจง้ล่วงหน้าใหบ้รษิทัฯ ทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อที่จะให้
บรษิทัฯ มเีวลาเพยีงพอต่อการหาบุคคลทีเ่หมาะสมเขา้มาท าหน้าทีแ่ทน โดยทัว่ไปแผนการสบืทอดต าแหน่ง ตอ้งน าเสนอรายชื่อ
แก่คณะกรรมการบรษิทั จากผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถและมวีุฒภิาวะรองลงไปในหน่วยงานเดยีวกนั แต่อย่างไรกต็าม ไมไ่ดปิ้ด
โอกาสแก่บุคคลภายนอกที่มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัฯแต่อย่างใด ซึ่งการคดัสรรจะมกีระบวนการพจิารณา
ทีโ่ปรง่ใสในทุกต าแหน่งของงาน 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ภายหลงัการคดัเลอืกผูท้ี่จะเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการใหมข่องบรษิทัฯ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูแ้นะน าให้

กรรมการใหม่รูจ้กักบัฝ่ายบรหิาร และกรรมการท่านอื่นๆ พรอ้มกบัน าเสนอขอ้มูลของบรษิทัฯ ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ เพื่อใหท้ราบถงึบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัจรรยาบรรณ การ
ก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น นอกจากน้ี หากกรรมการใหม่ยังมิได้มีการอบรมหลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) หรอืหลกัสตูร Audit Committee Program (กรณีเป็นกรรมการตรวจสอบ) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) รวมถงึหลกัสูตรการอบรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ บรษิทัฯ กจ็ะด าเนินการจดัใหเ้ขา้ร่วมการ
อบรมต่อไป 

• รายงานของคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้รบัผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจที่ส าคญั และการก ากบัดูแลกิจการงบการเงินรวมของ

บรษิทัฯและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี โดยการจดัท างบการเงนิดงักล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบาย
บญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่สุดในการจดัท า รวมทัง้มี
การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

- คณะกรรมการบรษิทั ได้จดัให้มีการด ารงรกัษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสทิธิผล เพื่อให้ม ัน่ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิ และเพื่อให้ทราบ
จดุอ่อนเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั 

- ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ และ
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัฯ 

 
6. การก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 
 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานก ากบัดูแล (Compliance Unit) ขึ้นเพื่อให้มีบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบในการ
ควบคมุดูแลการบรหิารจดัการของหน่วยงานต่างๆ รวมถงึการใช้ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกั
นโยบายการกบัดูแลกิจการที่ดเีพื่อป้องกนัการน าข้อมูลของบริษทัฯ ไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง โดยได้ปิด
ประกาศนโยบายน้ีให้พนักงานทุกคนรบัทราบในบอรด์ของบรษิทัฯ เพื่อน ามาใช้เป็นหลกัในการปฏิบตัิ ซึ่งบรษิทัฯ ได้ก าหนด
มาตรการเพื่อป้องกนัการล่วงรูข้อ้มลูทีไ่ดม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีร่ะหวา่งหน่วยงานและบุคลากรของบรษิัทฯ (Chinese wall)เพื่อ
ขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งหน่วยงานธรุกจิต่างๆดงัน้ี 

1. ก าหนดใหม้กีารแยกพืน้ที่ของสายงานอย่างชดัเจน โดยเฉพาะสายงานทีม่ขีอ้มลูภายในทีม่สีาระส าคญัทีย่งัมไิด้
เปิดเผยแก่สาธารณชนทัว่ไป (Non-Public Information) แยกออกจากหน่วยงานอื่น เพื่อปิดกัน้มใิหล้่วงรู้และ
น าขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ 
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2. ก าหนดให้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อหลกัทรพัย์ที่ห้ามบริษทัฯ พนักงาน และผู้บรหิาร ท าการซื้อขายเพื่อบัญชี
ตนเอง (Restricted List) ไดแ้ก่ หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนที่เป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยจะหา้มพนักงาน
ที่ปฏบิตัหิน้าที่ในหน่วยงานนัน้ และผูบ้รหิารท าการซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าว เพื่อป้องกนัมใิหม้กีารใช้ขอ้มูล
อนัเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ าการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อประโยชน์ของตนในทางทีม่ชิอบ 

3. การรกัษาความลบัของขอ้มลูในหน่วยงาน 
- ก าหนดใหม้กีารใชร้หสั Password ในการเขา้ระบบงานต่างๆ 
- มกีารใชช้ื่อรหสั (Code Name) ส าหรบัลูกคา้  
- หา้มพนกังานน าขอ้มลูของลูกคา้ไปเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
- ให้พนักงานในหน่วยงานเท่านัน้ที่สามารถใช้ข้อมูลได้ หากหน่วยงานอื่นมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูล

จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทัง้สองก่อน 
- ในกรณีที่มกีารให้บรกิารที่ปรกึษาทางการเงนิแก่ลูกคา้หลายรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอือาจมี

ความขดัแยง้กนั ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีท่ี่ท าหน้าทีท่ี่ปรกึษาทางการเงนิของลูกคา้รายหน่ึง ไมม่าท าหน้าที่ที่
ปรกึษาทางการเงนิของลูกค้าอีกราย และเจ้าหน้าที่แต่ละรายต้องแยกเก็บเอกสารข้อมูลที่ตนท าอย่าง
รดักุม 

4. การเกบ็รกัษาเอกสารของหน่วยงาน 
- การเก็บควบคุมข้อมูลและเอกสาร โดยเฉพาะข้อมูลที่ส าคญัเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ และข้อมูลต่างๆ 

ของลูกค้าให้มกีารแยกเก็บต่างหากให้อยู่ในที่ปลอดภยั และมกีารควบคุมอย่างรดักุมเพื่อป้องกนัความ
เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการน าเอกสารส าคญัไปใชใ้นทางมชิอบ 

- การเก็บรกัษาข้อมูลที่เป็นเอกสาร จะจดัเก็บเอกสารข้อมูลทุกประเภทไว้ในตู้เอกสารของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งแยกเป็นสดัสว่น 

- การจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูที่อยู่ในเครื่องคอมพวิเตอร ์จะจดัใหม้รีหสัควบคุม (Password) เฉพาะพนักงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวขอ้งเท่านัน้ และเก็บรกัษาสื่อบนัทกึข้อมูล เช่น Diskette Tape เป็นต้น เช่นเดยีวกบัการเก็บ
รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร 

- ก าหนดใหเ้ฉพาะเจา้หน้าที่ในหน่วยงานเท่านัน้ที่สามารถเบกิเอกสารมาใช้ได ้หากหน่วยงานอื่นต้องการ
เบิกเอกสารเพื่อขอใช้ข้อมูลต้องแจ้งวตัถุประสงค์ในการขอเบิกเอกสารและผ่านการอนุมตัิจากผู้บงัคบั 
บญัชาของหน่วยงานดงักล่าวก่อน 

- การเก็บและการท าลายเอกสารที่เป็นขอ้มูลลบั หากจะมกีารท าลายเอกสารดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุญาต
จากผูบ้งัคบับญัชาก่อน และในกรณีทีจ่ะฝากเกบ็ที่ศูนยจ์ดัเกบ็เอกสาร ต้องบรรจใุสเ่อกสารและปิดผนึกให้
เรยีบรอ้ย 

5. การขอหรอืใหข้อ้มลูกบัหน่วยงานอื่น 
- การขอหรอืให้ข้อมูลกบัหน่วยงานอื่น ต้องได้รบัการอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงานก่อน โดยขอ

หรอืสอบถามขอ้มลูไดเ้ฉพาะสว่นทีต่อ้งน ามาใชเ้ท่านัน้ 
- กรณีที่หน่วยงานมขี้อมูลภายในเป็นข้อมูลไม่ควรเปิดเผย หรอืเป็นข้อมูลลบัของลูกคา้ ห้ามพนักงานน า

ขอ้มูลดงักล่าวมาใช้ประโยชน์หรอืน าออกเผยแพร่ หากมคีวามจ าเป็นต้องขอหรอืใหข้้อมูลกบัหน่วยงาน
อื่นจะต้องได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้สอง
หน่วยงาน และรายงานให ้Compliance Unit ทราบ โดยพจิารณาเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่จ าเป็นใหร้ะดบัหน่ึง
เท่านัน้ (Need to Know Basis) 

6. หา้มพนกังานและผูบ้รหิารผูท้ราบขอ้มลูภายในเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืเหตุการณ์ทีส่ าคญัซึง่อาจกระทบ
ราคาหุน้ของบรษิทัฯ ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที่ทราบขอ้มูลหรอืวนัทีม่มีตคิณะกรรมการบรษิทั
จนกระทัง่ข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรยีบร้อยแล้ว และห้ามน าข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร ่
เพื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารทุกคนตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1 วนั ถงึ
กรณีที่ตนจะท าการซื้อหรอืจะท าการขายหุ้นของบริษทัฯ ออกไป โดยเบื้องต้นให้ด าเนินการแจ้งผ่านอีเมล์แก่กรรมการและ
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ผูบ้รหิารทุกท่าน และก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารท่านนัน้ไดแ้จง้ใหท้ราบอกีครัง้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะมขีึน้ใน
ครัง้ถดัไป 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้ท าการแจ้งให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ รบัทราบเกี่ยวกบัหน้าที่การรายงานการถือ
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และก าหนด
บทลงโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้น้ีบรษิทัฯ ก าหนดกรรมการและผู้บรหิารจะต้อง
จดัสง่ส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกบัทีร่ายงานส านักงานก.ล.ต. ดว้ย 

 
7. การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอ่ืนๆ 

บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท าคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางของการด าเนินธุรกจิใหม้กีารบรหิารงานที่ดแีละยัง่ยนื โดยไดก้ าหนดใหเ้ป็นแนวปฏิบตัแิก่ผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกคนทัง้น้ี ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที่www.acap.co.th ซึ่งพอสรปุนโยบายและแนวปฏิบตัอิื่นๆ ที่ส าคญับางหวัข้อ 
ดงัต่อไปน้ี 

 รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เมื่อบรษิทัฯ มรีายการที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่บุคคลที่เกี่ยว

โยงกนัของบรษิทัฯ มสี่วนไดส้่วนเสยีบรษิทัฯ จะด าเนินตามนโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและจรรยาบรรณว่าดว้ยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวทัง้หมดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความเหน็เบื้องต้นต่อรายการนัน้  ทัง้น้ี การอนุมตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกนัค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ ความยุตธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามราคาตลาด  นอกจากน้ี ผู้มสี่วนได้
เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนัดงักล่าว จะไมส่ามารถมสี่วนรว่มในการอนุมตัริายการระหว่าง
กนัในลกัษณะดงักล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และหากเป็นรายการระหว่างกนัที่เข้าข่าย
ตามขอ้บงัคบัประกาศค าสัง่ขอ้ก าหนดหรอืกฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 นโยบายและการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายบรหิารความเสีย่งท าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลตดิตามการบรหิารความเสีย่ง

โดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงนิ (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ
(Business Risks) ความเสีย่งในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นตน้ โดยไดจ้ดัท าเป็นนโยบายบรหิารความเสีย่งขึน้มาเป็นอกีฉบบั
ต่างหาก โดยมขี ัน้ตอนหลกัๆ ในการบรหิารความเสีย่งออกเป็น 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

 
1. การก าหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) 

การก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจนเพื่อทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดบัและสามารถวเิคราะห์
ความเสีย่งได ้
ครบถว้น 
2. การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) 

เพื่อพจิารณาเหตุการณ์ที่จะน าไปสูค่วามเสยีหาย โดยพจิารณาทัง้ปัจจยัภายนอก เช่น  นโบบายของรฐับาล    
การเมอืง 
ภาวะเศรษฐกิจโลก อตัราแลกเปลี่ยน ภยัธรรมชาติ เป็นต้น และปัจจยัภายในขององค์กร เช่น นโยบายกลยุทธ์ของ

บรษิทัฯ โครงสรา้งบรษิทัฯ กระบวนการท างาน  ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะมผีลกระทบต่อเป้าหมายและการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ โดยฝ่าย
บรหิารความเสีย่งจะต้องระบุถงึประเภทความเสีย่งในแต่ละเหตุการณ์ใหช้ดัเจนว่า ความเสีย่งใดเป็นความเสีย่งหลกั (Key Risk) 
และความเสีย่งใดเป็นความเสีย่งรอง 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation) 
บรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งเพื่อจะไดด้ าเนินการพจิารณาในการจดัล าดบัความเสีย่งดูถงึโอกาสในการ

เกดิความ 
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เสีย่งและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ เช่น ดา้นการเงนิ ดา้นธรุกจิ และความปลอดภยัของลูกคา้ เป็นตน้ 
4. การจดัการความเส่ียงและท าแผนบริหารความเส่ียง (Risk Treatment and Mitigation) 
ภายหลงัการจดัล าดบัและความส าคญัของความเสีย่งแล้ว      บรษิทัฯ จะได้ก าหนดแนวทางในการจดัการ

กบัความเสีย่ง 
โดยหากบรษิทัฯ มงีบประมาณและทรพัยากรจ ากดัความเสีย่งที่มผีลกระทบสูงและอาจเกดิบ่อย จะถูกใหพ้จิารณาเป็น

ความเสี่ยงหลกั(Key Risk) ที่จะต้องถูกจดัการเป็นล าดบัแรกส่วนความเสี่ยงที่มผีลกระทบต ่าและมโีอกาสเกดิน้อยจะได้รบัการ
จดัการเป็นล าดบัต่อๆ ไป 

5. การรายงานและติดตามผล (Risk Reporting and Monitoring) 
ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงจะมีการจดัท ารายงานของการประเมินความเสี่ยง    เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะ

กรรมการบรหิาร 
พรอ้มทัง้ ประสานงานกบัฝ่ายก ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อประเมนิสถานการณ์

ในความเสี่ยงนัน้ๆ ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ทันก่อนเกิดความเสียหาย ซึ่งภายหลงัคณะกรรมการบรหิารได้
รบัทราบขอ้มลูแลว้จะพจิารณากลัน่กรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

6. การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง (Review of the Risk Management Plan) 
ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงจะน าผลจากการตรวจสอบภายในมารวบรวม    และสรุปผลการบรหิารความเสี่ยง

ประจ าปีรว่มกบั 
ฝ่ายบรหิารระดบัสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าผลสรุปรายงานเปิดเผยในแบบ 56-

1 และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ต่อไป พรอ้มกนันัน้ ในการหารอืร่วมกนัจะได้มกีารประเมนิความเสี่ยงในทุกๆ สิ้นปี เพื่อ
พจิารณาถงึขอ้ที่ต้องมกีารปรบัปรุงใหด้ขีึน้และจะไดด้ าเนินการจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่งและแผนบรหิารความเสีย่งให้
ต่อเน่ือง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัเิพื่อใชใ้นปีถดัๆ ไป 

 การจดัท านโยบายการลงทุน 
ภายใต้การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการลงทุนของบรษิทัฯ เน่ืองจาก ตระหนักดวีา่การ

ลงทุนใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่บริษทัฯ และผู้ถือหุ้นจะต้องด าเนินการภายใต้หลกัของความระมดัระวงัและมีการ
กลัน่กรองอย่างดจีากหลายๆ ดา้น   การจดัท านโยบายดงักล่าว  กเ็พื่อเป็นการก าหนดแนวทางที่ชดัเจนต่อการลงทุนในธรุกรรม
ต่างๆ ของบรษิทัฯ โดยไดเ้ปิดเผยไวอ้ยา่งชดัเจนในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดบัปฏิบัติการจึ งได้มีการก าหนด

ภาระหน้าที่และอ านาจของผู้บรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้แล้ว นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้จดัท าแบบประเมนิระบบการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกบับริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทัง้ เป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในการปฏิบตัหิน้าที่ของผู้บรหิารและ
พนักงานของบรษิทัฯ โดยแบบประเมินของบรษิทัฯ ได้จดัท าขึ้นภายใต้แนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แบบ
ประเมนิของบรษิทัฯ มกีารประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 5 สว่น คอื 

สว่นที ่1 การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
สว่นที ่2 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
สว่นที ่3 การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
สว่นที ่4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication) 
สว่นที ่5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 จริยธรรมธรุกิจ 
บรษิทัฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบรษิทัปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบียน (Code of Best 

Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความ
รบัผดิชอบวา่จะต้องใช้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิและมจีรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ ต้องปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นด้วยความ
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ซื่อสตัย์สุจรติทัง้ต่อบรษิทัฯ และผู้มสี่วนได้เสยีเป็นกลุ่มส าคญั นอกจากน้ี ยงัได้หลกัจรยิธรรมทางธุรกิจส าหรบัพนักงานอื่นๆ 
เพื่อให้ใช้ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติทัง้การปฏิบตัิต่อบรษิทัฯ  และผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 
รวมทัง้สาธารณชนและสงัคมเช่นเดยีวกนั โดยบรษิทัฯ มกีารตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างจรงิจงั 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็นคนละบุคคลคนกนั บรษิทัฯ มคีณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด 

ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ   มีการแยกบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการในแต่ละชุด ทัง้คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดย
มคีณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ามาก ากบัดูแลอย่างเป็นอสิระ ท าให้กรรมการทุกท่านหรอืผู้บรหิารไม่มี
อ านาจเบ็ดเสร็จและมีการถ่วงดุลในมติที่ส าคญั  ซึ่งจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
รวมทัง้ อ านาจที่มอบให้กรรมการผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการบรษิทั จะไม่สามารถอนุมตัริายการใดๆ ที่ตนเอง  หรอืบุคคลที่มี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัอ่ืน 
บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความส าคญัของการอุทศิเวลาการท างานให้แก่บรษิทัฯของกรรมการซึ่งการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นอยา่งไมจ่ ากดัอาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท างานของกรรมการไดจ้งึไดก้ าหนด
นโยบายในเรื่องของการด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไวด้งัน้ี 

 กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ควรด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัจดทะเบยีนเพยีงแห่งเดยีวเพื่อใหม้ี
เวลาเพยีงพอในการดแูลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 กรรมการผู้จดัการต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรอืเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

 กรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน  3 บริษัท 
เน่ืองจากว่ากรรมการบรหิารควรจะให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการท าหน้าที่บรหิารงานร่วมกบัฝ่ายบรหิารให้แก่
บรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สงูสุด 

 กรรมการอสิระและกรรมการที่เป็นตวัแทนจากผู้ถอืหุน้ที่เป็นนิติบุคลต่างชาติ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
บรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั 

อย่างไรกต็าม หากมกีรรมการรายใดของบรษิทัจ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นมากกว่าที่
ก าหนดกรรมการท่านดงักล่าวจะต้องแจง้และชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบถงึเหตุผลและความจ าเป็นนัน้ ซึ่ง
หากคณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่การด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่าที่บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวไ้ม่ไดส้่งผลกระทบต่อ
การปฏบิตังิานของกรรมการท่านดงักล่าวอย่างเป็นนัยส าคญักส็ามารถอนุโลมไดท้ัง้น้ีคณะกรรมการของบรษิทัจะไดช้ี้แจงผลต่อ
การปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการดงักล่าวในรายงานการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (แบบ
56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบต่อไป 

 นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
เพื่อให้มกีารน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีถูกน ามาใช้อย่างมปีระสิทธภิาพ การได้รบัความร่วมมอืจากพนักงาน

ผูบ้รหิารรวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีในการสอดส่องดูแลในสิง่ที่อาจมคีวามผดิปกตหิรอืมกีารด าเนินการอยา่งผดิกฏหมาย ผดิจรยิธรรม 
และผิดต่อจรรยาบรรณที่ดีอันเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของผู้บริหารหรือเกิดจากการกระท าของพนักงานก็แล้วแต่  
ตวัอยา่งเช่น ความผดิปกตขิองรายงานทางการเงนิ ความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน พฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ใหเ้กดิการทุจรติ 
การปฏบิตัอิยา่งไมเ่ท่าเทยีมกนั การกระท าทีข่าดความระมดัระวงั หรอืขาดความรอบคอบในการปฏบิตังิาน รวมถงึการกระท าที่
เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง   หากมีการพบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่าน้ี  บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนหรือน าเสนอ
ขอ้คดิเหน็ทัง้จากพนกังานผูบ้รหิารหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกคนผา่นมายงัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง คอื 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 
ชัน้ 24 หอ้งเลขที ่2401- 2405 
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
หรอืช่องทาง E-mail ไดแ้ก่ 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ac_acap@acap.co.th 
 

โทร 02-793-3926 
 

 ส านกัเลขานุการ/ 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์
 

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

กระบวนการหาข้อเทจ็จริง 
ทัง้น้ี หากมกีารแจง้ขอ้มูลผ่านมายงัส านักเลขานุการ ทางส านักเลขานุการจะเป็นผูร้วบรวมเอกสารการแจง้ขอ้มูลเพื่อ

สรุปข้อเสนอแนะและประเดน็ต่างๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รบัทราบทุกครัง้  หรอืในกรณีมีการแจ้งเรื่องไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอยีด ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวต้องมคีวาม
เพยีงพอต่อการน าสบืไดแ้ละจะเรยีกผูเ้กี่ยวขอ้งใหม้าชีแ้จงและสอบถามเพิม่เตมิถงึเหตุการณ์ดงักล่าวระหวา่งการสอบถามขอ้มูล
จะมกีารบนัทกึรายละเอยีดของทัง้ผูแ้จง้ขอ้มูลและผูถู้กรอ้งเรยีน รวมถงึค าใหก้ารของบุคคลอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเหตุการณ์ไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแสรวมทัง้แหล่งที่มาของขอ้มูลและจะด าเนินการเก็บ
ขอ้มลูทุกอยา่งเป็นความลบัเพื่อคุม้ครองใหผู้แ้จง้เบาะแสไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการใหข้อ้มลู 

 
กระบวนการให้ความเป็นธรรม 
คณะกรรมการตรวจสอบผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจะพจิารณาใหค้วามเป็นธรรมและปกป้องผูแ้จง้เบาะแส  หรอืผูร้อ้งเรยีน ผู้

ถูกรอ้งเรยีนและผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่ถูกพาดพงิหรอือยู่ในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ   โดยหากยงัไม่มคีวามชดัเจนใน
หลกัฐานหรอืข้อเทจ็จรงิจะไม่มกีารตดัสนิความผดิใดๆ แก่ผู้ถูกรอ้งเรยีน  โดยจะมกีารเกบ็รายงานและข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งไวเ้ป็น
ความลบัแก่เฉพาะในวงจ ากดัเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้ หรอืผูร้อ้งเรยีน และผู้
ถูกรอ้งเรยีนเป็นส าคญัอนัดบัแรก 

 
กระบวนการรายงาน 
ทัง้น้ี ภายหลงัการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิจนไดข้อ้สรุปในเรื่องดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ากรณีดงักล่าวมี

ความคืบหน้าที่ชดัเจนหรือมีหลักฐานเพียงพอและเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  อย่างร้ายแรง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างทนัทีต่อไป แต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัพนักงานในระดบั
ปฏบิตังิานและไม่ส่งผลกระทบรา้ยแรงหรอืไม่ไดน้ ามาซึ่งความเสื่อมเสยีแก่บรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั  คณะกรรมการตรวจสอบ
จะด าเนินการแจง้ให้อ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลหรอืผู้อ านวยการของสายงานที่พนักงานคนนัน้สงั กดัอยู่เพื่อรบัทราบและ
ตักเตือนหรือถ้าบุคคลที่กระท าผิดมีต าแหน่งในระดับผู้อ านวยการขึ้นไป   คณะกรรมการตรวจสอบก็จะน าส่งเรื่องให้
คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

 
 
 
 
 

mailto:cs_acap@acap.co.th
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กระบวนการลงโทษ 
บรษิทัฯ ได้ก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกบัลกัษณะและสถานการณ์ของการกระท าความผดิโดยความรุนแรงของ

บทลงโทษจะแตกต่างกนัไปตามความรา้ยแรงของการกระท า 
เบื้องต้นหากการกระท าผดิเป็นการกระท าผดิเพยีงเลก็น้อยและเป็นครัง้แรกจะเป็นการออกหนังสอืตกัเตอืนก่อนโดยผู้

มอี านาจของฝ่ายทรพัยากรบุคคลเป็นผูล้งนาม 
แต่หากเป็นการกระท าผิดที่ร้ายแรงและน ามาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ   บริษัทฯ ก็มี

บทลงโทษตัง้แต่การให้พกังานโดยไม่ได้รบัเงนิเดอืน การเลกิจ้าง แต่หากการกระท าความผดิดงักล่าวได้น าไปสู่ความผดิตาม
กฏหมายอื่นๆ ของประเทศ เช่น กฏหมายอาญา กฏหมายแพ่ง หรอืกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งแก่องค์กรอสิระใดๆ ที่มหีน้าที่ควบคุม
การด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ กต็อ้งด าเนินการไปตามขัน้ตอนกฏหมายนัน้ๆ 

 
8. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยที่ถอืหุ้นทางตรงในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 จ านวน 4 บรษิทั บรษิทัฯ มนีโยบายและกลไกในการ
ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยทัง้หมด ดว้ยการส่งผูบ้รหิารหรอืกรรมการของบรษิทัฯ เขา้ไปบรหิารงาน รวมถงึเป็นผู้
ก าหนดนโยบายการบรหิารงานต่างๆ เอง ซึ่งการท ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยทุกแห่งนัน้ มกีลไกการก ากับดูแล
อย่างมีข ัน้ตอน มีคณะกรรมการบริษทัย่อยแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณา ในขณะที่บริษทัฯ  ในฐานะบริษัทแม่ จะมีข ัน้ตอนการ
พจิารณาอกีขัน้หน่ึงตามความเหมาะสมและความส าคญัของรายการ 

นอกจากน้ี นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั รวมถึงกฏระเบยีบข้อปฏิบตัิต่างๆ  ที่
บรษิทัฯตอ้งปฏบิตัภิายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กจ็ะคลอบคลุมไปถึงการท ารายการของบรษิทัย่อยทุกแห่งด้วย ในขณะที่การ
ก ากบัดูแลมาตรฐานการบนัทึกบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินของบรษิัทย่อย บรษิัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกบับริษทัฯ ซึ่งได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อให้การจดัท า
รายงานทางการเงนิรวมของบรษิทัฯ มมีาตรฐานเดยีวกนั 
 
9. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

ในปี 2562 บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นส านักงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอกี 4 บรษิทั (ไมร่วม
บรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปร์ คอื บรษิทั ออรัม่ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี ่พทีีอี จ ากดั) ซึ่งผู้สอบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชี
ดงักล่าวไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวขอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย โดยมรีายละเอยีดคา่สอบบญัชเีทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 

ประเภทค่ำตอบแทน บริษทัย่อย รวมบริษทัฯ บริษทัย่อย รวมบริษทัฯ บริษทัย่อย รวมบริษทัฯ

รวม 4 บริษทั 2/ และบริษทัย่อย รวม 4 บริษทั 2/ และบริษทัย่อย รวม 4 บริษทั 2/ และบริษทัย่อย

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (บำท)
ค่าสอบบญัชงีบการเงนิ 990,000 1,389,000 2,379,000 1,140,000 1,390,000 2,530,000 900,000 1,010,000 1,910,000

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 1,095,000 1,146,000 2,241,000 1,140,000 1,320,000 2,460,000 780,000 810,000 1,590,000

(รวม 3 ไตรมาส)
รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี

ค่ำตอบแทนอ่ืน (บำท)

ค่ารบัรองความถกูตอ้งของภ.ง.ด.50 15,000 65,000 80,000 20,000 80,000 100,000 0 0 0

รวมค่ำสอบบญัชีทัง้หมด 2,100,000 2,600,000 4,700,000 2,300,000 2,790,000 5,090,000 1,680,000 1,820,000 3,500,000

บริษทัฯ

1,680,000 1,820,000 3,500,000

ปี 2562

2,710,000 4,990,000

ปี 2560 ปี 2561

บริษทัฯ บริษทัฯ

2,085,000 2,535,000 4,620,000 2,280,000
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หมายเหตุ  1.   “ 1/ “  บรษิทัย่อย 5 บรษิทั ไดแ้ก่ 

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

 
               2.  “ 2/ “  บรษิทัย่อย 4 บรษิทั ไดแ้ก่ 

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

 
เนื่องจากว่า บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป (เอเชยี) จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั ซึง่นาย

ทะเบยีนไดร้บัจดทะเบยีนไวแ้ลว้ เมือ่วนัที ่ 29 พฤศจกิายน 2560 และจดทะเบยีนเสรจ็การช าระบญัช ี เมือ่วนัที ่ 22 
สงิหาคม 2561 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 
1. ภาพรวมการด าเนินงานภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องที่ส าคญัไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจบริษัทฯ ได้

ด าเนินการควบคูไ่ปกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่เป็นทีเ่ขา้ใจดวีา่การเกือ้กูลซึ่งกนัและกนัระหว่างธุรกจิกบัสงัคมโดยรอบ
ตลอดจนการใหค้วามใส่ใจต่อสิง่แวดล้อมในสงัคมนัน้จะเป็นส่วนส าคญัที่จะท าใหม้กีารเตบิโตที่ดที ัง้ในดา้นธรุกจิและท าใหส้งัคม
และสภาพแวดลอ้มนัน้มคีวามน่าอยูย่ิง่ขึน้บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ภารกจิและกลยทุธท์ีจ่ะน าไปสูค่วามยัง่ยนืไวด้งัต่อไปน้ี 

วสิยัทศัน์: บรษิทัมุ่งม ัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยการเสนองานให้บรกิารด้านสนิเชื่อ และงานบรกิารที่มคีวาม
หลากหลาย และมคีณุภาพภายใตก้ารอนุรกัษแ์ละใสใ่จต่อสิง่แวดลอ้ม 

ภารกจิ: บรษิทัจะพฒันาธุรกจิใหม้คีวามเตบิโตส่งเสรมิการสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนทัว่ไป รวมถงึการ
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการนักลงทุนลูกหน้ี เพื่อจะท าใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมเีสถยีรภาพมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัจะด าเนินธรุกจิ
ไปพรอ้มกบัการช่วยเหลอืและดแูลสงัคมตลอดจนสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามน่าอยูแ่ละมคีณุภาพทีด่อียา่งยัง่ยนื 

กลยุทธ์: บรษิทัฯ วางกลยุทธท์ี่จะด าเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กบัให้การดูแลชุมชนสงัคมตลอดจนการรกัษาสิง่แวดล้อม
ด้วยการปลูกจิตส านึกให้ทุกคนเหน็ความส าคญัของชุมชนสงัคมและสิง่แวดล้อมและมีการจดัท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ขึน้มา (ตามหวัขอ้การก ากบัดแูลกจิการที่ด)ี เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนน าไปเป็นแนวทางปฏบิตัิ 

 
2. แนวทางการด าเนินงานภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 
บรษิทัฯ มุง่หมายทีจ่ะด าเนินธรุกจิภายใตจ้รรยาบรรณและการก ากบัดูแลกจิการทีด่คีวบคูไ่ปกบัการใสใ่จและดูแลรกัษา

สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อที่จะน าพาให้บรษิทัฯ มกีารพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืด้วยการปฏิบตัิตามหลกัแห่งความรบัผดิชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ  หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่ อว่าการสร้าง “ความยัง่ยืนขององค์กร 
(Corporate Sustainability)” เป็นสิง่ส าคญัยิง่ในการบรหิารจดัการองคก์รธรุกจิสมยัใหม่ 

การก าหนดนโยบายของ CSR เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัติ่อชุมชนสงัคม
และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้านแก่บรษิทัฯ เช่น การสรา้งความน่าเชื่อถือให้แก่บรษิทัฯ การสรา้ง
ภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ ทีด่ตี่อสงัคม เป็นตน้ โดยแนวนโยบายดงักล่าว ไดแ้ก่ 

2.1 การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 
หมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณทัง้ต่อ  พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้ าเจ้าหน้ี และ ผู้ที่

เกีย่วขอ้งทุกคน โดยยดึหลกัการประกอบธรุกจิ ดงัต่อไปน้ี 
• ความซ่ือสตัย ์(Honesty) 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารต่อลูกคา้ดว้ยความซื่อตรงซื่อสตัยส์ุจรติตรงไปตรงมา รวมถงึปฏบิตัติ่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยไมห่ลอกลวงหรอืบดิเบอืนสารสนเทศเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใดๆ อนัน าไปสูป่ระโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 

• ความยติุธรรมและคณุธรรม (Fairness and Integrity) 
บรษิทัฯ ควรแสดงให้เหน็ถึงความยุติธรรมและความมคีุณธรรมทัง้ในส่วนของการประกอบธุรกิจที่ไม่เอา

เปรยีบต่อคู่คา้หรอืใหร้า้ยต่อคู่แข่งรวมถงึการไม่เอาเปรยีบต่อพนักงานและดูแลพนักงานให้มคี่าจา้งและสวสัดกิารที่
เหมาะสมการเปิดเผยข้อมูลใหผู้ถ้ือหุน้ อย่างโปร่งใส ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนัในทุกๆ กลุ่มไม่จ ากดัเฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

• การรกัษาค าพดูและความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Promise-keeping and Trustworthiness) 
บรษิทัฯ จะรกัษาค าพูดต่อผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้หลาย เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความ

ไวว้างใจใหก้บัทุกๆ คนที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้กรณีเกดิความเขา้ใจผดิ จะต้องมกีารแก้ไขความเขา้ใจผดิจากขอ้เทจ็จรงิ
ไมห่ลอกหลวงเพื่อใหค้วามมุง่หมายและเจตนาของค ามัน่สญัญาของตนสมบูรณ์ 

• การเคารพต่อผู้อ่ืน (Respect for others) 
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บรษิทัฯ จะไม่กล่าวหาหรอืดูถูกเหยยีดหยามในเกียรติของแต่ละบุคคลและให้ความเคารพต่ออิสระและ
ความเป็นส่วนตวัต่อบุคคลอื่น การรบัฟังความคิดเห็นของพนักงาน ค าร้องเรยีนหรอืต าหนิของลูกค้า เพื่อน ามา
ปรบัปรงุและพฒันาใหอ้งคก์รสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหแ้ก่ทุกคนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

• การยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย (Law Abiding) 
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิภายใตก้รอบระเบยีบของกฎหมาย รวมทัง้กฎระเบยีบของหน่วยงานราชการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้องก่อให้เกิดคุณค่าแก่ระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ 

2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้มี

มติอนุมตัินโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ การอนุมตัินโยบาย
ดงักล่าวเพื่อเป็นการยนืยนัถงึความยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดบีรษิทั
ฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์ที่จะไม่สนับสนุนการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมโดยครอบคลุมถงึธุรกจิและรายการ
ทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรษิทัฯ มนีโยบายในการห้ามมใิห้กรรมการ
ผูบ้รหิารพนักงานตลอดจนบุคคลที่สามมคีวามเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยกระท าใดๆ ที่ส่อไปในทางคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะ
โดยการน าเสนอ (Offering) การให้ค ามัน่สญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรอืรบั
สนิบน (Giving or accepting bribes) และเพื่อเป็นการตอกย ้าถงึความมุ่งมัน่ดงักล่าว บรษิทัฯ ไดแ้สดงเจตจ านงคใ์นการเขา้ร่วม
เป็น “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ ” (Collective Anti-Corruption: CAC) และเพื่อให้การปฏิบตัิ
เป็นไปตามนโยบายน้ีบรษิทัฯก าหนดใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั 

 
ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 
คอร์รปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สญัญามอบให้ให้ค ามัน่

เรยีก ร้องหรอืรบัซึ่งเงนิทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของ
เอกชน หรอืผูม้หีน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัิหน้าที่อนัเป็นการให้
ได้มาหรอืรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจหรอืแนะน าธุรกิจให้กบับรษิทัฯ โดยเฉพาะหรอืเพื่อให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบประกาศข้อบงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรอืจารตีทาง
การคา้ใหก้ระท าได ้

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มรีะบบที่สนับสนุนการ

ต่อต้านคอรร์ปัชัน่ที่มปีระสทิธภิาพเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่และปลูกฝัง
จนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่และรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัชีระบบควบคุม
ภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งใหม้ ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมคีวามรดักุมเหมาะสมทนัสมยั
และมปีระสทิธภิาพ 

3. ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และ/หรอื กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร มหีน้าที่รบัผดิชอบในการก าหนดให้มรีะบบ
และใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายรวมทัง้ทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย 

4. ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในมหีน้าที่และรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฎิบตัิงานว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องตรงตามนโยบายแนวปฏิบตัิอ านาจด าเนินการระเบียบปฎิบตัิและกฏหมายข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล
เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปัชัน่ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบใหร้บัทราบโดยทนัท ี
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แนวทางการปฏิบติั 
1. บรษิทัฯ ก าหนดให้กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร พนักงานทุกคน ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่และ

จรรยาบรรณของบรษิทัฯ โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชัน่ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
2. พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกนัสอดส่องและไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การกระท าที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชัน่

โดยจะต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบโดยทนัทแีละใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หาก
มขี้อสงสยัหรอืข้อซกัถามให้ปรกึษากบัผู้บงัคบับญัชาหรอืบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รบัผดิชอบเช่นคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นตน้ 

3. บรษิทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รปัชัน่แก่บรษิทัฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
รอ้งเรยีนหรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวใ้น Whistleblower Policy 

4. หากผูใ้ดไดร้บัการตดัสนิและมหีลกัฐานในการระบุการกระท าผดิแลว้ผูท้ีม่คีวามผดิจากการกระท าการคอรร์ปัชัน่น้ีจะ
ได้รบัการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บรษิทัฯ ก าหนดรวมทัง้การรบัโทษตามกฏหมายหากการกระท านัน้มผีลทางกฏหมายที่
เกีย่วขอ้งใดๆ 

5. บรษิทัฯ จะเผยแพร่แนวทางการปฏบิตัิของบรษิทัฯ ทางเวบ็ไซต์ รวมทัง้การแจง้และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นที่
ต้องปฏบิตัิหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ หรอือาจเกิดผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
การคอรร์ปัชัน่น้ี 

6. บริษัทฯ จะสร้างและปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยึดมัน่ในแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
คอร์รปัชัน่เพื่อเป็นพื้นฐานที่สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างยัง่ยืนด้วยการประกาศนโยบายน้ีให้ทราบโดยทัว่กนัแก่
พนกังานทุกระดบัรวมทัง้จดัใหม้กีารฝึกอบรมชี้แจงแนวปฏบิตัใิหแ้ก่พนกังานทีเ่ขา้ใหมไ่ดร้บัทราบ 

 
ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
1. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่น้ีให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของ

บรษิทัฯคูม่อืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯตลอดจนแนวปฏบิตัทิางดา้นจรรยาบรรณที่ดขีองบรษิทัฯ 
2. นโยบายการต่อต้านน้ีให้ครอบคลุมกระบวนการบรหิารงานบุคคลการคดัเลือกบุคลากรการเลื่อนต าแหน่งการ

ฝึกอบรมและการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานและการใหผ้ลตอบแทน 
3. ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน จะต้องใช้ความระมดัระวงัในการปฏบิตัเิรื่องการใหก้ารมอบหรอืรบัของขวญัของก านัล

จากลูกคา้และผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดดา้นจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของบรษิทัฯ 

4. การให้เงนิบรจิาคหรอืเงนิสนับสนุนในกิจการใดๆ ของบรษิทัฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฏหมาย 
โดยจะ ตอ้งไมใ่หเ้งนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนุนในครัง้ใดๆ ถูกน ามาอา้งองิเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบนได ้

5. ฝ่ายจดัซื้อจดัจ้างหรอืฝ่ายด าเนินการที่ตดิต่อประสานงานทางธุรกจิในส่วนต่างๆ จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปดว้ย
ความโปรง่ใส ซื่อสตัย ์และตรวจสอบได ้

 
การติดตามการประเมินผล 
1. บรษิทัฯ ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

โดยหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าใดที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว จะด าเนินการแจ้งให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทนัท ี

2. หากการกระท าดงักล่าวถูกพสิูจน์ได้ว่าเป็นจรงิบรษิทัฯ จะมบีทลงโทษแก่ผู้กระท าความผดิตามความรา้ยแรงของ
เหตุการณ์นัน้ๆ โดยในเบื้องต้นจะเป็นการพิจาณาโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่ง  หากความผิดนัน้ไป
เกีย่วขอ้งกบัความผดิในทางกฏหมายบรษิทัฯ กจ็ะด าเนินการตามบทลงโทษทางกฏหมายเพิม่เตมิต่อไป 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จดัท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกบัการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ประจ าปีเพื่อประเมินแนว
ปฏิบตัิการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ โดยแบบประเมนิดงักล่าวยดึแนวทางของแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ที่ได้รบัการจดัท าขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  (Thai Institute of Directors หรือ 
IOD) เป็นแนวปฏบิตัเิพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั  ทราบถงึผลการปฏบิตัติามนโยบายการ
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ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ โดยจะน าผลการประเมนิรายงานไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ เพื่อเปิดเผยใหผู้้มี
สว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯไดท้ราบต่อไป 

2.3 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชนสากล 
บรษิทัฯ ร่วมสนับสนุนและมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เคารพกฏหมายและหลกัสทิธมินุษยชนความ

ตระหนักน้ีมรีากฐานมาจากวสิยัทศัน์และค่านิยมองคก์รและบรษิทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์น้ีดว้ยการรว่มลงนามปฎิญญาสากลว่า
ดว้ยสทิธมินุษยชนขององคก์รสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึ่งนอกจากที่ระบุไวใ้นปรญิญาสากลดงักล่าวแล้วนัน้และ
เพื่อการยึดถือปฏิบตัิของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากลดงัน้ี 

1. บรษิทัฯ จะด าเนินธรุกจิวา่ดว้ยการเคารพกฏหมายและพนกังานผูบ้รหิารทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายเช่นกนั 
2. บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากลอย่างเคร่งครดั ให้ความรูค้วามเข้าใจในหลกัสทิธมินุษยชนสากล

แก่พนกังานเพื่อน าไปปฏบิตัเิป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน 
3. บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนกจิกรรมทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
4. บรษิทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงไทยโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตามกฏหมาย 
5. บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานการเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะ

จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รบัความยนิยอมจากพนักงานผู้นัน้  ทัง้น้ีการล่วงละเมดิถือเป็นความผิดทางวนิัยเว้นแต่ได้กระท าไปตาม
ระเบยีบบรษิทัฯ หรอืตามกฏหมาย 

6. บรษิทัฯ ต้องเปิดโอกาสใหพ้นักงานมชี่องทางสื่อสารเสนอแนะและรอ้งทุกขใ์นเรื่องคบัขอ้งใจเกี่ยวกบัการท างานซึ่ง
ขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงัและก าหนดวธิกีารแก้ไขเพื่อให้เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดใีนการท างานรว่มกนั 

7. พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯตอ้งท าความเขา้ใจกฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบของตนโดยตรง
ใหถ้ี่ถว้นและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั หากไมแ่น่ใจใหข้อค าปรกึษาจากส านักกฏหมายหา้มปฏบิตัไิปตามความเขา้ใจของตนเอง
โดยไมม่คี าแนะน า 

8. พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิหรอืคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรอืกระท าต่อผู้อื่นบน
พืน้ฐานของเชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา อาย ุความพกิารทางรา่งกายและจติใจ 

2.4 การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารและแก่พนักงานของบรษิทัฯ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน มกีารจดักจิกรรมสนัทนา

การเพื่อการผ่อนคลายการฝึกอบรมให้กบัพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้  การจดัให้มกีองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากน้ี
บรษิทัฯ ใหค้วามเคารพในสทิธติ่างๆ ของพนักงาน และค่าจา้งแรงงาน โดยไมม่กีารกลัน่แกล้งหรอืข่มขู่ใดๆ เช่น การใหส้ทิธกิาร
ลาหยุดพกัรอ้นสทิธใินการหยุดลากิจ การใหส้ทิธลิาป่วย การใหส้ทิธใินการแสดงความเหน็ต่อนโยบายการปฎิบตังิานต่างๆ ซึ่ง
พนกังานสามารถเสนอความเหน็ผา่นทางฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ หรอืผา่นทางผูบ้งัคบับญัชาของตนเองได้ 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายในการจา้งพนักงานดว้ยการยดึหลกัในการจา้งแรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมายและใหก้าร
เคารพหลกัสทิธมินุษยชนของแรงงานโดยครอบคลุมในเรื่องการจา้งงานการคุม้ครองทางสงัคมเสรภีาพในการสมาคมทางสงัคม
สขุภาพและความปลอดภยั เป็นตน้ 

2.5 ความรบัผิดชอบผู้รบับริการหรือลกูค้า 
การใหค้วามเอาใจใส่ต่อการให้บรกิารแก่ลูกคา้ด้วยการตดิตามผลการปฎิบตังิานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่  โดย

การใหบ้รกิารต่างๆ แก่ลูกคา้จะต้องเป็นไปดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบถูกต้องตามหลกัของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องรวมทัง้หากมปัีญหาใดๆ จะต้องร่วมกนักบัลูกค้าในการหารอื เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขหาทางออกร่วมกนั โดยไม่
ปล่อยใหลู้กคา้รบัภาระหรอืแกไ้ขปัญหาแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ผลส าเรจ็ของการบรหิารงานของบรษิทัฯ มาจากความพงึพอใจของลูกคา้เป็นส าคญับรษิทัฯ จงึต้องสรา้งความสมัพนัธ์
ทีด่ตี่อลูกคา้ดว้ยการปฏบิตัติ่อลูกคา้ในแนวทางต่อไปน้ี 

1. จ าหน่ายผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ในสิง่ทีบ่รษิทัฯ มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญเท่านัน้ 
2. ไมมุ่ง่หวงัก าไรเกนิควรเมื่อเทยีบกบัคณุภาพของผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารทีบ่รษิทัฯ มใีห ้
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3. การให้ค าแนะน าแก่ลูกคา้เกี่ยวกบัระยะเวลาเงื่อนไขสทิธผิลประโยชน์และขอ้ผูกพนัในการให้บรกิารแก่ลูกคา้เราจะ
น าเสนอขอ้มลูทัง้หมดอยา่งชดัเจน ตามความเป็นจรงิไมบ่ดิเบอืนและโปรง่ใส ยตุธิรรม 

4. การเชื้อเชญิลูกค้าใหม้าใช้บรกิารของบรษิทัฯ จะต้องไม่ระบุเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ที่แสดงเจตนาให้
เหน็ถงึการเอาเปรยีบลูกคา้อยา่งจงใจ 

5. ปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาที่มตี่อลูกคา้อยา่งเครง่ครดั หากมเีหตุสดุวสิยัไมส่ามารถปฏบิตัไิดต้้องรบีแจง้ใหลู้กคา้
ทราบล่วงหน้าเพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

6. รกัษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอรวมถึงไม่น าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

2.6 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
ถงึแม้บรษิทัฯ จะไม่ได้ด าเนินธุรกิจที่ใช้วตัถุดบิใดๆ จากธรรมชาติเพื่อน ามาใช้ผลติสนิค้าหรอืบรกิารแต่บรษิทัฯ ได้

รณรงค์ให้พนักงานเห็นความส าคญัต่อการประหยดัพลังงานด้วยการจดัท านโยบายเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานด้าน
สิง่แวดล้อมขึน้มาเป็นแนวปฏบิตัเิพื่อเป็นสว่นหน่ึงในการช่วยลดภาวะโลกรอ้นลดมลภาวะต่างๆ รวมถงึเป็นการช่วยประเทศชาติ
ประหยดัพลงังานทางออ้มดว้ยการประกาศเป็นหนังสอืขอความรว่มมอืจากพนกังานใหปิ้ดไฟระหว่างพกัเที่ยงการใหพ้นักงานน า
กระดาษที่ยงัใช้ไดน้ ากลบัมาใช้ใหม่การใช้อุปกรณ์ส านักงานอยา่งประหยดั เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ เชื่อว่าหากมกีารร่วมมอืกนัอย่าง
จรงิจงัจะท าใหป้ระเทศชาตปิระหยดัทรพัยากรทางธรรมชาตแิละด ารงรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูคู่ส่งัคมไทยไปอกีนาน 

รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัรณรงคเ์รื่องสิง่แวดลอ้มผ่านทางการใช้อุปกรณ์ส านกังานดว้ยการ Recycle ส าหรบัอุปกรณ์ต่างๆ ที่
สามารถ Recycle ได ้เช่นกระดาษ แฟ้มงาน เพราะนอกจากจะเป็นการประหยดัค่าใช้จา่ยขององคก์รแล้วยงัถอืเป็นการดูแลและ
ใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มใหคุ้ม้คา่ทีสุ่ดอกีดว้ย 

2.7 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
ในทุกๆ ปีพนักงานและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัท ากิจกรรมส าหรบัผู้ดอ้ยโอกาสในสงัคม เช่น เดก็ก าพรา้เดก็

พกิารบ้านพกัคนชราโดยการมอบสิง่ของช่วยเหลือและจดัท าอาหารเลี้ยงเป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีเป็นบุคคลที่ตอังการความ
ช่วยเหลือจากสงัคมเพื่อที่จะมกี าลงัใจและสามารถด ารงอยู่ในสงัคมได้โดยปกติสุข  ซึ่งบรษิทัฯ ไดเ้ล็งเหน็ถึงความส าคญัตรงน้ี 
และต้องการเป็นส่วนหน่ึงในการให้ก าลงัใจต่อผู้คนในสงัคมด้วยกนั  จึงได้จดักิจกรรมดงักล่าวขึ้นอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการ
ช่วยเหลือใดๆ ต่อเพื่อนมนุษย์ที่มใิช่คนไทยไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภยัหรอืแผ่นดนิไหวในต่างประเทศ  บรษิทัฯ ก็จะร่วมกบั
พนกังานและผูบ้รหิารสง่ความช่วยเหลอืเป็นสิง่ของหรอืเงนิช่วยเหลอืไปใหก้ าลงัใจแก่บุคคลเหล่านัน้เสมอ 

 
3. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2546 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้มูลนิธสิงเคราะหเ์ดก็คนชราและผูด้อ้ยโอกาส (Foundation for Underprivileged Children 

and Elderly) ขึน้มาเพื่อด าเนินกจิกรรมในการช่วยเหลอืสงัคมโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ร่วมดแูล และแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านทางมูลนิธฯิ ภายใต้ความร่วมมอืของผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทัฯ เพื่อมอบโอกาสให้เดก็ๆ 
คนชราผูด้้อยโอกาส รวมถึงผูป้ระสบเหตุการณ์ต่างๆ ที่น ามาซึ่งความสูญเสยีในชีวติหรอืทรพัย์สนิ ซึ่งกจิกรรมต่างๆ มทีัง้การ
บรจิาคเงนิผา่นหน่วยงานช่วยเหลอืแห่งอื่นและกจิกรรมที่มูลนิธิฯ เป็นผูด้ าเนินการเอง ดงัปรากฏกจิกรรมการใหค้วามช่วยเหลอื
สงัคมทีผ่า่นมาดงัน้ี 

ปี 2551  บรจิาคเงนิและมอบสิง่ของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ บา้นบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี 
 มอบเงนิช่วยเหลอืใหก้บัสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั ิประเทศพมา่  
 มอบเงนิช่วยเหลอืใหก้บัสภากาชาดไทยช่วยเหลอืแผน่ดนิไหวในจนี 
ปี 2552  บรจิาคเงนิและมอบสิง่ของใหก้บัสถานสงเคราะหค์นพกิารและทุพพลภาพพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ปี 2553  จดัสรา้งหอ้งสมุดมอบหนังสอือุปกรณ์การเรยีนและทุนการศกึษาใหก้บัโรงเรยีนวดัทุ่งขาม อ.เกาะ

คา จ.ล าปาง 
ปี 2554  ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผูท้ีป่ระสบอุทกภยัในเขตบางบวัทอง โดยน าสิง่ของและถุงยงัชพีกวา่ 500 ชุดไปบรจิาคให้

ประชาชนในเขตดงักล่าว 
ปี 2555  มอบอุปกรณ์การศกึษาและสนามวอลเลยบ์อลใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นเกาะไมแ้หลม อ.บา้นบงึ จ.ชลบุร ี

มอบวสัดแุละสื่อการเรยีนการสอนจดัสรา้งหอ้งน ้าใหแ้ก่โรงเรยีนวดันาคู อ.ผกัไห ่จ.อยธุยา 
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ปี 2556  มอบอุปกรณ์การศกึษาอุปกรณ์กฬีาของเล่นใหแ้ก่โรงเรยีนบา้นไร่ อ.พานทอง จ.ชลบุร ี
ปี 2560   -     บรจิาคเงนิและมอบสิง่ของใหก้บัโรงเรยีนบา้นเดก็รามอนิทรา (บ้านเดก็ผูพ้กิารซ ้าซอ้น) เขตบางเขน  
                   กรงุเทพมหานคร  

- บรจิาคเงนิพรอ้มทัง้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อเพิม่ทกัษะและพฒันาศกัยภาพผูพ้กิารในสายงานคอล
เซน็เตอรใ์หก้บัมลูนิธพิระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพกิาร อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ไดร้ว่มกนัสนบัสนุนเงนิใหก้บัมลูนิธพิระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพิการ อ.บางละ
มงุ จ.ชลบุร ี

 
มูลนิธฯิ ได้มกีารตดิตามและประเมนิผลของการด าเนินงานโดยในระยะเวลา 3 เดอืนหลงัการด าเนินงานผูร้บัผดิชอบ

ของมูลนิธฯิ จะท าการติดต่อสอบถามไปยงัผู้ดูแลของสถานที่ดงักล่าวรวมถึงการส่งตวัแทนไปเยี่ยมชมสถานที่เพื่อเป็นการ
ประเมนิวา่การใหค้วามช่วยเหลอืดงักล่าวไดป้ระโยชน์และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใหค้วามช่วยเหลอืมากน้อยเพยีงใด 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษัทฯ มีการจดัการและดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า   บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพมกีารถ่วงดลุของคณะกรรมการบรษิทั ทีม่คีณะกรรมการตรวจสอบมาจากคณะกรรมการอสิระคอยท าหน้าทีต่ดิตาม
ตรวจสอบและประสานกบัฝ่ายบรหิารความเสีย่งและใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทัฯ ก าหนดให้มกีรรมการอสิระเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด ซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าที่อย่างมอีสิระ ไม่มขีอ้จ ากดัในการไดร้บัข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
ไดร้บัความร่วมมอือย่างดทีัง้จากผูบ้รหิารและพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยหน้าที่ดงักล่าวรวมถงึการสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ 
ใหม้คีวามโปรง่ใสเชื่อถอืไดแ้ละถูกตอ้งภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในฝ่ายก ากบัดูแล ซึ่งตัง้เป็นหน่วยงานอสิระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรว่ม
ประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอทุกเดอืน โดยมฝ่ีายบรหิารความเสีย่งท าหน้าที่รายงานความเสีย่งต่างๆ ที่จะ
เกดิขึน้โดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ การพจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ถอดถอนโยกยา้ยต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหวัหน้าฝ่ายก ากบัดูแลจะต้องผ่านการอนุมตัิหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะ
พจิารณาคุณสมบตัิผู้ปฏิบตัิงานที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ และมคีวามเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี  ซึ่งหวัหน้าตรวจสอบภายในจะมหีน้าที่ในการตรวจสอบภายในและประเมนิผลในกจิกรรมต่างๆ  
ของบรษิทัฯ สอบทานคุณภาพการปฏิบตัิงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ ว่าได้ปฏิบตัิตามแผนงานสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะท างานตรวจสอบควบคุมและติดตามการ
ท างานของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอนอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมรีะบบป้องกนัการล่วงรูข้อ้มูลระหว่างหน่วยงาน (Chinese Wall) โดยมี
การจดัแยกพืน้ที่ของสายงานที่มขีอ้มูลที่เป็นความลบัชดัเจน มกีารก าหนดชื่อรหสั (Code name) ส าหรบัลูกคา้รายต่างๆ มกีาร
ก าหนดและจ ากดัทมีบุคลากรส าหรบัแต่ละงานที่อาจมคีวามขดัแยง้ ตลอดจนมขีอ้ก าหนดการปฏบิตัใินเรื่องการรกัษาความลบัให้
พนักงานทุกคนปฏบิตัติามดงัที่เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ การก ากบัดูแลกจิการ และบรษิทัฯ มรีะบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ท าให้
กรรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูม้อี านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีใ่นการก าหนดการบรหิารความเสีย่ง ประสานงาน และใหค้ าแนะน ากบัหน่วยงานต่างๆ
ในการประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้การจดัท าแผนป้องกนัและควบคมุความเสีย่งขึน้มาปฏบิตัิ 

บรษิทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบภายในท าหน้าที่รบัผดิชอบการประเมนิความเสีย่งในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ส่วน คอื การควบคุม
ภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม  
เป็นตน้ 

จากการพจิารณาระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ มคีวามเหน็จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อ
วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 มคีวามเหน็ว่า 
ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อการควบคมุภายใน 
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รายการระหว่างกนั 
 
1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนักบับริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวข้องกนั

    

บคุคล /  
นิติบคุคล 

ที�อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

บมจ.โกลบอล 
เซอรว์สิ เซน็
เตอร ์(GSC)  
(ชื�อเดมิ บจ.เอ
แคป เซอรว์สิ
เซส) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99  

บรษิทัฯ
รายไดจ้ากการ
ปนัสว่นคา่ใช้จา่ย
GSC 
ผล
GSC 
ดอกเบี1ยจากเงนิ
ใหกู้้
 
บรษิทัฯ
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ

บจ. เอแคป คอน
ซลัติ1ง (ACON) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 
 
 
 

บรษิทัฯ
รายไดจ้ากการ
ปนัสว่นคา่ใช้จา่ย

บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยจากเงนิ
ใหกู้้

จา่ยคา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ
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ลกัษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ

งวด 12 
เดือนปี
2562  

งวด 12 
เดือนปี
2561 

บรษิทัฯ ไดร้บั
รายไดจ้ากการ 
ปนัสว่นคา่ใช้จา่ย 

0.20 
 
 

0.20 รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั
ฯ รอ้ยละ 99.99
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

GSC จา่ยเงนิปนั
ผล 

9.76 20 

GSC ไดร้บั
ดอกเบี1ยจากเงนิ 
ใหกู้้ 
 

2.83 - 

บรษิทัฯ ไดจ้า่ย 
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 

- 
 

0.21 
 

บรษิทัฯ ไดร้บั
รายไดจ้ากการ 
ปนัสว่นคา่ใช้จา่ย 

- - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั
ฯ รอ้ยละ 99.99
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

บรษิทัฯ ไดร้บั
ดอกเบี1ยจากเงนิ
ใหกู้้ 

- 0.02  

ACON 
จา่ยคา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ 

 

- 
 

- 

มหาชน) 

  

ความจาํเป็น
และความ

สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รายการดงักล่าว

ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั

99.99 

ดาํเนินธุรกจิทาง

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักล่าว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยที�รายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

รายการดงักล่าว

ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั

99.99 

ดาํเนินธุรกจิทาง

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักล่าว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยที�รายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

 



รายงานประจาํปี 2562  

 

 

 

บคุคล /  
นิติบคุคล 

ที�อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

บจ. แคปปิตอล
โอเค  
(CAP OK) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

CAP OK
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรกิารดา้น
บญัชแีละการเงนิ
บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยจากการ
กูย้มืเงนิ
 
CAP OK 
จา่ยเงนิปนัผล

CAP OK
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ

บจ.โอเคแคช 
(OK CASH) 
 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

OK CASH
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ

บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยจากเงนิ
ใหกู้้ยมื
 
OK CASH 
จา่ยเงนิปนัผล
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน

94 

ลกัษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ

งวด 12 
เดือนปี
2562  

งวด 12 
เดือนปี
2561 

CAP OK จา่ย
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรกิารดา้น
บญัชแีละการเงนิ 

- - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั
ฯ รอ้ยละ 99.99
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

บรษิทัฯ จา่ย
ดอกเบี1ยจากการ
กูย้มืเงนิ 
 

2.15 0.96 

CAP OK 
จา่ยเงนิปนัผล 

24.09 42.07 

CAP OK จา่ย
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ 

1.02 3.10 

OK CASH จา่ย
คา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ 

4.32 1.50 รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั
ฯ  
รอ้ยละ 99.99
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

บรษิทัฯ ไดร้บั
ดอกเบี1ยจากเงนิ
ใหกู้้ยมื 
 

- 0.09 

OK CASH 
จา่ยเงนิปนัผล 
 
 
 
 
 
 
 

- 100.02 
 

มหาชน) 

ความจาํเป็น
และความ

สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รายการดงักล่าว

ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั

99.99 

ดาํเนินธุรกจิทาง

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ย  ที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักล่าว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิ และเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยที�รายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

รายการดงักล่าว

ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั

99.99 

ดาํเนินธุรกจิทาง

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักล่าว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิ และเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยที�รายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 



รายงานประจาํปี 2562  

 

 

 

บคุคล /  
นิติบคุคล 

ที�อาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

บจ.ซ.ีอมิเมจ 
ดจิติอล 
 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

จา่ยคา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ
 
บรษิทัฯ
ปนัผล

บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยจากการ
ให้
 

 
2. สินทรพัยแ์ละหนี5สินระหว่างกนักบับริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวข้องกนั
 

บคุคล /  
นิติบคุคล 
ที�อาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของ

ระหว่างกนั

บมจ.โกลบอล 
เซอรว์สิ เซน็
เตอร ์(GSC)  
(ชื�อเดมิ บจ.
เอแคป 
เซอรว์สิเซส) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯมี
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั

  บรษิทั
ดอกเบี1ยคา้ง
จา่ยและเงนิ
ทดรองจา่ย
คา้งจา่ย
 
 

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน

95 

ลกัษณะของ
รายการ 

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ

งวด 12 
เดือนปี
2562  

งวด 12 
เดือนปี
2561 

จา่ยคา่บรกิารให้
บรษิทัฯ เป็นคา่
การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
 

- - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั
ฯ  
รอ้ยละ 99.99
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

บรษิทัฯ จา่ยเงนิ
ปนัผล 

- - 

บรษิทัฯ ไดร้บั
ดอกเบี1ยจากการ
ใหกู้้ยมืเงนิ 
 

0.01 - 

สินทรพัยแ์ละหนี5สินระหว่างกนักบับริษทัย่อยและบริษทัที�เกี�ยวข้องกนั 

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2562 

งวด 12
เดือน 

ปี 2561 
บรษิทัฯมี
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั 

- 0.003 
 

รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั
ฯรอ้ยละ 99.99
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

บรษิทัฯ มี
ดอกเบี1ยคา้ง
จา่ยและเงนิ
ทดรองจา่ย
คา้งจา่ย 

0.02 0.04  

มหาชน) 

ความจาํเป็น
และความ

สมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รายการดงักล่าว

ระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั

99.99 

ดาํเนินธุรกจิทาง

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99  
และรายการดงักล่าว
เป็นไปตามแนวทางการคา้
ปกต ิ และเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของ  
บรษิทัฯ โดยที�รายการ
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

99.99 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99  ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล  
 

 



รายงานประจาํปี 2562  

 

 

 

บคุคล /  
นิติบคุคล 
ที�อาจมี

ความขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของ

ระหว่างกนั

บจ.เอแคป 
คอนซลัติ1ง 
(ACON) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั

บจ.โอเคแคช 
(OK CASH) 
(ชื�อเดมิบจ.
โปรเฟสชั �น
แนลคอล
เลคชั �น 
(PCOL)) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั

บจ.
แคปปิตอล
โอเค 
(CAP OK) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่าง ๆ 
คา้งรบั
บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยคา้ง
จา่ยและเงนิ
ทดรองจา่ย
คา้งจา่ย

บจ.ซ.ีอมิเมจ 
ดจิติอล 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย บรษิทัฯ ถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯมคี่า
การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั
 
 
บรษิทัฯ
ดอกเบี1ยคา้ง
รบั

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน

96 

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) ความจาํเป็น

และความ
สมเหตสุมผล
ของรายการ 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2562 

งวด 12
เดือน 

ปี 2561 
บรษิทัฯ มี
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั 

- 
 

- รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่งบรษิทัฯ
กบับรษิทัยอ่ยที�
ถอืหุน้โดยบรษิทั
ฯรอ้ยละ 99.99
และเป็นการ
ดาํเนินธุรกจิทาง
การคา้ปกต ิ

บรษิทัฯ มี
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั 

10.24 
 
 

0.05 เป็นการดําเนิน
ธรุกจิปกตทิาง
การคา้และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบี1ยเงนิ
ใหกู้้ยมืและ
คา่การบรหิาร
จดัการต่าง ๆ 
คา้งรบั 

- 0.05 เป็นการดําเนิน
ธรุกจิปกตทิาง
การคา้และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของ
บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ มี
ดอกเบี1ยคา้ง
จา่ยและเงนิ
ทดรองจา่ย
คา้งจา่ย 

0.19 0.24 

บรษิทัฯมคี่า
การบรหิาร
จดัการต่างๆ 
คา้งรบั 

- - เป็นการดําเนิน
ธรุกจิปกตทิาง
การคา้และเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ 
 บรษิทัฯ มี

ดอกเบี1ยคา้ง
รบั 

0.01 - 

มหาชน) 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

99.99 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99  ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล 
กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99  ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล 
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3. เงินกู้ยืมระหว่างกนักบับริษทัย่อยและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั
 

บคุคล /  
นิติบคุคล 
ที�อาจมี
ความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั

บจ.เอแคป 
คอนซลัติ1ง 
(ACON) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ย
เพื�อเป็น
เงนิทุน
หมนุเวยีน

บมจ.โก
ลบอล 
เซอรว์สิ เซน็
เตอร ์(GSC)  
(ชื�อเดมิ บจ.
เอแคป 
เซอรว์สิเซส) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ 
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ย
เพื�อเป็น
เงนิทุน
หมนุเวยีน

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน
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เงินกู้ยืมระหว่างกนักบับริษทัย่อยและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
ความ

สมเหตสุมผล
ของรายการ 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2562 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2561 
บรษิทัฯ ให้
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ย
เพื�อเป็น
เงนิทุน
หมนุเวยีน 

- - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพื�อใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธรุกจิซึ�งทั 1งหมดได้
มกีารตั 1งค่าเผื�อ
การดอ้ยคา่แลว้ 
 
 
 
 

บรษิทัฯ ให้
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ย
เพื�อเป็น
เงนิทุน
หมนุเวยีน 

- - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพื�อใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธรุกจิซึ�งบางส่วน
ไดม้กีารตั 1งคา่เผื�อ
การดอ้ยคา่แลว้ 

มหาชน) 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99  ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล เป็น
รายการที�มกีารคดิ
ดอกเบี1ยในอตัราที�ปกต ิ
และก่อใหเ้กดิประโยชน์
แก่บรษิทัยอ่ย  
ซึ�งทั 1งหมดไดม้กีารตั 1งค่า
เผื�อการดอ้ยค่าแลว้ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99  ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล เป็น
รายการที�มกีารคดิ
ดอกเบี1ยในอตัราที�ปกต ิ
และก่อใหเ้กดิประโยชน์
แก่บรษิทัยอ่ย  
ซึ�งทั 1งหมดไดม้กีารตั 1งค่า
เผื�อการดอ้ยค่าแลว้ 
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บคุคล /  
นิติบคุคล 
ที�อาจมี
ความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั

บจ.
แคปปิตอล
โอเค 
(CAP OK) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
เงนิจาก 
OK 
นําไปใชใ้น
การปล่อยกูใ้ห้
บรษิทัอื�น

บจ.ซ.ีอมิเมจ 
ดจิติอล  

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
กูย้มืเงนิ
ใชเ้ป็นทุน
หมนุเวยีน

บจ.โอเค 
แคช  
(OKCASH) 
ชื�อเดมิบจ.
โปรเฟสชั �น
แนลคอล
เลคชั �น 
(PCOL) 

เป็นบรษิทัยอ่ย 
โดย 
บรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 

บรษิทัฯ
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ย
เพื�อนําไปใช้
ในการปล่อยกู้
ใหบ้รษิทัอื�น

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน
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ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
ความ

สมเหตสุมผล
ของรายการ 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2562 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2561 
บรษิทัฯ กูย้มื
เงนิจาก CAP 
OK เพื�อ
นําไปใชใ้น
การปล่อยกูใ้ห้
บรษิทัอื�น 

256.47 324 รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพื�อใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธรุกจิ 

บรษิทัฯ ให้
กูย้มืเงนิ เพื�อ
ใชเ้ป็นทุน
หมนุเวยีน  

446.50 - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพื�อใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธรุกจิ 
 
 
 

บรษิทัฯ ให้
เงนิกูย้มืแก่
บรษิทัยอ่ย
เพื�อนําไปใช้
ในการปล่อยกู้
ใหบ้รษิทัอื�น 

- - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบับรษิทั
ยอ่ยที�ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 เพื�อใชเ้ป็น
เงนิใหเ้งนิกูแ้ก่
บรษิทัอื�น 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาชน) 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล  

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 ซึ�งมคีวาม
สมเหตุสมผล  

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัยอ่ยที�ถอืหุน้
โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 
99.99 ซึ�งมคีวามสม 
เหตุสมผล  
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บคุคล /  
นิติบคุคล 
ที�อาจมี
ความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั

บมจ. ไทย
ลกัซ ์เอน็
เตอรไ์พรส ์
 

 

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

บมจ
เอน็เตอร์
ไพรส์ ์ใหเ้งนิกู้
ยมืแก่ บมจ
เอเชยี 
แคปปิตอล 
กรุ๊ป เพื�อ
นําไปใชเ้ป็น
เงนิทุน
หมนุเวยีน

  บรษิทัฯ จ่าย
ดอกเบี1ย

คณุสกุญัญา 
สขุเจรญิ
ไกรศร ี

เป็นผูถ้อืหุน้
บรษิทั เอเชยี 
แคปปิตอล กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) 

คณุสกุญัญา 
สขุเจรญิ
ไกรศรใีหเ้งนิ
กูย้มืแก่ บมจ
เอเชยี 
แคปปิตอล 
กรุ๊ป เพื�อ
นําไปใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีน

  ยกมาตน้ปี
กูเ้พิ�ม
ชําระคนื
คงเหลอื
หกั ดอ้ยคา่
คงเหลอื
 
 

  บรษิทัฯ จา่ย
ดอกเบี1ย

 

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน
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ลกัษณะของ
รายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ
ความ

สมเหตสุมผล
ของรายการ 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2562 

งวด 12 
เดือน 

ปี 2561 
บมจ.ไทยลกัซ ์
เอน็เตอร์
ไพรส์ ์ใหเ้งนิกู้
ยมืแก่ บมจ. 
เอเชยี 
แคปปิตอล 
กรุ๊ป เพื�อ
นําไปใชเ้ป็น
เงนิทุน
หมนุเวยีน 

- - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯกบับรษิทัผู้
ถอืหุน้โดยบรษิทัผู้
ถอืหุน้ ถอืหุน้
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
13.8 เพื�อใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธรุกจิ 

บรษิทัฯ จ่าย
ดอกเบี1ย 

- 2.43  

คณุสกุญัญา 
สขุเจรญิ
ไกรศรใีหเ้งนิ
กูย้มืแก่ บมจ.
เอเชยี 
แคปปิตอล 
กรุ๊ป เพื�อ
นําไปใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีน 

20 - รายการดงักล่าว
เป็นรายการ
ระหวา่ง 
บรษิทัฯ กบัผูถ้อื
หุน้ใหญ่ ถอืหุน้
บรษิทัฯ รอ้ยละ 
14.72 เพื�อใชเ้ป็น
เงนิหมนุเวยีนใน
ธรุกจิ 
 
 

ยกมาตน้ปี 
กูเ้พิ�ม 
ชําระคนื 
คงเหลอื 
หกั ดอ้ยคา่ 
คงเหลอื 

- 
23 
3 
20 
0 
20 

 
 

บรษิทัฯ กูย้มืเงนิที�
ไมม่หีลกัประกนัจา
ครอบครวัสขุเจรญิ
ไกรศร ี ในรปูของ
การออกตั Qวแลก
เงนิประเภท
ระยะเวลาไมเ่กนิ 
270 วนั มอีตัรา
ดอกเบี1ยรอ้ยละ 
4.55 และจา่ย
ดอกเบี1ยเมื�อครบ
กําหนดอายุ 

บรษิทัฯ จา่ย
ดอกเบี1ย 

0.25 -  

มหาชน) 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบับรษิทัผูถ้อืหุน้ ที�ถอื
หุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 13.8 
ซึ�งมคีวามสมเหตุสมผล  

 

กรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วเหน็วา่ 
รายการดงักล่าวเป็น
รายการระหวา่งบรษิทัฯ 
กบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ ที�ถอืหุน้
บรษิทัฯ รอ้ยละ 14.72 
ซึ�งมคีวามสมเหตุสมผล 

 

 



บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 

 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และงบการเงนิในช่วง 4 
ปีทีผ่า่นมาของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

 
1. ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
 
   นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กุล      ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3500 
   บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
 หรอื นายยทุธพงษ ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 9445 
   บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
 หรอื นายวชิยั  รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4054 
  

หรอื 
 
นายเสถยีร  วงศส์นนัท ์

บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3495 
บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 

       หรอื         นางสาวกุลธดิา  ภาสรุกุล         ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 5946 
                บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
 
2. รายงานการตรวจสอบบญัชี  

 

งบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการประจ าปี 2562 ได้ให้ความเหน็
อย่างมีเงื่อนไขตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 11.3 ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัคู่คา้ของลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืที่ผดินัดช าระหน้ีรายหน่ึงตรวจพบทุจรติในกระบวนการจดัซื้อและจดัเก็บสนิคา้ จงึไดช้ะลอการ
ช าระหน้ีคา่สนิคา้โดยขอเวลาในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่อเหตุการณ์ดงักล่าว เน่ืองจากลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืรายน้ีไดท้ าสญัญาโอน
สทิธิก์ารรบัช าระหน้ีจากคู่คา้ให้แก่บรษิทั บรษิทัจงึถูกชะลอการช าระหน้ีด้วยเช่นกนั เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 บรษิทัได้มี
จดหมายทวงถามหน้ีไปถงึบรษิทัคู่คา้ของลูกหน้ีและลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืรายดงักล่าว แต่บรษิทัมไิดร้บัการตอบปฏเิสธหรอืยอมรบั
การจ่ายช าระหน้ีจากทัง้สองราย และต่อมาเมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2561 ทางบรษิทัไดม้กีารด าเนินการยื่นฟ้องบรษิทัลูกหน้ีและ
บริษัทคู่ค้าของลูกหน้ีต่อศาลแพ่งซึ่งศาลนัดสืบพยานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2562 และเมื่อวนัที่ 15 
พฤศจกิายน 2562 ศาลไดเ้รยีกสบืพยาน โดยทนายฝ่ายจ าเลยขอสบืพยานเพิม่เตมิจงึขอใหศ้าลด าเนินกระบวนการนัดสบืพยาน
เพื่อพจิารณาต่อไปในระหว่างเดอืนธนัวาคมถึงเดอืนมนีาคม 2563 นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้ด าเนินการส่งจดหมายยนืยนัยอดถึง
ลูกหน้ีและบรษิทัคู่ค้าของลูกหน้ี และข้าพเจา้ไดร้บัหนังสอืตอบกลบัการยนืยนัยอดจากบรษิทัคู่คา้ของลูกหน้ีเพยีงรายเดยีวซึ่ง
ตอบกลบัยืนยนัว่ายอดไม่ถูกต้อง ผลแตกต่างยงัไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจรงิได้ อีกทัง้คดีความอยู่ในระหว่างกระบวนการ
ฟ้องรอ้งต่อศาลและยงัไม่สามารถหาขอ้สรปุได ้จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสม
อย่างเพยีงพอที่จะประเมนิถงึผลกระทบต่อการรบัช าระหน้ีจากลูกหน้ีรายน้ี ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ส าหรบัยอดลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรบัรวมเป็นจ านวน 304.47 ลา้นบาท ทีย่งัคงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามรีายการปรบัปรุงใดที่จ าเป็นต่อจ านวนเงิน
ดงักล่าวหรอืไม ่ 
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 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 11.4 บรษิทัฯ มลีูกหน้ีที่ผดินัดช าระหน้ีรายหน่ึง 
เป็นจ านวน 491.43 ล้านบาท ลูกหน้ีดงักล่าวมหีลกัประกนัเป็นสทิธกิารเช่า ซึ่งเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิในสทิธกิารเช่าอนุมตัใิห้
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เขา้เป็นคูส่ญัญาและด าเนินการโครงการแทน ลูกหน้ีดงักล่าวฟ้องรอ้งบรษิทัฯ และเจา้ของกรรมสทิธทิีด่นิ
ในสิทธกิารเช่าต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีพิพาทซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ฝ่ายบรหิารอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจดทะเบียนการโอนสทิธกิารเช่าและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคู่สญัญาเช่าใหม่ซึ่งยงัไม่แล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จงึยงัไม่สามารถ
ประเมนิมลูคา่ของสทิธกิารเช่าตามวธิรีายไดโ้ดยผูป้ระเมนิอสิระเพื่อใช้ในการพจิารณาการตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ขา้พเจา้จงึไม่
สามารถประเมนิความเหมาะสมของมลูคา่ตามบญัชขีองลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวได ้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบรษิทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ 
และข้าพเจา้ได้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อยา่งมเีงื่อนไขของขา้พเจา้ 

 
3. ตารางแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 4 ปีย้อนหลงั 

 
บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  

 
 
 
 
 
 
 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด            143.69 3.33%             52.15 1.09%            107.44 2.25%             72.21 1.59%
เงนิลงทุนระยะสัน้            211.12 4.89%            208.52 4.36%            254.54 5.34%            181.89 4.01%
ลูกหนี้ค่าบรกิาร - สุทธิ             25.06 0.58%             36.87 0.77%             39.61 0.83%             30.93 0.68%
ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%
ลูกหนี้จากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธิ               4.61 0.11%               7.04 0.15%             45.56 0.96%             32.55 0.72%
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี               0.01 0.00%               0.10 0.00%               0.68 0.01%               0.93 0.02%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธิ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น - สุทธิ            337.20 7.81%         2,411.81 50.37%         3,811.37 79.90%         4,116.80 90.73%
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                 -   0.00%               2.24 0.05%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น             18.60 0.43%             27.13 0.57%             18.28 0.38%             13.35 0.29%
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน            740.30 17.15%         2,745.86 57.35%         4,277.48 89.67%         4,448.66 98.05%
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้               0.29 0.01%               0.29 0.01%                 -   0.00%                 -   0.00%
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - สุทธิ                 -   0.00%               0.01 0.00%               0.15 0.00%               0.43 0.01%
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่น - สุทธิ                 -   0.00%            130.49 2.73%                 -   0.00%                 -   0.00%
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่นทีผ่ดินดัช าระหนี้ - สุทธิ         2,604.37 60.35%         1,300.37 27.16%                 -   0.00%                 -   0.00%
เงนิลงทุนระยะยาว            121.07 2.81%            245.00 5.12%            220.00 4.61%                 -   0.00%
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน            778.03 18.03%            334.33 6.98%            230.79 4.84%                 -   0.00%
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี             27.67 0.64%               7.40 0.15%             18.10 0.38%             56.13 1.24%
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   0.00%
ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ - สุทธิ             17.62 0.41%             20.78 0.43%             19.81 0.42%             27.97 0.62%
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ               2.07 0.05%               1.26 0.03%               2.03 0.04%               2.44 0.05%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น             24.12 0.56%               2.29 0.05%               1.68 0.04%               1.58 0.03%
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน         3,575.23 82.85%         2,042.21 42.65%            492.56 10.33%             88.56 1.95%
รวมสินทรพัย์            4,315.53 100.00%            4,788.07 100.00%            4,770.04 100.00%            4,537.22 100.00%

สินทรพัย์
ปี 2560 ปี 2559ปี 2561ปี 2562

งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

 
 

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  

 
 
 
 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หนี้การคา้            32.84 0.76%            38.40 0.80%            28.38 0.60%            21.38 0.47%
เจา้หนี้อื่น            13.29 0.31%            18.90 0.39%            15.90 0.33%            10.12 0.22%
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%              0.57 0.01%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั            20.00 0.46%                -   0.00%                -   0.00%          450.00 9.92%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น - สุทธิ          362.22 8.39%          417.82 8.73%            44.90 0.94%        1,093.04 24.09%
ส่วนของหุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี        2,367.04 54.85%        1,460.40 30.50%        1,936.37 40.59%                -   0.00%
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี              1.58 0.04%              2.21 0.05%              1.80 0.04%              1.73 0.04%
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น            23.04 0.53%            27.76 0.58%            42.01 0.88%            59.34 1.31%
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน        2,820.00 65.35%        1,965.50 41.05%        2,069.36 43.38%        1,636.18 36.06%
หน้ีสินไม่หมนุเวียน
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการและบุคคลอื่น-สุทธิ              3.00 0.07%                -   0.00%
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ              2.77 0.06%              3.32 0.07%              3.28 0.07%              5.02 0.11%
หุน้กู้          302.49 7.01%        1,591.96 33.25%        1,455.14 30.51%        1,928.58 42.51%
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน              8.49 0.20%              5.33 0.11%              5.65 0.12%              4.34 0.10%
หนี้สนิอื่น              1.05 0.02%              1.05 0.02%              1.05 0.02%              1.05 0.02%
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน          317.80 7.36%        1,601.66 33.45%        1,465.12 30.72%        1,938.99 42.74%
รวมหน้ีสิน          3,137.80 72.71%          3,567.16 74.50%          3,534.48 74.10%          3,575.16 78.80%

หน้ีสิน
ปี 2560 ปี 2559ปี 2561ปี 2562

งบการเงินรวม

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %
ส่วนของเจา้ของ
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          195.34 

หุน้สามญั 125,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว

หุน้สามญั 316,411,160 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท          158.21 3.67%
หุน้สามญั 316,406,985 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท          158.20 3.30%          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
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้          445.11 10.31%          445.09 9.30%          444.37 9.32%          419.78 9.25%
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย            19.53 0.45%            19.53 0.41%            19.53 0.41%            12.50 0.28%
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร          407.36 9.44%          598.09 12.49%          613.76 12.87%          377.43 8.32%

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ            63.98 1.48%                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่        1,094.19 25.35%        1,220.92 25.50%        1,235.56 25.90%          962.05 21.20%
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม            83.54 1.94%                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%
รวมส่วนของเจา้ของ          1,177.73 27.29%          1,220.92 25.50%          1,235.56 25.90%             962.05 21.20%
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ          4,315.53 100.00%          4,788.08 100.00%          4,770.04 100.00%          4,537.22 100.00%

รายการ (หน่วย : พนับาท)
ปี 2560 ปี 2559ปี 2561ปี 2562

งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  

 
 

  

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 143,121 155,279 53.89% 146,904 49.99% 112,707 73.58%

รายไดด้อกเบีย้ 186,413 362,711 125.89% 271,090 92.24% 34,706 22.66%
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ (207,406) (238,157) (82.66)% (127,268) (43.31)% (949) (0.62)%
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (20,993) 0.00% 124,554 43.23% 143,822 48.94% 33,757 22.04%

รายไดอ้ื่น 13,360 8,290 2.88% 3,155 1.07% 6,703 4.38%
รวมรายได้ 135,488 0.00% 288,124 100.00% 293,881 100.00% 153,167 100.00%
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร การบรหิารสนิทรพัย ์และการใหส้นิเชือ่ 99,854 103,768 36.02% 98,751 33.60% 79,595 51.97%
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 240,949 97,140 33.71% 68,858 23.43% 98,544 64.34%

รวมค่าใชจ่้าย 340,803 0.00% 200,907 69.73% 175,399 59.68% 178,139 116.30%
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (205,315) 0.00% 87,216 30.27% 118,482 40.32% (24,972) -16.30%

ตน้ทุนทางการเงนิ 248 184 0.06% 169 0.06% 165 0.11%
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (205,562) 0.00% 87,032 30.21% 118,313 40.26% (25,137) -16.41%

ภาษเีงนิได้ 18,356 25,157 8.73% (56,037) -19.07% 5 0.00 )
ก าไรสุทธ ิ(ขาดทุน) ส าหรบังวด (223,918) 0.00% 61,875 21.48% 174,350 59.33% (25,142) -16.41%
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (261) 1,413 0.00 ) (158) (0.05)% 2,320 1.51%
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร
หรอืขาดทุนภายหลงั

0 0 0.00% 32 0.01% (464) (0.30)%

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ
การจดัประเภทรายการเขา้ไปไวใ้นงบก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวดสุทธจิากภาษี (261) 0.00 % 1,413 0.49 % (126) (0.04)% 1,856 1.21%
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนรวมส าหรบังวด (224,180) 0.00% 63,288 21.97% 174,224 59.28% (23,286) -15.20%
การแบง่ปันส่วน(ขาดทุน)ก าไร
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ (190,530) 63,288 21.97% 243,484 82.85% 174,327 113.81%
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 3,324 0 0.00% 0 0.00% 23 0.02%

(187,206) 0.00 % 63,288 21.97 % 243,484 82.85 % 174,350 113.83%
ส่วนแบง่ปัน(ขาดทุน)ก าไรเบด็เสรจ็รวม
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ (190,729) 63,288 21.97% 243,358 82.81% 176,183 115.03%
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 3,262 0 0.00% 0 0.00% 23 0.02%

(187,468) 0.00 % 63,288 21.97 % 243,358 82.81 % 176,206 115.04%
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน                (0.60)                 0.20                 0.79                 0.69 

รายการ (หน่วย : พนับาท)
ปี 2560 ปี 2559ปี 2561ปี 2562

งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ (187,206) 61,875 310,141 118,313 
รายการปรบัปรุง :

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,958 5,631 7,666 6,663 
ดอกเบีย้รบั (186,413) (362,711) (541,227) (271,090)
เงนิปันผลรบั (2,500) 0 0 0 
ดอกเบีย้จ่าย 207,406 238,157 209,818 127,268 
ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 248 184 243 169 
หนี้สงสยัจะสญู 138,927 372 0 50 
หนี้สญู 0 264 431 0 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
กลบัรายการจากการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 0 0 0 0 
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 0 0 0 0 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 0 207 2,698 6,119 
ก าไรจากการขาย/ดอ้ยค่า/ตดัจ าหน่ายของอุปกรณ์ 394 (23) 1,590 (54)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิมดัจ า 0 0 0 0 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (2,239) (6,488) (3,040) (1,672)
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนระยะสัน้ (484) (57) (14) (168)
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว 10,117 0 0 0 
ขาดทุนจากการกลบัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 0 0 0 0 
และส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 0 0 0 0 
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 0 0 0 0 
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จรงิจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ
ผลประโยชน์พนกังาน 2,833 1,445 1,157 1,061 
กลบัรายการค่าเผือ่ค่ารือ้ถอน 0 0 0 0 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษเีงนิได้ (18,356) 25,157 

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน (28,316) (35,989) (10,537) (13,341)

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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

สินทรพัยด์ าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง
ลูกหนี้ค่าบรกิาร 11,816 2,104 (9,111) (12,892)
ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
ลูกหนี้จากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง (178) 39,437 (12,854) (33,628)
เงนิลงทุนระยะสัน้ 0 0 0 (177,057)
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น 420,800 (152,712) 280,685 (3,193,570)
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 4,123 2,457 (4,925) 1,688 
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 100 762 678 1,334 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 0 0 0 0 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,196 (309) (97) 1,431 
หนี้สนิด าเนินงาน(ลดลง)เพิม่ขึน้ 0 0 0 0 
เจา้หนี้การคา้ 0 0 (6,133) 6,132 
เจา้หนี้อื่น (5,609) 3,000 3,479 410 
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,391) 12,285 (11,475) 55,416 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 0 0 0 (1,478)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน
ก่อนเงนิรบั(จ่าย)จากดอกเบีย้และภาษี 404,540 (128,965) 229,710 (3,365,555)
รบัดอกเบีย้ 86,128 372,676 303,004 387,720 
เงนิปันผลรบั 0 0 0 0 
จ่ายดอกเบีย้ไมร่วมสญัญาเชา่ทางการเงนิ (221,657) (217,327) (153,998) (104,577)
จ่ายภาษเีงนิได้ (20,044) (34,856) (13,436) (10,487)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 248,967 (8,472) 365,280 (3,092,899)

รายการ (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดรบั(จ่ายซือ้)จากเงนิลงทุนระยะสัน้ 124 52,560 (69,594) 0 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการรบัช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการรบัช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 0 0 0 0 
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการรบัช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 0 0 0 0 
แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายซือ้ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,855) (3,298) (2,896) (4,190)
เงนิสดรบัจากการขายส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่ อุปกรณ์
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,610 24 2,209 1,500 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการรบัช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทุนระยะยาว 0 (25,000) (220,000) 0 
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 0 (13,538) (15,793) 0 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 1,380 10,748 (306,074) (2,690)

รายการ (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม



บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2562  

 
 

107 
 

 
 

บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น 598,812 420,000 755,000 2,079,500 
เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น (525,000) (45,000) (1,810,000) (1,439,500)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 298,929 1,589,027 1,463,300 1,941,400 
เงนิสดจ่ายช าระค่าใชจ่้ายในการขายหุน้กู้ (694,700) (1,941,400) (10,524) (15,576)
เงนิสดจ่ายช าระหุน้กู้ 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 23,000 90,000 30,000 821,000 
เงนิสดจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง (3,000) (90,000) (480,000) (371,000)
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ 0 0 (243) 0 
เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (4,122) (2,262) (1,667) (1,037)
เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 0 0 0 0 
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 25 1,018 30,152 109,379 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการและบุคคลอื่น 3,000 0 0 0 
เงนิสดจ่ายปันผล 0 (78,950) 0 0 
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 147,492 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมเพิม่ขึน้(ลดลง) (3,240)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (155,563) (57,567) (23,982) 3,124,166 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 91,543 (55,291) 35,224 28,577 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 52,148 107,438 72,214 43,637 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด 0 0 0 0 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 143,691 52,148 107,438 72,214 

รายการ (หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม
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บรษิทั เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
อตัราสว่นทางการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 
 

 
 

ปี 2562 หน่วย ปี 2561 หน่วย ปี 2560 หน่วย ปี 2559 หน่วย
อตัราส่วนสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.26 เท่า 1.40 เท่า 2.07 เท่า 2.72 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 0.13 เท่า 0.15 เท่า 0.19 เท่า 0.17 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.10 เท่า (0.00) เท่า 0.20 เท่า (2.95) เท่า
อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้การคา้ 4.38 เท่า 7.53 เท่า 14.21 เท่า 11.99 เท่า
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ 83.42 วนั 48.45 วนั 25.68 วนั 30.15 วนั
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร
อตัราก าไรขัน้ตน้ 26.30 % 63.98 % 79.49 % 66.40 %
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (49.00) % 30.27 % 61.90 % 40.32 %
อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (1.33) เท่า (0.14) เท่า 1.50 เท่า (17.74) เท่า
อตัราก าไรสุทธิ (138.17) % 21.48 % 48.56 % 59.33 %
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (16.17) % 5.04 % 22.16 % 21.26 %
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย์ (4.11) % 1.29 % 5.23 % 6.13 %
อตัราผลตอบจากสนิทรพัยถ์าวร (928.59) % 332.64 % 1,051.17 % 671.10 %
อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ 0.03 เท่า 0.06 เท่า 0.11 เท่า 0.10 เท่า
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม) (Debt to 
Equity)

2.66 เท่า 2.92 เท่า 2.86 เท่า 3.72 เท่า

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (EBITDA to Interest) (0.13) เท่า 1.49 เท่า 3.04 เท่า 2.00 เท่า
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (Cash Basis) 2.21 เท่า 1.12 เท่า 3.46 เท่า (28.48) เท่า
อตัราการจ่ายเงนิปันผล 0.00 % 0.00 % 32.43 % 0.00 %
อตัราการเติบโต
สนิทรพัยร์วม (9.87) % 0.38 % 5.13 % 294.73 %
หนี้สนิรวม (12.04) % 0.92 % (1.14) % 657.84 %
รายไดจ้ากการบรกิาร (7.83) % (3.04) % 9.01 % 30.34 %
ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 5.03 % 10.80 % 14.38 % (22.22) %
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (402.56) % (74.59) % 39.65 % 793.46 %
ข้อมลูต่อหุ้น
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 3.46 บาท 3.87 บาท 3.91 บาท 3.16 บาท
ก าไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอหุน้ (0.60) บาท 0.20 บาท 0.79 บาท 0.69 บาท
เงนิปันผลต่อหุน้ 0.00 บาท 0.00 บาท 0.25 บาท 0.00 บาท

อตัราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
รายการส าคญัในระหว่างปี 2562 

 ในช่วงระหวา่งปี 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้กูท้ ัง้สิน้ 2 ครัง้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 304.70 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
- วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2562 บรษิทัฯ ได้ออกหุ้นกู้มูลค่า 229.80 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี ครบ

ก าหนดไถ่ถอนวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2564 
- วนัที่ 29 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้กู้มลูค่า 74.90 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ย 6.50% อาย ุ2 ปี ครบก าหนด

ไถ่ถอนวนัที ่29 มนีาคม 2564 
- มตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้กูค้ร ัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2562 มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธิ

และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยขยายระยะเวลาวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น ACAP190A มูลค่า 
768.60 ล้านบาทออกไปอกี 366 วนันับจากวนัที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นวนัที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยก าหนดใหจ้่าย
ดอกเบี้ยจากเดมิรอ้ยละ 6.00 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.50 ต่อปี และมมีติอนุมตัใิห้ผูอ้อกหุน้กู้มสีทิธใิน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรอืบางส่วน ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนคอืวนัที่ 6 ตุลาคม 2563 ทั ้งน้ีเมื่อวนัที่ 6 
มกราคม 2563 บรษิทัฯ ได้ใช้สทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบก าหนดส าหรบัหุน้กู้รุ่น ACAP190A โดยมกีาร
ช าระคนืเงนิตน้หน่วยละ 130 บาทเป็นจ านวน 99.92 ลา้นบาท  

 ในช่วงระหว่างปี 2562  บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้เสนอ
ขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปและผู้มอีุปการะคุณของบรษิทั (หุ้น IPO) จ านวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.70 
บาท เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 2562 และเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ เมื่อวนัที่ 13 มนีาคม 2562 โดย
บรษิทัฯ มสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวลดลงจาก 99.99% เป็น 64%  

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจากการตทีรพัยช์ าระหน้ีจากลูกหน้ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้รายหน่ึงในช่วง
ไตรมาสที ่3 ปี 2562 เพื่อช าระเงนิกูย้มืมลูคา่ 443.70 ลา้นบาท 

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืและตัว๋แลกเงนิ 138.93 ล้านบาท โดยตัว๋
แลกเงินคิดจากมูลค่าหลกัประกนัที่เป็นหุ้นสามญัถือตามราคาปิด ณ วนัสิ้นปี และลูกหน้ีเงนิให้กู้ยืมคิดจากมูลค่า
หลกัประกนัที่เป็นอสงัหารมิทรพัย์ค านวณจากมูลค่าร้อยละ 62 ของราคาประเมนิยกเว้นลูกหน้ีรายหน่ึงค านวณจาก
มลูคา่รอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิ 

 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ รวมผลการด าเนินงานของบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 
 บรษิทั โกลบอล เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จ ากดั 

บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จ ากดั 
บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ากดั 
บรษิทั โอเค แคช จ ากดั 
บรษิทั ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ากดั 
 

1. ภาพรวมการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในช่วงท่ีผ่านมา 
ฐานะการเงนิ ปี 2562 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ตามงบการเงนิรวมมีสนิทรพัย์รวม 4,315.53 ล้านบาท ลดลงจ านวน 

472.55 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 9.87 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการบรษิทัฯ มกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวไปบางส่วนจ านวน 124.00 
ล้านบาทและบรษิทัฯ มีการรบัช าระคนืจากลูกหน้ีเงนิให้กู้ยืมจ านวน 140.00 ล้านบาทและรบัช าระคืนจากลูกหน้ีตัว๋แลกเงิน
ประมาณ 212.50 ล้านบาท เพื่อน าไปไถ่ถอนหุน้กู้บางส่วนที่ครบก าหนดไถ่ถอนและช าระเงนิกู้ยมืจากบรษิทัอื่นบางส่วนที่ครบ
ก าหนดช าระ  

หน้ีสนิรวม 3,137.80 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ลดลงประมาณ 429.36 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 12.04 สาเหตุหลกั
เน่ืองจากเป็นการลดลงจากหุน้กู้จ านวน 382.80 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่นจ านวน 32.60 ลา้นบาท 
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ส่วนของเจ้าของ 1,177.73 ล้านบาท ลดลงประมาณ 43.19 ล้านบาทหรอืร้อยละ 3.54 เน่ืองจากบรษิทัฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน ท าใหก้ าไรสะสมลดลงจ านวน 190.73 ล้านบาท ในขณะที่บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงมกีารเพิม่ทุนจากการจ าหน่าย
หุน้ IPO จ านวน 147.5 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดด้อกเบีย้จ านวน 186.41 ล้านบาทลดลง 176.30 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ย
ละ48.61 สาเหตุหลกัเกดิจากบรษิทัฯ ไม่มกีารปล่อยสนิเชื่อเงนิใหกู้้ยมืแก่ลูกคา้รายใหม่ และในปี 2562 มลีูกหน้ีที่คา้งช าระเกิน
กว่า 6 เดอืน เพิม่ขึน้ท าให้บรษิทัฯ ต้องหยุดรบัรูร้ายได้ ส่วนรายได้จากการให้บรกิารมจี านวน 143.12 ล้านบาท ลดลง 12.20 
ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 7.86 ซึ่งลดลงจากธุรกจิศูนยบ์รกิารข้อมูล (Call Center) นอกจากน้ีบรษิทัฯ มกีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
เป็นจ านวน 138.93 ล้านบาท โดยคดิจากมูลค่าหลกัประกนัที่เป็นหุน้สามญัถอืตามราคาปิด ณ วนัสิน้งวด ส าหรบัลูกหน้ีตัว๋แลก
เงนิส่วนลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืคดิจากมลูค่าหลกัประกนัที่เป็นอสงัหารมิทรพัยค์ านวณจากมูลค่ารอ้ยละ 62 ของราคาประเมนิ ส าหรบั
ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2562 จ านวน 201.85 ล้านบาท ลดลง 7.25 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.47 เกิดจากการลดลงของเงนิเดือน
พนกังานทีล่ดลง 

 ส าหรบัปี 2562 มผีลการด าเนินงานขาดทุนจ านวน 187.21 ล้านบาท  ลดลง 249.09 ล้านบาท หรอืร้อยละ 402.54 
ทัง้น้ีสาเหตุหลกัเกิดจากรายไดด้อกเบี้ยลดลงจากการหยุดรบัรูร้ายไดแ้ละการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อรองรบัมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที่ 9  เครื่องมอืทางการเงนิเป็นจ านวน 138.93 ล้านบาท นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัรบัรูข้าดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน
ระยะยาวจ านวน 10.12 ลา้นบาท ซึ่งบรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามเรยีกหน้ีคนืจากลูกหน้ีซึ่งคาดวา่จะคลี่คลายภายในปี 2563 และเร่ง
ขายทรพัยส์นิคาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถน าเงนิต้นที่จะไดร้บัช าระคนืน าไปช าระคนืหุ้นกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและปล่อยสนิเชื่อ
ใหมบ่างสว่น 

ในปี 2563 คาดว่าภาวะการเมอืงภายในประเทศรฐับาลน่าจะมเีสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อความ
เชื่อมัน่ในการลงทุนของภาคธุรกจิต่างๆ รวมทัง้ต่างประเทศ ภาวะการลงทุนต่างๆ ที่คาดว่าจะเพิม่ขึน้แต่อย่างไรกต็ามภาคการ
ธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเงนิทุนหลกัของประเทศยงัคงมคีวามระมดัระวงัในการปล่อยสนิเชื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิขนาด
กลางและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลการด าเนินงานยงัไม่แขง็แรง
เตม็ที่ แต่สิง่ที่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกจิที่น่าเป็นห่วงคอืภาวะการเกดิโรคระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งไดแ้พร่กระจายไปทัว่
โลกและอยา่งรวดเรว็ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวมและคาดวา่จะยดืเยือ้ไปอกีหลายเดอืน ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึสง่ผลให้
เป็นอุปสรรคในการจ าหน่ายทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และการตดิตามหน้ีคนืจากลูกหน้ี 

 
2. ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาพอสรปุในแต่ละหวัข้อได้ดงัน้ี 
 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 รายได ้
ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้รวมทัง้สิ้นจ านวน 342.89 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 จ านวน 183.39 ล้าน

บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 34.85 โดยทีม่าของรายไดห้ลกัๆ ของบรษิทัฯ คอื รายไดจ้ากการใหส้นิเชื่อลดลง 176.30 ล้านบาทหรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 48.61 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มกีารปล่อยสนิเชื่อใหก้บัลูกคา้รายใหม่และมกีารหยุดรบัรูร้ายไดต้ามนโยบายที่เริม่ใช้ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี2561 ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายในการหยดุรบัรูร้ายไดส้ าหรบัยอดหน้ีที่คา้งช าระค่างวดเกนิกว่า 6 เดอืนส าหรบัลูกหน้ี
ที่เป็นสญัญากู้ยืมเงิน และหยุดรบัรู้รายได้ที่เป็นตัว๋แลกเงินเมื่อลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี   นอกจากนัน้รายได้จากการให้บรกิาร 
ส าหรบัรายไดใ้นปี 2562 ที ่143.12 ลา้นบาทหรอืลดลง 12.16 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.83 หลกัๆ เกดิจากรายได้จากธุรกจิ
ศูนยบ์รกิารขอ้มลู (Call Center) ทีล่ดลง สดัสว่นรายไดข้องบรษิทัฯ ตามตารางดา้นล่าง 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารจ านวน 143.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 12.16 

ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจศูนย์บรกิารข้อมูล (Call Center) เน่ืองจากได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ช่วงครึ่งปีหลงัที่ชะลอตวัลงท าให้ปรมิาณงานจากผู้ว่าจ้างมีจ านวนที่น้อยลง รวมทัง้ปรมิาณงานด้านการท า  Survey และงาน
บริการด้านอื่นๆ มีจ านวนที่น้อยลง อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจติดตามและทวงถามหน้ี (Collection) มีการเติบโตที่ด ี
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัภาคธุรกิจต่างๆ เริม่มปัีญหาเรื่องการช าระหน้ี ซึ่งส่งผลกระทบที่ดใีห้กบับรษิทัฯ มปีรมิาณ
งานดา้นการเรยีกเกบ็หน้ีเพิม่ขึน้  

 
โครงสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

 
 
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 
รายไดด้อกเบี้ยในปี 2562 จ านวน 186.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 176.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

48.61เน่ืองจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ใช้นโยบายการหยุดรบัรูร้ายไดส้ าหรบัลูกหน้ีที่มยีอดคา้งช าระเกินกว่า 6 
เดอืน รวมทัง้การชะลอตวัในการปล่อยสนิเชื่อใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการควบคุมคุณภาพสนิเชื่อเน่ืองจากความไม่
ม ัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

 
 
 
 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 143.12 41.74% 155.28 29.50% (12.16) (7.83)%
รายไดด้อกเบีย้ 186.41 54.36% 362.71 68.92% (176.30) (48.61)%
รายไดอ้ื่น 13.36 3.90% 8.29 1.58% 5.07 61.15%

รายได้รวม 342.89 100.00% 526.28 100.00% (183.39) (34.85)%

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562
การเปล่ียนแปลง

ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดจ้ากการจดัท ารายงานการสอบทานกระแสเงนิสด               -   0.00%            1.20 0.77% (1.20) (100.00)%
รายไดจ้าก Collection Fee           73.35 51.25%           51.74 33.32% 21.61 41.76%
รายไดจ้าก Call Center           61.05 42.65%           87.20 56.16% (26.15) (29.99)%
รายไดจ้าก Survey            1.82 1.27%            2.42 1.56% (0.60) (24.97)%
รายไดจ้ากการบรกิารอื่นๆ            6.91 4.83%           12.72 8.19% (5.81) (45.64)%
รวม            143.12 100.00%            155.28 100.00% (12.16) (7.83)%

ปี 2562 ปี 2561
รายได้ การเปล่ียนแปลง

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 143.12 105.63% 155.28 114.61% (12.16) (7.83)%
รายไดด้อกเบีย้ 186.41 137.59% 362.71 267.71% (176.30) (48.61)%

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ (207.41) (153.08)% (238.16) (175.78)% (30.75) (12.91)%
รายไดด้อกเบีย้สุทธิ (20.99) (15.49)% 124.55 91.93% (145.55) (116.85)%

รายไดอ้ื่น 13.36 9.86% 8.29 6.12% 5.07 61.15%
รวมรายได้ 135.49 100.00% 288.12 212.66% (152.64) (52.98)%

ปี 2562หน่วย : ล้านบาท ปี 2561
การเปล่ียนแปลง

งบการเงินรวม
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รายไดอ้ืน่  
ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้อื่น จ านวน 13.36 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 5.07 ล้านบาท 

หรอืร้อยละ 61.15 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้และเงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัเงนิทุน
แหง่หน่ึง 

 
 คา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ในปี 2562 มจี านวน 207.41 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 30.75 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 12.91 

ซึง่เป็นการลดลงจากดอกเบีย้และคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กู้เพราะบรษิทัฯ มกีารระดมทุนผา่นการออกหุน้กูล้ดลงมลูคา่ 1,297.30 
ลา้นบาท โดยในปี 2562 มกีารออกหุน้กูม้ลูคา่ 304.70 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ทีม่กีารออกหุน้กู ้1,602 ลา้นบาท 

 
 ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตี้นทุนการใหบ้รกิารจ านวน 99.85 ล้านบาทลดลงเลก็น้อย 3.91 ล้านบาทหรอืรอ้ย

ละ 3.78 เกิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานลดลง ส าหรบัต้นทุนการให้บรกิารนับได้ว่าบรษิทัฯ มกีารบรหิารต้นทุนในการ
ด าเนินงานไดอ้ยูใ่นระดบัทีด่ ีโดยเฉพาะตน้ทุนในเรื่องสญัญานการสื่อสารต่างๆ การควบคมุการหมนุเวยีนของพนกังานไดด้ ี

 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารและค่าตอบแทนผู้บริหารจ านวน 102.02 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 4.88 ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 5.03 ซึ่งเกดิจากในปี 2562 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงมคี่าใช้จ่ายในการจา้งที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระและที่ปรกึษาทางกฏหมายเพิม่ขึ้นประมาณ 2.5 ล้านบาท รวมทัง้มกีารคดิค่าเสื่อมราคาจากการไดม้า
ของทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ประมาณ 2.8 ลา้นบาท  

 

 
 
ตน้ทุนทางการเงนิ  
ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 0.25 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 จ านวน 0.06 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 34.61  
 
ภาษเีงนิได ้
ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดภ้าษเีงนิได ้18.36 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 43.51 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 172.97 

ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายหุ้น IPO ของบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี แต่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทาง
บญัช ีงและ Deferred tax เพิม่ขึน้ 

 
ก าไร(ขาดทุน) สทุธ ิ
ผลก าไร (ขาดทุน) ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยปี 2562 เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าเป็นดงัน้ี 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2561
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน %

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร             102.02              97.14 4.88 5.03%
ตน้ทุนทางการเงนิ 0.25 0.18 0.06 34.61%
ภาษเีงนิได้ (18.36) 25.16 (43.51) (172.97)%
รายได้รวม 83.91 122.48 (38.57) (31.49)%

งบการเงินรวม
การเปล่ียนแปลง

หน่วย : ล้านบาท
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ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 35.63 ล้านบาทลดลงจ านวน 148.72 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบัปี 

2561 ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ปี 2562 เท่ากบัจ านวน 205.31 ล้านบาท ลดลงจ านวน 292.53 ล้านบาท 
ในขณะที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีขาดทุนสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิทัใหญ่เท่ากบั 190.53 ล้านบาทลดลง 252.41 ล้าน
บาท  

ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมผีลก าไรสุทธิลดลงจากปี 2561 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการลดลงจากรายได้ดอกเบี้ย
เป็นหลกัเน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มกีารปล่อยสนิเชื่อใหก้บัลูกหน้ีรายใหม่รวมทัง้มกีารน านโยบายการหยุดรบัรูร้ายไดข้องลูกหน้ีที่มี
ยอดคงคา้งเกนิกว่า 6 เดอืนมาใช้ในรอบปี 2561 ต่อเน่ืองมาถึงปี 2562 รวมทัง้มกีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัลูกหน้ี ที่มี
หลกัประกนัทีม่มีลูค่าต ่ากว่าภาระหน้ีเพื่อรองรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 (TFRS9) ซึง่จะเริม่มผีลบงัคบัใช้วนัที ่
1 มกราคม 2563  

 
การด าเนินงานแยกตามส่วนงาน 
 
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก่ ธุรกจิการให้บรกิารสนิเชื่อ ธุรกิจศูนย์บรกิารข้อมูลและทวงถาม

ตดิตามหน้ีทางโทรศพัท ์และรายไดอ้ื่นๆ 
 

 ธรุกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อ - ให้บรกิารสินเชื่อภาคธุรกิจแก่ผู้กู้ในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในทุกอุตสาหกรรมโดยมสีนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 

 ธรุกจิศูนยบ์รกิารขอ้มลูและทวงถาม
ตดิตามหน้ีทางโทรศพัท ์

 
 
 
 

- ให้บริการรบัสายและให้ข้อมูลสินค้าหรอืบรกิารของผู้ว่าจ้าง และให้
ค าปรกึษาหรอืแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิคของสนิคา้  รวมถงึการโทรออก
เพื่อปรบัฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั (Cleansing Data) ธุรกิจทวงถาม
และติดตามหน้ี จะเป็นการติดตามหน้ีทางโทรศพัท์ ส่งจดหมาย หรอื 
ข้อความ sms ให้บริหารติดตามหน้ีทุกประเภทในหลากหลาย
อุตสาหกรรม 

 อื่นๆ - ใหบ้รกิารอื่นๆ 
 

 ผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกจิ รายละเอยีดของปี 2562 ปี 2561 และผลต่างระหว่างปี 2562 และ ปี 
2561 ปรากฏตามตารางดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงิน % เทียบกบั
รายได้รวม

จ านวนเงิน % เทียบกบั
รายได้รวม

จ านวนเงิน %

ก าไรขัน้ตน้            35.63 26.30%          184.36 63.98% (148.72) (80.67)%
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (205.31) (151.54)%            87.22 30.27% (292.53) (335.41)%
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (190.53) (140.63)%            61.87 21.48% (252.41) (407.93)%

ปี 2562 ปี 2561ประเภทรายได้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

การเปล่ียนแปลง
งบการเงินรวม
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ปี 2562 
 

 
 
ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริการ
(ล้านบาท) การให้สินเช่ือ ข้อมลูทางโทรศพัท์ รายการ

สินเช่ือ และธรุกิจด้านการเงิน อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
รายได ้ 182.28 143.09 0.00 4.16 329.53
ก าไรของส่วนงาน (33.20) 44.76 0.00 10.72 22.28
รายไดเ้งนิปันผล 36.35 0.00 0.00 (33.85) 2.50
รายไดอ้ื่น 20.19 4.55 0.00 (13.88) 10.86
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (74.30) (35.90) 0.00 8.18 (102.02)
หนี้สงสยัจะสญูจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื่น (138.93) 0.00 0.00 0.00 (138.93)
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (189.88) 13.40 0.00 (28.83) (205.31)
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.24) (0.01) (0.01) 0.01 (0.25)
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (190.12) 13.39 (0.01) (28.82) (205.56)
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได้ 17.86 (1.63) 0.00 2.13 18.36
ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรบัปี (172.26) 11.76 (0.01) (26.70) (187.21)

การบริการ
(ล้านบาท) การให้สินเช่ือ ข้อมลูทางโทรศพัท์ รายการ

สินเช่ือ และธรุกิจด้านการเงิน อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561
รายได ้ 351.89 155.10 0.11 10.90 517.99
ก าไรของส่วนงาน 88.97 52.05 0.11 34.94 176.07
รายไดเ้งนิปันผล 162.10 0.00 0.00 (162.10) 0.00
รายไดอ้ื่น 35.14 8.08 0.01 (34.94) 8.29
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (62.35) (34.22) (0.11) (0.46) (97.14)
หนี้สงสยัจะสญูจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 223.86 25.90 0.01 (162.55) 87.22
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.14) (0.06) 0.00 0.02 (0.18)
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 223.72 25.84 0.01 (162.53) 87.03
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได้ (19.08) (6.06) (0.02) 0.00 (25.16)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรบัปี 204.64 19.78 (0.02) (162.53) 61.88
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ผลต่างปี 2562 และปี 2561 
 

 
 
จากขอ้มลูในตารางขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่ารายไดแ้ละก าไรสุทธใินภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบระหวา่งปี 2562 และ  

2561 โดยผลการด าเนินงานในส่วนของการใหส้นิเชื่อลดลงอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากการชะลอใหส้นิเชื่อใหม่ และมกีารปรบัใช้
นโยบายหยดุรบัรูร้ายไดลู้กหน้ีคา้งช าระเกนิ 6 เดอืนรวมทัง้มกีารตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืและลูกหน้ีต๋วแลกเงิน
ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส าหรบัรายได้จากธุรกิจศูนย์บรกิารข้อมูล และธุรกิจทวงถามและติดตามหน้ีนัน้ ภาพรวมก าไรสุทธปีิ 
2562 ลดลงจากปี 2561 เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร Call Center ลดลงเน่ืองจากปรมิาณงานจากผู้ว่าจา้งลดลงรวมทัง้มี
ค่าใช้จ่ายที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระและที่ปรกึษาทางกฏหมายเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตามก าไรสุทธิจากการให้บรกิารในปี 2562 
ลดลงเพยีงเลก็น้อยใกลเ้คยีงกบัปี 2561 

หากพจิารณาอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นของแต่ละธุรกิจจะเหน็ว่ามอีตัราส่วนลดลง ทัง้ 2 ธุรกจิ โดยธุรกจิการให้สนิเชื่อมี
อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจากรอ้ยละ 34.34 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ -11.26% ในปี 2562 และธุรกจิการใหบ้รกิารอื่นๆ มอีตัราก าไร
ขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 33.17 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 30.23% ในปี 2562 ตามรายละเอยีดตารางดา้นล่าง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

การบริการ
(ล้านบาท) การให้สินเช่ือ ข้อมลูทางโทรศพัท์ รายการ

สินเช่ือ และธรุกิจด้านการเงิน อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม

ผลต่างระหว่างปี 62 - ปี 61
รายได ้ (169.61) (12.00) (0.11) (6.74) (188.46)
ก าไรของส่วนงาน (122.17) (7.29) (0.11) (24.22) (153.79)
รายไดเ้งนิปันผล (125.75) 0.00 0.00 128.25 2.50
รายไดอ้ื่น (14.95) (3.53) (0.01) 21.06 2.57
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (11.95) (1.68) 0.11 8.63 (4.88)
หนี้สงสยัจะสญูจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื่น (138.93) 0.00 0.00 0.00 (138.93)
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน (413.74) (12.50) (0.01) 133.72 (292.53)
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.10) 0.05 (0.01) (0.01) (0.06)
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (413.84) (12.45) (0.02) 133.71 (292.59)
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 36.94 4.42 0.02 2.13 43.51
ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรบัปี (376.90) (8.02) 0.01 135.84 (249.08)

(ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 การเปล่ียนแปลง

รายไดด้อกเบีย้สุทธิ 186.41 362.71 (176.30)
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ (207.41) (238.16) 30.75
รายไดด้อกเบีย้สุทธิ (20.99) 124.55 (145.55)
ก าไรขัน้ตน้ (%) (11.26)% 34.34% (45.60)%
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 143.12 155.28 (12.16)
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (99.85) (103.77) 3.91
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสุทธิ 43.27 51.51 (8.24)
ก าไรขัน้ตน้ (%) 30.23% 33.17% (2.94)%
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3. ฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

 สนิทรพัยห์น้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
สนิทรพัย ์

 

 
 
ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยต์ามงบการเงนิรวมทัง้สิน้ 4,315.53 ลา้นบาทแบ่งเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน

ร้อยละ 17.15 และสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 82.85 โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์
ดงัต่อไปน้ี 

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
 เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทอื่นสุทธใินปี 2562 มจี านวน 337.20 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2,074.61 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยเป็นการให้สนิเชื่อในรูปแบบสญัญาใหกู้้ยมืระยะสัน้ เน่ืองจากมกีารเรยีกคนืจากลูกหน้ี
บางราย มกีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสนัจะสญูและมกีารตทีรพัยช์ าระหน้ีบางส่วนส่วนลูกหน้ีในรูปแบบตัว๋แลกเงนิลดลง
เกดิจากการจดัประเภทบญัชใีหม่ในหมวดสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเน่ืองจากลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ีรายละเอยีด  ตาม
ตารางดา้นล่าง 

 
 
 
 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %
สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด             143.69 3.33%            52.15 1.09%            91.54 175.54%
เงนิลงทุนระยะสัน้             211.12 4.89%          208.52 4.36%              2.60 1.25%
ลูกหนี้ค่าบรกิาร - สุทธิ              25.06 0.58%            36.87 0.77% (11.82) (32.04)%
ลูกหนี้จากการรบัซือ้สทิธเิรยีกรอ้ง - สุทธิ                4.61 0.11%              7.04 0.15% (2.43) (34.52)%
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังานทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี                0.01 0.00%              0.10 0.00% (0.09) (89.52)%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น - สุทธิ             337.20 7.81%        2,411.81 50.37% (2,074.61) (86.02)%
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี

                 -   0.00%              2.24 0.05% (2.24) (100.00)%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น              18.60 0.43%            27.13 0.57% (8.52) (31.42)%
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน             740.30 17.15%        2,745.86 57.35% (2,005.57) (73.04)%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้                0.29 0.01%              0.29 0.01% (0.00) (0.14)%
เงนิใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - สุทธิ                  -   0.00%              0.01 0.00% (0.01) (100.00)%
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่น - สุทธิ                  -   0.00%          130.49 2.73% (130.49) (100.00)%
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่นทีผ่ดินดัช าระหนี้ - สุทธิ          2,604.37 60.35%        1,300.37 27.16%        1,304.00 100.28%
เงนิลงทุนระยะยาว             121.07 2.81%          245.00 5.12% (123.93) (50.58)%
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน             778.03 18.03%          334.33 6.98%          443.70 132.71%
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี              27.67 0.64%              7.40 0.15%            20.28 274.13%
ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ - สุทธิ              17.62 0.41%            20.78 0.43% (3.16) (15.21)%
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ                2.07 0.05%              1.26 0.03%              0.81 63.90%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น              24.12 0.56%              2.29 0.05%            21.83 953.87%
 รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน          3,575.23 82.85%        2,042.21 42.65%        1,533.02 75.07%
 รวมสินทรพัย์             4,315.53 100.00%          4,788.07 100.00%            (472.54) (9.87)%

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562 ปี 2561

การเปล่ียนแปลง
งบการเงินรวม
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ตัว๋แลกเงนิและเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นในปี 2562 มอีตัราดอกเบีย้อยู่ทีร่อ้ยละ 6-8 ต่อปี และรอ้ยละ 12-15 ต่อ
ปี เท่ากบัปี 2561 เน่ืองจากในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มกีารปล่อยสนิเชื่อใหก้บัลูกหน้ีรายใหม่ทัง้ตัว๋แลกเงนิและเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 

 
 

ตัว๋แลกเงนิทีม่กีารขยายเวลารบัช าระหน้ี มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นในรปูของตัว๋แลกเงนิรวมทัง้สิน้จ านวน 3 บรษิทั เป็นจ านวน 
580.4 ล้านบาท โดยมกี าหนดช าระเงนิคนืภายใน 1 ถงึ 6 เดอืน และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6-8 ต่อปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ได้รบัช าระดอกเบี้ย ณ วนัเบิกจ่ายเงนิกู้จากเงนิกู้ส่วนหน่ึง และจะได้รบัช าระดอกเบี้ย ณ วนัช าระคนืเงนิกู้อกีส่วนหน่ึง เงนิให้
กู้ยมืระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้้ยมืที่มกีารจ าน าเป็นหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิทัจ ากดั และสทิ ธกิารเช่าพืน้ที่
เป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนั และค ้าประกนัโดยบุคคลซึ่งเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของผูกู้้จ านวนหน่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 จ านวนเงิน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท %

สนิทรพัยห์มนุเวยีน
ตัว๋แลกเงนิ                     -                 752.74 (752.74)              (100.00)%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น               337.20             1,659.08 (1,321.87)            (79.68)%

รวม               337.20             2,411.82 (2,074.61)            (86.02)%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
ตัว๋แลกเงนิ               580.37                     -   580.37               0.00%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่น             2,023.99             1,300.37 723.63               55.65%

รวม             2,604.36             1,300.37 1,304.00             55.65%

รายการ การเปล่ียนแปลง
งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน %

ยอดคงเหลอืตน้ปี                3,844.91                3,811.37 33.54 0.88%
เพิม่ขึน้ในระหว่างปี                   218.68                2,348.43 (2,129.75) (90.69)%
รบัช าระในระหว่างปี (639.48) (2,544.62) 1,905.14 (74.87)%
ตทีรพัยช์ าระหนี้เป็นอสงัหารมิทรพัย์ (446.50)                        -   (446.50) 0.00%
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูในระหว่างปี (136.32)                        -   (136.32) 0.00%
ดอกเบีย้ทีร่บัรูใ้นระหว่างปี                    88.63                   251.48 (162.85) (64.76)%
ค่าคอมมชิชัน่ทีร่บัรูใ้นระหว่างปี (21.58) (33.87) 12.29 (36.29)%
ค่าคอมมชิชัน่รบัล่วงหน้า (6.55)                        -   (6.55) 0.00%
ดอกเบีย้คา้งรบั                    39.79                    12.12 27.67 228.30%

ยอดคงเหลือปลายปี                    2,941.58                    3,844.91                      (903.33) (23.49)%

รายการ
งบการเงินรวม

การเปล่ียนแปลง

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน %

ยงัไมค่รบก าหนด                        -                      47.22 (47.22) (100.00)%
ขยายเวลารบัช าระ                        -                     705.52 (705.52) (100.00)%
ผดินดัช าระ - สุทธิ                   580.37                        -   580.37 0.00%
รวม                       580.37                       752.74                      (172.37) (22.90)%

ตัว๋แลกเงิน
งบการเงินรวม

การเปล่ียนแปลง
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มูลค่าของหลกัประกนัที่เป็นหุ้นมจี านวน 88.95 ล้านบาท ส่วนสทิธกิารเช่า บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบยีนการ
โอนสทิธกิารเช่าและแก้ไขเปลีย่นแปลงคูส่ญัญาเช่าใหม่ซึง่ยงัไม่แล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จงึยงัไมส่ามารถด าเนินการประเมนิมูลค่าของ
สทิธกิารเช่าดงักล่าวโดยใชว้ธิริายได ้โดยผูป้ระเมนิอสิระ 

 
สญัญาใหกู้ย้มืเงนิทีม่กีารขยายเวลารบัช าระหน้ี มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัอื่นในรปูของสญัญาเงนิกู้รวมทัง้สิน้จ านวน 8 ฉบบัและ 1 บุคคล 
เป็นจ านวนเงนิ 2,361.20 ล้านบาท โดยมกี าหนดช าระเงนิคนืภายใน 3 เดอืนถึง 1 ปี และมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 12 -15 ต่อปี 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัช าระดอกเบี้ย ณ วนัเบกิจา่ยเงนิกูจ้ากเงนิกูส้ว่นหน่ึงและจะไดร้บัช าระดอกเบีย้ ณ วนัช าระคนืเงนิกู้
อกีส่วนหน่ึง เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ดงักล่าวเป็นเงนิใหกู้้ยมืที่มกีารจ านองเป็นที่ดนิและหุ้นของบรษิทัผูกู้้ เป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั
และการค ้าประกนั โดยบุคคลซึ่งเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของผูกู้จ้ านวนหน่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าของหลกัประกนั
มมีลูคา่ยตุธิรรม (ก่อนหกัลด) ของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 3,519 ลา้นบาท  

 ในระหว่างปี 2562 เงนิใหกู้ย้มืบางส่วนไดม้กีารตกลงขยายระยะเวลารบัช าระคนืออกไปอกีเป็นระยะเวลา 1-12 เดอืน 
ซึง่ไดร้บัอนุญาตภายใตเ้งื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งในสญัญาเงนิกูท้ีผู่ใ้หกู้ม้สีทิธทิีจ่ะขยายเงนิกูอ้อกไปอกี 1 ครัง้ 

 เงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นเงนิลงทุนเพื่อคา้ในกองทุนเปิดกบัสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ปี 2562 มจี านวน 211.12 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยที ่2.60 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจากการบรหิารสภาพคล่องตามปกตทิีเ่คยปฏบิตัมิา 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ สิ้นปี 2562 จ านวน 143.69 ล้านบาทเพิม่ขึ้น 91.54 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2561 เน่ืองจากมีเงินจากการจ าหน่ายหุ้น IPO ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ซึ่งอยู่ระหว่างการน าเงินไปใช้ตาม
วตัถุประสงคต์ามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ซึง่คาดวา่จะด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในปี 2563 

 ลูกหน้ีจากการรบัซื้อสิทธิเรียกร้อง ณ สิ้นปี 2562 จ านวน 4.61  ล้านบาทลดลง 2.43 ล้านบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 เกดิจากไดร้บัช าระคนืจากลูกหน้ีบางสว่นและเป็นโยบายของบรษิทัฯ ที่จะหยดุธุรกรรมการรบัซื้อลูกหน้ี
สทิธเิรยีกรอ้งเน่ืองจากเป็นธรุกรรมทีม่คีวามเสีย่งและควบคมุยาก 

 ลูกหน้ีค่าบรกิาร-สทุธปีิ 2562 จ านวน 25.06 ล้านบาทลดลง 11.82 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยอายุ
ลูกหน้ีแสดงไวใ้นตารางดงัน้ี  

 

 
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน %

ยงัไมค่รบก าหนด                        -                     765.52 (765.52) (100.00)%
ขยายเวลารบัช าระ                   337.20                1,026.28 (689.08) (67.14)%
ผดินดัช าระ - สุทธิ                2,024.00                1,300.37 723.63 55.65%
รวม                    2,361.20                    3,092.17                      (730.97) (23.64)%

สญัญาให้กู้ยืมเงิน
งบการเงินรวม

การเปล่ียนแปลง

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562 ปี 2561

ลูกหนี้ค่าบรกิาร
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ                11.25                14.34 
เกนิก าหนดช าระ                    -                      -   
    ไมเ่กนิ 3 เดอืน                    -                    1.21 
    ไมเ่กนิ 3 - 6  เดอืน                    -                      -   
    ไมเ่กนิ 6 - 12  เดอืน                    -                      -   
    เกนิ 12  เดอืน                  1.42                  3.42 
รายไดค้า้งรบั                12.38                    -   

รวมลูกหน้ีค่าบริการ                25.06                18.96 

งบการเงินรวม
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ลูกหน้ีการคา้ในช่วงอายุหน้ียงัไม่ครบช าระจนถึง 30 วนัมสีดัส่วนรอ้ยละ 88.8  ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหน้ีที่เมื่อครบก าหนด
แลว้กจ็ะไดร้บัช าระหน้ีตามปกต ิ

ลูกหน้ีการคา้ในช่วงเกนิก าหนดช าระไมเ่กนิ 3 เดอืน มสีดัสว่นรอ้ยละ 0 
ลูกหน้ีการคา้ในช่วงเกนิก าหนดช าระไมเ่กนิ 3 – 6 เดอืน มสีดัสว่นรอ้ยละ 0 
ลูกหน้ีการคา้ในช่วงเกนิก าหนดช าระไมเ่กนิ 6 – 12 เดอืน มสีดัสว่นรอ้ยละ 0 
ลูกหน้ีการคา้ในช่วงเกนิ 12 เดอืน มสีดัสว่นรอ้ยละ 11.2 
ลูกหน้ี 3 กลุ่มที่มยีอดคา้งช าระน้ี เป็นกลุ่มลูกหน้ีทีม่กีารเจรจาขอผ่อนช าระทุกเดอืน ซึง่กส็ามารถช าระไดค้รบทุกเดอืน

ตามก าหนด 
ส าหรบันโยบายการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   ลูกหน้ีค้างช าระตัง้แต่ 180 วนัขึ้นไป บริษัทฯ จะตัง้ส ารองร้อยละ 

10  โดยในเดอืนที่ถงึก าหนดช าระ และหลงัจากค้างช าระแล้ว จะโทรทวงถามโดยฝ่ายการตลาดและฝ่ายการเงนิ  ถ้ายงัไม่ช าระ
จะด าเนินการส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายออกหนังสอืทวงถามลงทะเบียนตอบกลบัอย่างน้อย 2 ฉบบั ระยะห่างกนัประมาณ 30 
วนั   และถา้ยงัไมไ่ดร้บัการตอบกลบัอกี กจ็ะพจิารณาด าเนินการตดัหน้ีสญู   

โดยทางบญัชถีา้มลูหน้ีไมเ่กนิ 100,000 บาท และไดอ้อกจดหมายทวงถาม 2 ฉบบัมผีูร้บัจดหมาย กจ็ะตดัหน้ีสญู 
ถา้มลูหน้ีตัง้แต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท ไดอ้อกจดหมายทวงถาม 2 ฉบบั มผีูร้บัจดหมาย และส่งฟ้อง

ศาลโดยศาลประทบัรบัฟ้อง กจ็ะท าการตดัหน้ีสญู 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

 เงนิลงทุนระยะยาว จ านวน 121.07 ล้านบาท ลดลง 123.93 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50.58 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีาร
จ าหน่ายเงนิลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงนิที่บรษิทัฯ เข้าไปลงทุนรอ้ยละ 5 จากเดมิที่ถอือยู่รอ้ยละ 10 เป็นการเพิม่
สภาพคล่องเพื่อน าไปช าระหุน้กู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนบางสว่นในปี 2562 ทัง้น้ีสว่นที่เหลอือกีรอ้ยละ 5 บรษิทัฯ มี
นโยบายทีจ่ะจ าหน่ายทัง้หมดเพื่อน าไปช าระหุน้กูแ้ละหน้ีสนิอื่น 

 อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จ านวน 778.03 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 443.70 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัได้รบั
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจากการตทีรพัยช์ าระหน้ีจากลูกหน้ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้รายหน่ึงในไตรมาสที่ 3 ของปี 
2562 เพื่อช าระหน้ีเงนิต้น อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวเป็นที่ดนิเปล่าพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง (อาคารส านักงาน) ตัง้อยู่ที่
อ าเภอเทพารกัษ์ จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งได้รบัการประเมนิราคาจากบรษิทัประเมนิมอือาชีพตีมูลค่าทรพัยใ์น
ราคายตุธิรรมและไมส่ง่ผลกระทบต่อการตโีอนทรพัยช์ าระหน้ีลูกหน้ีรายน้ี 

 สว่นปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์ปี 2562 จ านวน 17.62 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยจ านวน 3.16 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ
กบัปี 2561 
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หน้ีสนิ 
 

 
 
ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิรวม 3,137.80 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 จ านวน 429.35 ล้านบาท 

หน้ีสนิส่วนใหญ่เป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนจ านวน 2,820.00 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 89.87 และหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนรอ้ยละ 10.13 
โดยมรีายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงหน้ีสนิดงัต่อไปน้ี 

 
หน้ีสนิหมนุเวยีน 

 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น 362.22 ล้านบาท ลดลง 55.61 ล้านบาท เน่ืองจากมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ครบก าหนด
ช าระในปี 2562 ซึ่งบรษิทัฯ ไดช้ าระคนืไปทัง้หมดไม่มกีารผดินัดช าระ ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กม็กีารกู้ยมืระยะ
สัน้เพิ่มในระหว่างปี เพื่อให้มสีภาพคล่องและน ามาใช้หมุนเวยีนในธุรกิจ ณ วนัสิน้ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและท าสญัญาเงนิกูย้มืจากบรษิทัแห่งหน่ึงมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ย
ละ 11-15 ต่อปี และมีการท าสญัญาเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก 3 บุคคลมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี มี
รายละเอยีดดงัน้ี (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 20) 

 
 

 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %
หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หนี้การคา้            32.84 0.76%            38.40 0.80% (5.56) (14.49)%
เจา้หนี้อื่น            13.29 0.31%            18.90 0.39% (5.61) (29.68)%
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                -   0.00%                -   0.00% 0.00 0.00%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั            20.00 0.46%                -   0.00% 20.00 0.00%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัอื่น - สุทธิ          362.22 8.39%          417.82 8.73% (55.61) (13.31)%
ส่วนของหุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี        2,367.04 54.85%        1,460.40 30.50% 906.64 62.08%
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี              1.58 0.04%              2.21 0.05% (0.62) (28.29)%
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น            23.04 0.53%            27.76 0.58% (4.73) (17.03)%
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน        2,820.00 65.35%        1,965.50 41.05%          854.50 43.48%
หน้ีสินไม่หมนุเวียน                -   0.00%                -   0.00%                -   0.00%
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการและบุคคลอื่น-สุทธิ              3.00 0.07%                -   0.00%              3.00 0.00%
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ              2.77 0.06%              3.32 0.07% (0.55) (16.51)%
หุน้กู้          302.49 7.01%        1,591.96 33.25% (1,289.47) (81.00)%
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน              8.49 0.20%              5.33 0.11%              3.16 59.30%
หนี้สนิอื่น              1.05 0.02%              1.05 0.02%                -   0.00%
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน          317.80 7.36%        1,601.66 33.45% (1,283.86) (80.16)%
รวมหน้ีสิน          3,137.80 72.71%          3,567.16 74.50%            (429.35) (12.04)%

รายการ (หน่วย : พนับาท)
ปี 2562 ปี 2561

งบการเงินรวม
การเปล่ียนแปลง
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 หุน้กูท้ี่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 2,367.04 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 906.64 ลา้นบาท เน่ืองจากมหีุน้กู้
ที่ถงึก าหนดช าระคนืในปี 2562 ซึ่งบรษิทัฯ ได้จดัประชุมผูถ้อืหุน้กู้ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2562และที่
ประชุมมมีตอินุมตัใิหข้ยายระยะเวลาวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้มูลค่า 768.60 ล้านบาทออกไปอกี 366 วนัเป็น
วนัที ่6 ตุลาคม 2563 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 23) 
 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 

 หุน้กู้ที่ถึงก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี มจี านวน 302.49 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,289.47 ล้านเน่ืองจากเป็นการ
ออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 2562 จ านวน 304.70 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 โดยบรษิทัฯ ได้มกีาร
ออกหุน้กูท้ ัง้สิน้ 4 ครัง้เป็นจ านวนเงนิรวม 1,602.00 ลา้นบาท 

 
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิและไม่มีหลกัประกนั ซึ่งรวมส่วนที่จะถึงก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เปรยีบเทยีบกบัปี 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 
 
ภาระผกูพนั 
บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานของอาคารส านักงาน คลงัเกบ็เอกสารและอุปกรณ์ คา่บ ารงุรกัษาระบบ

ฯ และอุปกรณ์ส านกังาน คา่ทีป่รกึษาทางการเงนิ รวมถงึสญัญาต่าง ๆ โดยมรีายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
 

 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ปี 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ตามงบการเงนิรวมจ านวน 1,094.19 ล้านบาทลดลง 126.73 ล้าน

บาทเมื่อเทียบกบัปี 2561 คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ 10.38 สาเหตุเกดิจากการปี 2562 บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานเป็นขาดทุน
สุทธิ จ านวน 190.7 ล้านบาท ในขณะที่มีก าไรจากการลดสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 63.98 ล้านบาท ส าหรบั

รายการ
ปี 2562 ปี 2561 จ านวนเงิน %

ยอดคงเหลอืตน้ปี 417.82 44.90 372.92 830.56%
เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 598.81 420.00 178.81 42.57%
ดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า (27.48) (4.11) (23.37) (568.61)%
ช าระคนืในระหว่างปี (638.81) (45.00) (593.81) (1,319.58)%
ดอกเบีย้จ่ายทีร่บัรูร้ะหว่างปี 11.88 2.04 9.84 482.35%

ยอดคงเหลือปลายปี                       362.22                       417.82                        (55.60) (13.31)%

งบการเงินรวม การเปล่ียนแปลง

หุ้นกู้
ปี 2562 ปี 2561 จ านวนเงิน %

ยอดคงเหลอืตน้ปี           3,065.30           3,404.70 (339.40) (9.97)%
การออกหุน้กูเ้พิม่ระหว่างปี              304.70           1,602.00 (1,297.30) (80.98)%
ไถ่ถอนระหว่างปี (694.70) (1,941.40)           1,246.70 (64.22)%
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (5.77) (12.94)                 7.17 (55.41)%

ยอดคงเหลือปลายปี              2,669.53              3,052.36                (382.83) (12.54)%

งบการเงินรวม การเปล่ียนแปลง

ปี 2562 ปี 2561
ภายใน 1 ปี                 7.48                 9.55 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี                 4.60                 8.29 

รวม                   12.08                   17.84 

ระยะเวลา
งบการเงินรวม
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อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ สิ้นปี 2562 มสีดัส่วนที่ 2.66 เท่าลดลงจากปี 2561 ที่ 2.92 
เท่า 

 
สภาพคล่อง 
ปี 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนสภาพคล่อง 0.26 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที ่1.40 เท่า เน่ืองจากเงนิใหกู้้ยมื

แก่บรษิทัอื่นผิดนัดช าระหน้ี จ านวน 2,604.37 ล้านบาททางผู้สอบบญัชีได้จดัประเภทบญัชีใหม่จากสนิทรพัย์หมุนเวียนเป็น
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนรวมทัง้มีหุ้นกู้ชุดหน่ึงมูลค่า 768.6 ล้านบาท ซึ่งครบก าหนดช าระในปี 2562 ซึ่งขอขยายระยะเวลาการ
ช าระออกไปเป็นปี 2563 ทางผู้สอบบญัชีได้จดัประเภทไว้ในหน้ีสนิหมุนเวยีนท าให้สนิทรพัย์หมุนเวยีนลดลงในขณะที่หน้ีสิน
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้  

ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในมอืเท่ากบั 143.70 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2561 ทีม่เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 52.15 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 91.55 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

 เงนิสดสทุธจิากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 248.97 ลา้นบาท หลกัๆ มาจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัอื่น 
 เงนิสดที่ไดม้าในการลงทุน 1.38 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลจากการลงทุนในบรษิทัเงนิทุนแห่ง

หน่ึงจ านวน 2.5 ลา้นบาทและมกีารจา่ยเงนิสดซือ้ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 
1.24 ลา้นบาท 

 เงนิสดสุทธใิช้ไปจากการจดัหาเงนิสุทธ ิ158.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการจ่ายช าระคนืหุน้กู้ จ านวน 395.8 
ลา้นบาท 

  

 
 

จากกจิกรรมดงักล่าวขา้งต้นส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ ระหว่างปีที่ 91.55 ล้านบาท ท าให้ ณ สิน้ปี 
2562 มเีงนิสดสุทธ ิ143.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 ที่ 52.15 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ปี 2562 ปี 2561

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ป)ไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 248.97 (8.47)
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)กจิกรรมลงทุน 1.38 10.75
เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (158.80) (57.57)
เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 91.55 (55.29)
เงนิสด ณ วนัตน้ปี 52.15 107.44
เงนิสด ณ วนัปลายปี 143.70 52.15
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ความสมัพนัธข์องแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน 

 

 
 
ในปี 2562 แหล่งทีม่าของเงนิสว่นใหญ่มาจากการกู้ยมืและการออกหุน้กู้ จ านวน 365.21 ลา้นบาท และ 2,669.53 ลา้น

บาท ตามล าดบั ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงนิทุนจะใช้ไปในการใหส้นิเชื่อซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ จ านวน 2,941.57 ล้าน
บาท และเงนิลงทุนระยะยาว 121.07 ลา้นบาท  

 
ส าหรบัการลงทุนในบรษิทัยอ่ยในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงในบรษิทัยอ่ยทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 

 ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ พจิารณาตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีรายหน่ึงของ
บรษิทั แคปปิคอล โอเค จ ากดั จ านวน 46.6 ลา้นบาท อนัเกดิจากการปล่อยสนิเชื่อประเภทตัว๋แลกเงนิทีม่หีลกัประกนั
เป็นหุน้ในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่มลูต่าตามราคาปิด ณ วนัสิน้ปีมมีลูคา่ต ่ากวา่ภาระหน้ี 

 ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ พจิารณาตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีรายหน่ึงของ
บรษิทั โอเค แคช จ ากดั จ านวน 18.4 ล้านบาท อนัเกิดจาการปล่อยสนิเชื่อประเภทเงนิกู้มหีลกัประกนัค านวณจาก
มลูคา่รอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิมมีลูคา่ต ่ากวา่ภาระหน้ี 

 

 

พนับาท ปี 2562
(ล้านบาท) <  =  1ปี > 1ปี รวม

แหล่งท่ีมา
BE 362.21           3.00              365.21
หุน้กู้ 2,367.04         302.49           2,669.53
รวมแหล่งทีม่า 2,729.25 305.49 3,034.74

แหล่งใช้ไป <  =  1ปี > 1ปี

แหล่งใช้ไป
BE 580.37           -                580.37
เงนิใหกู้ย้มื 2,361.20         -                2,361.20
เงนิลงทุน -                121.07           121.07
รวมแหล่งใชไ้ป 2,941.57 121.07 3,062.64

ณ สิ้นปี 2562
ราคาทุน ค่าเผือ่การด้อยค่า สุทธิ อตัราส่วนการ

ลงทุน (ร้อยละ)

บรษิทั โกลบอลเซอรว์สิเซน็เตอร ์จ ากดั 80.00 80.00 64.00 
บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จ ากดั 1.00 1.00 99.99 
บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ากดั 509.93 509.93 99.99 
บรษิทั โอเค แคช จ ากดั 62.60 62.60 99.99 
บรษิทั ซ.ีอมิเมจ ดจิติอล จ ากดั 0.00 0.00 99.99 
Aurum  Capital Advisory  Pte.Ltd. 10.89 (10.89) 0.00 63.97 
รวมการตัง้ดอ้ยค่าเงนิลงทุน 664.42 (10.89) 653.53 63.97 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 
อตัราสว่นของความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 
ส าหรบัอตัราส่วนของความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (EBITDA to Interest) ปี 2562 ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิ

รวม เป็นอตัราส่วน -0.13 เท่า ลดลงจากปี 2561 ที่ 1.49 เท่า สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายได้ดอกเบี้ยลดลง
จากการชะลอปล่อยสนิเชื่อใหม่และนโยบายการหยุดรบัรู้รายไดส้ าหรบัลูกหน้ีที่คา้งช าระเกนิ 6 เดอืนตามเกณฑ์ใหม่ที่เริม่ใช้ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 และมีการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในปี 2562  แม้ว่าอตัราส่วนน้ีจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวนัที่ 16 
ตุลาคม 2561 ได้มีมติยกเลิกตามข้อจ ากัดสิทธิที่ก าหนดไว้ให้อัตราส่วนน้ีต้องไม่น้อยกว่า 2:1 แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ให้
ความส าคญัทีจ่ะตอ้งเพิม่อตัราสว่นน้ีในอนาคต 

 
อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธติ่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
ส าหรบัอตัราสว่นหน้ีสนิสุทธติ่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายปี 2562 ของบรษิทั

ฯ ตามงบการเงนิรวมเท่ากบั -13.73 เท่า ลดลงจากปี 2561 ที่ 34.57 เท่า อตัราส่วนน้ีแสดงถงึสดัส่วนของหน้ีสนิหลงัหกัเงนิสด 
และเงนิลงทุนระยะสัน้ ต่อความสามารถในการท าก าไร จะเหน็ว่าในปี 2562 บรษิทัฯ มีอตัราส่วนน้ีลดลง เน่ืองจากบรษิทัฯ มี
หน้ีสนิลดลงจากตัว๋แลกเงนิและหุน้กู้ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการท าก าไรของปี 2562 เป็นขาดทุนสุทธ ิสาเหตุ
หลกัจากการที่บรษิทัฯ มกีารตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ การชะลอปล่อยสนิเชื่อใหม่และมกีารหยุดรบัรูร้ายไดลู้กหน้ีทีค่า้งช าระเกนิ 
6เดอืน  

 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผูกพนั 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั เกิดจากการหาสดัส่วนของเงนิสดสุทธทิี่ได้จากการด าเนินงานต่อ

ภาระการใชจ้า่ยในการช าระหน้ีสนิ รายจา่ยการลงทุน รายจา่ยในการซือ้ทรพัยส์นิ ตลอดจนการจา่ยปันผล ซึง่ในปี 2562 บรษิทัฯ 
มอีตัราส่วนน้ีที่ 0.20 เท่า ทัง้น้ีเน่ืองมาจากในปี 2562 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานจ านวน 248.97 ล้านบาท 
รวมทัง้ภาระผกูพนัในการช าระหน้ีสนิ รายจา่ยการลงทุน รายจา่ยในการซือ้ทรพัยส์นิ และการจา่ยปันผล ลดลงกวา่ปี 2561  

 
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทัง้หมด 
หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยของบรษิทัฯ ในการค านวณอตัราส่วนน้ีจะหมายถงึเงนิกู้ยมืระยะสัน้ และหุ้นกู้ ซึ่งอตัราส่วนน้ี

ในปี 2562 เท่ากบั 0.90 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2561 ที่ 0.54 เท่า เน่ืองจากบรษิทัฯ มหีน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดภายใน 
1 ปี ในจ านวนทีเ่พิม่ขึน้ขณะทีห่น้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมดลดลง 

 
อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ิสนิรวม 
ส าหรบัอตัราส่วนเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ิสนิรวมของบรษิทัฯ มคี่าเท่ากบั 0 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่มเีงนิกู้ยมื

จากสถาบนัการเงนิแหง่ใดๆ 
 

ณ สิ้นปี 2561
ราคาทนุ ค่าเผือ่การด้อยค่า สทุธิ อตัราส่วนการ

ลงทนุ (ร้อยละ)

บรษิทั โกลบอลเซอรว์สิเซน็เตอร ์จ ากดั 80.00 0.00 80.00 99.99 
บรษิทั เอแคป คอนซลัติง้ จ ากดั 1.00 0.00 1.00 99.99 
บรษิทั แคปปิตอล โอเค จ ากดั 509.93 0.00 509.93 99.99 
บรษิทั โอเค แคช จ ากดั 62.60 0.00 62.60 99.99 
Aurum  Capital Advisory  Pte.Ltd. 10.89 (10.89) 0.00 63.97 
รวมการตัง้ดอ้ยคา่เงนิลงทนุ 664.42 (10.89) 653.53 63.97 
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ปัจจยัหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของประเทศทีส่่วนใหญ่กจ็ะมคีวามผนัแปรไปกบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกเช่น

หากเศรษฐกิจในต่างประเทศมีการเติบโตเศรษฐกิจของไทยก็จะมีการขยายตัวตามไปด้วยแต่ปัจจุบันปัจจยัที่มีผลกระทบ
ภายในประเทศที่มีน ้ าหนักมากขึ้นต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้แก่ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรสั COVID-19 ซึ่งมี
แนวโน้มจะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป้าหมายบรษิทัฯ คอืการจ าหน่ายทรพัยส์นิซึ่งเป็น
นโยบายเรง่ดว่นเพื่อน ากระแสเงนิสดทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายมาช าระคนืหุน้กูอ้าจไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย 

ในปีที่ผา่นมาการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทยมกีารขยายตวัทีล่ดลงซึ่งเหน็ไดจ้ากก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนหลาย
แห่งมกีารปรบัตวัที่ลดลง บรษิทัต่างๆ หลายบรษิทัประสบปัญหาสภาพคล่องและปัญหาในการขอสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิจงึ
เป็นโอกาสทีด่ขีองบรษิทัในการด าเนินธุรกจิดา้นการปล่อยสนิเชื่อ 

 
ความเชือ่มัน่ของนักลงทุน 
บริษัทฯ มีการปรบัตัวในการบริหารจดัการ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวลดลง โดยการควบคุม

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน รวมทัง้เรง่จ าหน่ายทรพัยส์นิรวมทัง้การเรยีกหน้ีคนืจากลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืเพื่อน ามาช าระหุน้กู้และเงนิ
กู้ยมืจากแหล่งอื่นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและกระแสเงนิสดส่วนที่เหลือน าไปปล่อยสนิเชื่อใหม่เพื่อก่อให้เกดิ เป็นก าไร และสรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหก้บันกัลงทุน 

 
การเติบโตของคู่แข่งขนัในอตุสาหกรรม 
แนวโน้มการขอสนิเชื่อจากบรษิทัที่ไม่ใช่สถาบนัทางการเงนิจะมแีนวโน้มที่สูงขึน้ เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั

ตลอดจนขัน้ตอนการพจิารณาการปล่อยสนิเชื่อของสถาบนัทางการเงนิที่ยุ่งยากซบัซ้อนอาจไม่ทนัต่อความต้องการของลูกค้า 
ดงันัน้การแข่งขนัของบรษิทัที่ให้สนิเชื่อที่ไม่ใช่สถาบนัทางการเงนิจงึมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบรษิทั ฯ มี
ความพรอ้มดา้นเงนิทุน บุคลากรที่มคีวามสามารถในการหาลูกคา้ ความช านาญในการวเิคราะหส์นิเชื่อ และความรวดเรว็ในการ
พจิารณาการให้สนิเชื่อที่ทนัต่อความต้องการของลูกค้า จึงเป็นจุดเด่นที่ท าให้บรษิทัฯ สามารถแข่งขนัในธุรกิจน้ีได้ซึ่งมผีลต่อ
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

บรษิทัฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าข้อมูล
ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ขอรบัรองวา่ 
 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมา ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
แลว้ 
(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักล่าว 
(3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทั
ฯ ไดแ้จง้ 
ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่า เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษทัฯ ได้รบัรองความถูกต้องแล้ว บรษิทัฯ ได้
มอบหมายใหน้ายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า หากเอกสารใด ไม่มลีายมอืชื่อของนายอนุ
ชยั   วทิยน์ลากรณ์ ก ากบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืวา่ ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ช่ือ    ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 
 

 
1. นางสาวสุกญัญา  สขุเจรญิไกรศร ี  กรรมการ                         ................................................ 

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

ช่ือ    ต าแหน่ง     ลายมือช่ือ 
 
ผูร้บัมอบอ านาจ: 
 
1. นายอนุชยั วทิยน์ลากรณ์   กรรมการ             ................................................ 
                                                              ประธานเจา้หน้าที่สายงานปฏบิตักิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ

ตามขอบเขตทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่
มีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี ในปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทการสอบทานการ
ปฏบิตังิาน และตดิตามผล เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด
และด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน การด าเนินการดังกล่าว
กล่าวได้นั ้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อ านาจหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของตนเอง 

ปี 2562 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ 
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุก
ครัง้ ทุกสิน้ปีคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ และ
รายบุคคลซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หัวข้อที่
ประเมิน ได้แก่ องค์ประกอบของคณะกรรมการ การ
ฝึกอบรมและทรพัยากร การประชุมคณะกรรมการ การ
รายงานคณะกรรมการ กิจกรรมของคณะกรรมการ และ
ความสัมพันธ์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน/ผู้สอบบัญชี
ภายนอก สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของ
เลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบ และการปฏบิตังิาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายในสรุปสาระส าคญัในการปฏิบัติ
หน้าทีใ่นรอบปี 2562 ดงัน้ี 

1.การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานขอ้มูลที่ส าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและ
ประจ าปี 2562 งบการเงนิของบรษิัท เอเชีย แคปปิตอล 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดท าตาม
มาตรฐานการบัญชีไทย โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็น
สาระส าคญั และไดร้บัค าชี้แจงจากผูส้อบบญัช ีฝ่ายจดัการ
จนเป็นที่พอใจว่าการจัดท างบการเงิน เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฏหมายและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ จงึไดใ้หค้วามเหน็ชอบงบการเงนิดงักล่าวทีผู่ส้อบ
บัญ ชี ได้ สอบท านและต รวจสอบแล้ ว  นอกจาก น้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดย
ไม่มฝ่ีายจดัการเพือ่ปรกึษาหารอืกนัอยา่งอสิระถงึการไดร้บั
ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลทีม่สีาระส าคญัในการจดัท างบ

การเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ 

2.การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
พร้อมทัง้เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ทราบอยา่งถกูตอ้งตามเวลาทีก่ าหนด 

3.การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในเป็น
ประจ าทุกปีให้สอดคล้องกบัความเสี่ยงและสถานการณ์
ปัจจุบนั โดยพจิารณาภารกจิ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 
หน้าที่และความรบัผดิชอบความเป็นอสิระ อตัราก าลงั
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อกีทัง้ไดอ้นุมตัแิผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 2562 ซึ่งจดัท าขึ้นให้ครอบคลุมทุก
ระบบงานต่างๆทีส่ าคญัของบรษิทั  

4.การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่วมกบัฝ่ายบรหิารพจิารณาประวตั ิผลงานและค่าสอบ
บญัช ีจากขอ้เสนอของบรษิัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั 
เป็ น ป ระโยช น์ สู งสุ ด แ ก่ บ ริษั ท ส าห รับ ปี  2563 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณา เสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป 
จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อยประจ าปี 2563 โดย
ก าหนดคา่สอบบญัช ี3,900,000 บาท  
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

พล.ต.อ.    
 

(อ านาจ อนัอาตมง์าม) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

               27 กุมภาพนัธ ์2563 
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