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พันธกิจของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ไดจัดตั้งพันธกิจ (Mission) ขึ้น เพื่อสรางคุณคาในการทำงานรวมกัน
ใหเปนวัฒนธรรมของบริษัท และแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน

 เรา "บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)" มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชนสูงสุด
ตอสังคมได
    We, EASY BUY Public Company Limited, carry out our business with intention to contribute
to society.

โดยผานแนวทางปฏิบัติที่เรียกวา " 3C " คือ

M I S S I O N
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• ตระหนักและภาคภูมิใจ (Consciousness & Pride)
 เราตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจและมีความภาคภูมิใจในงานบริการของเราที่สรรค
สรางประโยชนตอสังคม
 (We implement our duties with consciousness and pride that our work can contribute
to society.)

• สรางสรรคและเปดใจ (Creativity & Open Mind)
 เราเปดใจโดยไมยึดติดเพื่อรับความคิดเห็นใหมๆ จาก
ผูรวมงานทุกระดับ เพื่อประโยชนแหงการพัฒนาและนำ
เสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคาของเรา
 (We are open minded to all new ideas and
innovation for the betterment of our services.)

• ปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
 เราแสวงหาโอกาสเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อมอบบริการ
ที่มีคุณภาพสูงสุดใหกับลูกคาของเรา
 (We are constantly seeking new ways to
enhance our performance and standards to offer
our customers the highest quality service.)
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Corporate Key Figures / ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

Balance Sheet / งบดุล

Loan Receivables (Net) / ลูกหนี้เงินใหกูยืม (สุทธิ) 

Total Assets / ทรัพยสินรวม

Current Liabilities / หนี้สินหมุนเวียน

Non-Current Liabilities / หนี้สินไมหมุนเวียน

Total Liabilities / หนี้สินรวม

Share Capital / ทุนจดทะเบียน

Retained Earning (Deficit) / กำไรสะสม (ขาดทุน)

Total Shareholders’ Equity / สวนของผูถือหุน

Income Statements / งบกำไรขาดทุน

Total Revenues / รายไดรวม

Selling and General Administrative Expenses / 

คาใชจายในการขายและบริหาร

Bad Debt and Doubtful Accounts / 

หนี้สูญและสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

Interest Expenses / คาใชจายดอกเบี้ย

Income before Tax / กำไรกอนภาษีเงินได

Net Profit / กำไรสุทธิ

Earning per Share (Baht) / กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

Key Financial Ratio / อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

Gross Profit Margin / อัตราสวนการทำกำไรขั้นตน (%)

Net Profit Margin / อัตราสวนการทำกำไรสุทธิ (%)

Allowance for Doubtful Accounts to Total Loans /

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%)

OD3 and over Account Receivables to Total Account

Receivables / อัตราสวนลูกหนี้คางชำระมากกวา 3 เดือน

ตอลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อรวม (%)

Return on Average Assets / อัตราผลตอบแทน

ทรัพยสินเฉลี่ย (%)

Return on Average Equity / อัตราผลตอบแทนสวนของ

ผูถือหุนเฉลี่ย (%)

ปบัญชี 2552
FY 2009

23,958.3

25,819.1

6,255.8

17,652.3

23,908.1

200.0

1,710.9

1,910.9

7,285.6

1,902.1

3,708.8

1,196.3

478.4

326.3

16.3

81.4

4.5

5.8

3.2

1.3

18.6

ปบัญชี 2553
FY 2010

24,754.9

26,804.0

6,676.3

17,292.0

23,968.3

200.0

2,635.7

2,835.7

7,802.5

2,074.2

3,260.5

1,139.2

1,328.5

924.8

46.2

83.3

11.9

6.5

2.7

3.5

39.0

ปบัญชี 2554
FY 2011

26,710.3

28,395.4

12,790.6

11,478.8

24,269.4

300.0

3,826.0

4,126.0

8,208.2

2,199.7

2,721.9

1,183.8

2,102.7

1,310.3

50.7

83.5

16.0

6.6

2.1

4.8

37.6

(หนวย : ลานบาท / Unit: Million Baht)
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Capital Structure / โครงสรางเงินทุน

As of December 31, 2011 / ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

As of December 31, 2011 / ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

Historical Capital Increase / ประวัติการเพิ่มทุน

120,000,000

140,000,000

185,000,000

200,000,000

300,000.000

12,000,000

14,000,000

18,500,000

20,000,000

30,000,000

10

10

10

10

10

Date / วันที่
Registered and Paid-up Capital /

ทุนจดทะเบียนและชำระแลว
(Baht / บาท)

No. of Shares /
จำนวนหุนสามัญ
(Shares / หุน)

Par Value /
มูลคาที่ตราไว
(Baht / บาท)

14,699,992

7,650,000

5,700,000

1,200,000

450,000

300,008

30,000,000

49.0%

25.5%

19.0%

4.0%

1.5%

1.0%

100.0%

Shareholder Names / รายชื่อผูถือหุน
No. of Stocks /
จำนวนหุนที่ถือ
(Shares / หุน)

Percentage of Share /
สัดสวนการถือหุน

(%)

Shareholders / รายชื่อผูถือหุน 

ACOM Co., Ltd. / บริษัท อาคอม จำกัด

Thailand Equity Fund / กองทุนเพื่อการรวมลงทุน

GCT Management (Thailand) Ltd. / 

บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จำกัด  

Bangkok Bank PCL. / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Siew & Co., Ltd. / บริษัท ซิว จำกัด  

Others and Managements / บุคคลอื่นและผูบริหาร

Total / รวม

September 30, 1996 / 

30 กันยายน 2539

October 11, 2002 /  

11 ตุลาคม 2545

May 9, 2003 /

9 พฤษภาคม 2546

September 24, 2003 / 

24 กันยายน 2546

June 2, 2012 /

2 มิถุนายน 2554
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Message from CEO
     Year 2011 which is 15th anniversary of EASY BUY 
is another year that EASY BUY can again mark itself 
for further pace of financially success. The Company 
can continue to maintain favorable return to shareholders’ 
equity as in year before. There were many unfavorable 
incidents happened to the world which some may 
possibly impact to the Company’s business. Fortunately, 
that those impact to the Company were smaller than 
expectation. Although there was a big earthquake in 
Japan in March 2011, our parent company could still 
provide good support to the Company as usual. Major 
flooding in vast areas of Thailand during last quarter 
caused difficulty to some of our customers. The 
Company has offered some relief measures to those 
good customers to help them pass through the 
difficulty period of life. Impact from overdue payments 
due to the major flood to the Company then is in 
manageable level. Continuous success of the Company
in year 2011 is come from prudent customer screening

criteria for quality assets and efficient collection activities together with effectiveness on other cost and 
expenses control. 

 In year 2011, the Company had made renovation at some branches to the new modern look and 
for more reliability magnitude. Further; to accommodate with Management direction that the Company 
aims at being number one among consumer finance business, by late November, the Company has 
offered new Umay Plus Premier card to qualified customers to level up the customer expansion for 
future opportunity. Additionally, besides normal school donation activities, the Company has tried to 
value up its brand by conducting CSR activities all year round such as continue being sponsorship of 
a professional football team in Thai Premier League and sponsorship of a Umay Plus Futsal Tournament. 
Another new CSR activity is the project “Pun Fun Pun Okart”, which was conducted quarterly in big 
cities of each region of Thailand to inspire and motivate Thai youths for development of their talents by 
learning from the guru. 

 The Company could make growth of 7.9 per cent to its net portfolio asset in year 2011. Revenue 
was increased from previous year by 5.2 per cent. With credit screening effectiveness and good collection 
performance, the Company could reduce its non performing loan to 2.1 per cent comparing with 2.7 
per cent in year 2010. Operating expense was increased by 6.0 per cent due to increase in advertisement 
to promote brand awareness to the public. Finally, the Company could earn the increase in profit before 
tax by 58.3 per cent from previous year. Return to equity ratio was close to year 2010 at 37.6 per cent. 
Besides, debt to equity ratio could be reduced to 5.7 which can be benchmarked with others in the 
same business.

 During the year; the Company has raised up its registered capital to 300 million baht, which was 
fully subscribed by existing shareholders. Management team would like to show its gratitude to shareholders 
and other stakeholders including valuable customers on their trust and confidence on its professional 
management and would like to thank for the continuous support of the Company’s operation. On behalf 
of Management Team, we would like to ensure that we will further bring EASY BUY going forward to 
the mission of being number one among consumer finance business in Thailand in the near future.

Mr. Takeharu Uematsu
Vice Chairman and Chief Executive Officer
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นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ
รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

 ป 2554 ซึ่งเปนปที่บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครบรอบปที่ 15 และเปนปที่โดดเดนอีกปหนึ่งที่อีซี่บาย
สามารถคงความสำเร็จทางการเงินอยางตอเนื่อง  บริษัทฯ สามารถรักษาผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนเชนเดียว
กับปกอนมา ถึงแมวาไดเกิดเหตุการณที่ไมเอื้ออำนวยกับโลกนี้มากมาย ซึ่งบางเหตุการณอาจสงผลกระทบกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ บาง  กระนั้น บริษัทฯ กลับไดรับผลกระทบจากเหตุการณเหลานั้นนอยกวาความคาดหมาย และถึงแม
จะเกิดแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่ประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคม 2554 ที่ผานมา บริษัทแมของเราก็ยังสามารถสนับสนุน
บริษัทฯ ดวยดีเสมอเชนปกติ  สำหรับเหตุการณมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในชวงไตรมาส
สุดทายของป ซึ่งสงผลกระทบกับลูกคาบางสวนของเรา บริษัทฯ ไดเสนอมาตรการบรรเทาเพื่อชวยเหลือลูกคาชั้นดี
ที่ประสบปญหาอุทกภัยเพื่อใหผานพนชวงวิกฤติที่ยากลำบากของชีวิตไปได ทำใหผลกระทบจากการคางชำระหนี้
เนื่องจากอุทกภัยครั้งนี้ยังอยูในระดับที่บริษัทฯ สามารถจัดการได ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในป 2554 ของ
บริษัทฯ ยังเปนผลมาจากความระมัดระวังในการพิจารณาใหสินเชื่อเพื่อคัดกรองลูกหนี้คุณภาพดี และประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บหนี้ รวมถึงประสิทธิผลในการควบคุมตนทุนและคาใชจายของบริษัทฯ 

 ในป 2554 บริษัทฯ ไดปรับปรุงบางสาขาเปนรูปแบบใหม โดยเนนรูปลักษณที่ทันสมัยและใหเกิดความนาเชื่อถือ
แกลูกคามากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อที่จะรองรับกับทิศทางการบริหารจัดการที่มีจุดมุงหมายในการกาวขึ้นเปนอันดับหนึ่ง
ในธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภค  ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา บริษัทฯ ไดนำเสนอ บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร
ซึ่งเปนบัตรกดเงินสดแบบใหมใหกับลูกคาที่มีรายไดระดับกลางขึ้นไป โดยมุงขยายฐานลูกคาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
โอกาสทางธุรกิจในอนาคตตอไป  สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม นอกเหนือจากกิจกรรมการมอบสิ่งของจำเปนใหกับทาง
โรงเรียนที่หางไกล ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดเปนประจำตอเนื่องตลอดมาแลว  บริษัทฯ ยังเพิ่มคุณคาของแบรนดโดยการทำ
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ อยางตอเนื่องตลอดทั้งป อาทิเชน การเปนสปอนเซอรสนับสนุนทีมฟุตบอลมืออาชีพใน
ไทยแลนดพรีเมียรลีก และการเปนผูสนับสนุนการแขงขันยูเมะ พลัส ฟุตซอล และอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการใหม
ไดแก โครงการ “ปนฝน ปนโอกาส” ซึ่งเปนกิจกรรมรายไตรมาสตามเมืองใหญๆ ในแตละภูมิภาคของประเทศไทย
เพื่อสรางแรงบันดาลใจและกระตุนใหเยาวชนไทยไดพัฒนาความสามารถของพวกเขาสูความเปนมืออาชีพ โดยการ
เรียนรูจาก “กูรู” ผูมีความรูความสามารถและมากดวยประสบการณ

 บริษัทฯ สามารถทำใหการเติบโตของสินทรัพยลูกหนี้สุทธิเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.9 ในป 2554 ยอดรายได
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 5.2 และจากประสิทธิผลในการพิจารณาใหสินเชื่อเพื่อคัดกรองลูกหนี้
ประกอบกับผลจากการจัดเก็บหนี้ที่ดี ทำใหบริษัทฯ สามารถลดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเหลือรอยละ 2.1 เมื่อเทียบ
กับรอยละ 2.7 ในป 2553 สำหรับคาใชจายในการบริหารและดำเนินงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 6.0 เปนผลมาจากการ
โฆษณาและประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมการรับรูในแบรนดของบริษัทฯ ใหกับประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ยัง
สามารถทำผลกำไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 58.3 ผลตอบแทนในสวนของผูถือหุนคงอยูใน
ระดับที่ใกลเคียงกับป 2553 ที่อัตรารอยละ 37.6 นอกจากนี้ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงอยูที่ 5.7 เทา
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานกับผูประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน

 ในระหวางป บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท ซึ่งถือโดยผูถือหุนเดิม
ทั้งจำนวน ทางทีมผูบริหารขอแสดงความขอบคุณตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย รวมถึง
ลูกคาอันทรงคุณคาที่ไดใหความไววางใจและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ
ของพวกเรา และขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
อยางตอเนื่องดวยดีเสมอมา ในนามของทีมผูบริหาร พวกเราอยากจะใหความเชื่อมั่นวา
เราจะนำพาอีซี่บายกาวไปขางหนาและกาวขึ้นเปนอันดับหนึ่งในธุรกิจใหบริการสินเชื่อ
เพื่อผูบริโภคในประเทศไทยตามพันธกิจที่กำหนดไว




Annual Report
รายงานประจำป 2554
EASY BUY Public Company Limited

6

History

1996	 •	SIAM	A&C	was	incorporated.
	 •	Started	its	“Installment	Loan	Business”	

1998	 •	Launched	“EASY	BUY”	as	its	registered	trademark.

2001	 •	Opened	its	first	upcountry	branch	in	Nakorn	Ratchasima	to	provide	consumer	loan	services	
	 	 to	customers	in	Northeast	Region.
	 •	Launched	its	Personal	Loan	Business,	a	financial	service	option	to	Thai	consumers,	as	
	 	 an	unsecured	loan	in	form	of	cash.

2002	 •	 Increased	its	registered	capital	from	Baht	120	million	to	Baht	140	million	to	the	existing	
	 	 shareholders.

2003	 •	Raised	its	registered	capital	to	Baht	200	million	to	the	existing	shareholders.	

2005	 •	On	April	1,	2005,	the	Company	was	converted	into	a	public	limited	company	and	changed	
	 	 its	name	to	EASY	BUY	Public	Company	Limited.
	 •	The	Company	became	subject	to	the	regulation	of	the	Bank	of	Thailand	pursuant	to	the	
	 	 Notification	of	the	Ministry	of	Finance.

2006	 •	Offered	new	revolving	credit	line	for	personal	loan	under	new	product	named	“Umay+”	
  

2007	 •	Provided	new	channels	for	cash	withdrawal	via	Commercial	Bank’s	ATM	network	to	
	 	 enhance	convenience	to	Umay+	customers.

2009	 •	Combined	application	for	installment	loan	and	revolving	loan	at	installment	counters	in	
	 	 Modern	Trade	shopping	centers.	Customers	can	apply	for	Cash	card	Umay+	for	
	 	 credit	line	to	be	used	for	both	revolving	loan	and	installment	loan.

2011	 •	 Increased	its	registered	capital	to	Baht	300	million	to	the	existing	shareholders.
	 •	Launched	revolving	loan	service	through	Umay+	Premier	card.	The	target	group	of	
	 	 customer	is	that	having	a	regular	income	from	middle	class	or	above.
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ประวัติบริษัทฯ

2539	 •	ก่อตั้งบริษัท	สยาม	เอ	แอนด์	ซี	จำากัด
	 •	เริ่มต้นการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคด้วยการให้บริการสินเชื่อผ่อนชำาระ	
	 	 (Installment	Loan	Business)

2541	 •	เปิดตัวเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน	“EASY	BUY”	

2544	 •	ทำาการเปิดสำานักงานสาขาในต่างจังหวัดแห่งแรกที่นครราชสีมา	เพื่อให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	 	 แก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 •	ใหบ้รกิารสนิเชือ่เงนิสด	(Personal	Loan)	ซ่ึงเปน็การใหส้นิเชือ่เงนิสดทีไ่มม่ปีระกัน	เพ่ือลกูค้าสามารถ
	 	 นำาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ		

2545	 •	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	120	ล้านบาทเป็น	140	ล้านบาท	โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

2546	 •	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	200	ล้านบาท	โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	

2548	 •	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2548	ได้ทำาการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ	
	 	 เป็น	บริษัท	อีซี่	บาย	จำากัด	(มหาชน)	
	 •	บริษัทฯ	ได้อยู่ภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย	ตามประกาศกระทรวงการคลัง

2549	 •	พัฒนาสินเชื่อเงินสดรูปแบบใหม่เป็นสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน	ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์่	“Umay+”	

2550	 •	เปิดบริการเบิกถอนเงินสดด่วนผ่านเครือข่ายตู้	ATM	ของธนาคารพาณิชย์	เพื่ออำานวยความสะดวก
	 	 แก่ลูกค้าสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน	Umay+

2552	 •	บริษัทฯ	ควบรวมการสมัครขอสินเชื่อผ่อนชำาระและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่เคาน์เตอร์สินเชื่อผ่อน
	 	 ชำาระของ	EASY	BUY	ในห้างสรรพสินค้า	Modern	Trade	โดยลูกค้าสามารถขอสมัครบัตรกดเงินสด	
	 	 Umay+	เพื่อขอวงเงินสำาหรับใช้ได้ทั้งสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำาระในบัตรเดียว

2554	 •	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	300	ล้านบาท	โดยจำาหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
	 •	เปิดให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนวียนผ่าน	บัตรยูเมะ	พลัส	พรีเมียร์	(Umay+	Premier)	โดยเน้นกลุ่ม
	 	 ลูกค้าที่มีรายได้ประจำาตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป
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ACOM Co., Ltd. (“ACOM”) is EASY BUY’s parent company and major shareholder, which held 49.00% of its 
total shares as at December 31, 2011. ACOM was incorporated in 1978 and subsequently listed on the first section 
of the Tokyo Stock Exchange in 1996. ACOM conducts four main businesses representing: (1) Loan and Credit Card 
Business (2) Guarantee Business (3) Loan Servicing Business) and (4) Overseas Financial Business. ACOM has been 
ranked as one of the largest and well recognized consumer finance companies in Japan and has established a strong 
record of innovation within the industry. ACOM was the first operator which provided the 24 hours a day services via 
selected ATMs in 1979 and introduced the MUJINKUN automatic loan application machines in 1993. In 1998, ACOM 
was approved as a principal member of MasterCard International, becoming the first consumer finance company in 
Japan to obtain a license to issue credit cards under the MasterCard name. As at December 31, 2011, (with reference 
to the financial statements as at the third quarter of 2012) ACOM’s total loans granted to its customers  amounted to JPY 
1,031,269 million, with total assets of JPY 1,238,860 million, total liabilities of JPY 955,377 million, shareholders’ equity 
of JPY 283,483 million and net income of JPY 42,122 million.  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) is the major 
shareholder of ACOM, holding 36.88% of its total paid-up registered capital as at September 30, 2011 – that signifies 
a stable support of ACOM’s business. As at December 29, 2011, the credit rating of ACOM’s long-term bonds was 
rated BB+ and A- by Standard & Poor’s and Fitch Ratings, respectively. 

ACOM was interested in entering into the consumer finance business in Thailand, and also has gained trust from 
its joint venture partners to take a major role in management and operation due to its expertise and experience in the 
similar type of business in Japan.

EASY BUY aims to continuously develop its operations and services in order to become the best consumer finance 
company in Thailand, by providing convenience and providing maximum satisfaction to customers.

Knowing about its Parent Company
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รู้จักกับบริษัทแม่

บริษัท	อาคอม	จำากัด	(“อาคอม”)	ซึ่งเป็นบริษัทแม่และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	49.00	(ข้อมูล	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554)	ก่อตั้งขึ้นในปี	2521	และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว	หมวดที่	1	ในปี	2539	โดย
ดำาเนินธุรกิจหลักทั้งสิ้น	4	ธุรกิจ	ได้แก่	(1)	ธุรกิจให้สินเชื่อเงินกู้และบัตรเครดิต	(Loan	and	Credit	Card	Business)	(2)	
ธุรกิจค้ำาประกัน	(Guarantee	Business)	(3)	ธุรกิจให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อ	(Loan	Servicing	Business)	และ	
(4)	ธรุกจิดา้นการเงนิตา่งประเทศ	(Overseas	Financial	Business)	อาคอมไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ปน็หน่ึงในบริษทัทีป่ระกอบ
กิจการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่ได้รับการยอมรับ	 และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น	 นอกจากนี้	 ยังได้รับการยกย่องให้เป็น
บรษิทัทีมี่การววิฒันาการมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในอตุสาหกรรมดงักลา่ว	อาคอมเปน็บรษิทัแรกทีเ่ริม่ใหบ้รกิารตลอด	24	ชัว่โมงผา่น
ตู้	ATM	บางจุด	ในปี	2522	และ	ในปี	2536	อาคอมเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการรับขอสินเชื่ออัตโนมัติผ่านเครื่อง	MUJINKUN	
นอกจากนี้	ในปี	2541	อาคอมได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกหลักของ	มาสเตอร์การ์ด	อินเตอร์เนชั่นแนล	ส่งผลให้เป็นบริษัท
ผู้ประกอบการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายแรกในประเทศญี่ปุ่น	ที่ได้รับใบอนุญาตให้ออกบัตรมาสเตอร์การ์ดเครดิตภายใต้ชื่อบัตร
มาสเตอร์การ์ด	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	(อ้างอิงงบการเงินไตรมาสที่	3	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555)	อา
คอมมีเงินให้สินเชื่อรวม	1,031,269	ล้านเยน	มีสินทรัพย์	1,238,860	ล้านเยน	มีหนี้สิน		955,377	ล้านเยน	มีส่วนของผู้
ถือหุ้น	283,483	ล้านเยน	และมีกำาไรสุทธิเท่ากับ	42,122	ล้านเยน	ทั้งนี้	อาคอมมี	มิตซูบิชิ	ยูเอฟเจ	ไฟแนนเชียล	กรุ๊ป	อิงค์	
(“MUFG”)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ	36.88	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2554)	และ	
ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2554	อาคอมได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระยะยาวเท่ากับ	BB+	และ	A-	จากบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ	Standard	&	Poor’s	และ	Fitch	Ratings	ตามลำาดับ	

บริษัท	 อาคอม	 จำากัด	 เป็นผู้ริเริ่มและสนใจที่จะเข้ามาดำาเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศไทย	 ซึ่งจาก
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของการดำาเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในประเทศญี่ปุ่น	 ทำาให้อาคอมได้รับความไว้วางใจจาก
กลุ่มผู้ร่วมทุนดังกล่าวให้เป็นแกนนำาในการบริหารงานและการดำาเนินงาน	

อีซี่บายมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการดำาเนินงานและบริการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อที่จะเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อ
ผู้บริโภคที่ดีที่สุดในประเทศไทย	โดยให้ความสะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
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EASY BUY’s Financial Services
 EASY BUY has obtained a license from the Ministry of Finance to conduct a regulated consumer 
finance business under the Notification of the Ministry of Finance re: categories of business which must 
be granted license in accordance with clause 5 of the Notification of the Revolutionary Council no. 58 
(re: regulated consumer finance business), dated June 9, 2005 and the Notification of the Bank of 
Thailand re: rules, procedures and conditions for conducting a regulated consumer finance business 
applicable to the non-financial institution operators.  Therefore, the Company is authorized to conduct 
the retail consumer finance business representing (i) Revolving Loan Business and (ii) Installment loan 
Business. The Revolving Loan Business is serviced through its  branches totally 82 units. The Installment 
Loan Business is serviced through its vendor shops totally 329 shops (by end of the year 2011). 

Revolving Loan Business
 The Company's revolving loan service is to grant unsecured loans to customers who need cash to 
spend for their personal expenses.  Currently, the Company provides revolving loan service through 
Umay+ Card and Umay+ Premier Card. The customers can apply for the revolving loan by filling in a 
loan application form and submitting the required documents to the Company’s branches, service 
centers and by sending the application and all the documents required to the Company by post, or 
apply via online service (at this earliest stage, online service is available for applying Umay+ premier 
card only), and for the credit approval, the Company employs the Credit Scoring System as a tool to 
support its operations. 

 A Umay+ Card is a cash card used to obtain revolving loans.  
The holder of the Umay+ card can withdraw cash in any desired 
amount within the approved credit via EASY BUY’s and via allied 
commercial banks’ ATM network nationwide and may repay the 
loan in a minimum amount or more.  The amount repaid will 
become a revolving credit available for the next withdrawal.  The 
holder of the Umay+ card can also obtain installment loans using 
the same credit approved under the Umay+ card. The qualification 
of customer who can apply for Umay+ card is that customer must 
have regular income 5,000 Baht or more.

The Company has launched Umay+ Premier Card in November 
2011 and the qualification of customer who can apply for Umay+ 
Premier Card is that customer must have regular income 20,000 
Baht or more. The interest rate and usage fees are calculated by 
the Credit Scoring System.

Umay+ Card

Umay+ Premier Card



บริการทางการเงินของ EASY BUY
 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อสวน
บุคคลภายใตการกำกับ) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ สำหรับผูประกอบธุรกิจที่มิ
ใชสถาบันการเงิน ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคแกลูกคาทั่วไป แบงออกเปน 2 ประเภท
ไดแก สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan Business) และ สินเชื่อผอนชำระ (Installment Loan Business)
โดยบริษัทฯ ไดใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนผานสำนักงานสาขาและสาขายอยทั้งหมด 82 แหง ขณะที่ใหบริการ
สินเชื่อผอนชำระแกลูกคาผานรานคาที่เปนคูคาของบริษัทฯ จำนวน 329 รานทั่วประเทศ (ตัวเลข ณ สิ้นป 2554)

ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan Business)
 ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ เปนการใหกูยืมเงิน โดยไมมีประกันแกลูกคาที่ตองการเงินสด
ไปใชจายเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ปจจุบัน บริษัทฯ ใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน โดยผาน บัตร Umay+ และ
บัตร Umay+ Premier โดยลูกคาของบริษัทฯ สามารถติดตอขอสินเชื่อ โดยยื่นใบคำขอสินเชื่อพรอมทั้งหลักฐานที่
สำคัญอื่นๆ ณ ที่สาขา จุดใหบริการ ทางไปรษณียของบริษัทฯ หรือการสมัครผานบริการออนไลน (ซึ่งเบื้องตนการ
สมัครผานบริการออนไลนกำหนดใหสามารถดำเนินการไดเฉพาะการสมัคร บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร เทานั้น) และ
ในการพิจารณาสินเชื่อ ทางบริษัทฯ ไดนำระบบการคิดคะแนนสินเชื่อลูกคา (“Credit Scoring”) เพื่อเปนเครื่องมือ
สนับสนุนในการปฎิบัติงาน
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บัตรยูเมะ พลัส

บัตรยูมะ พลัส พรีเมียร

 บัตรยูเมะ พลัส (Umay+) เปนบัตรกดเงินสด เพื่อใชบริการสินเชื่อเงิน
สดหมุนเวียน ซึ่งลูกคาสามารถใชบัตรยูเมะ พลัส ในการเบิกถอนเงินสดจาก
เครือขายตู ATM ของบริษัทฯ และของธนาคารที่รวมเปนพันธมิตรกับบริษัทฯ
ตามจำนวนที่ตองการภายในวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ ทั้งนี้ ในการชำระเงินคืนลูกคา
สามารถเลือกชำระตามยอดชำระขั้นต่ำ หรือมากกวาก็ได โดยเมื่อมีการชำระคืน
จำนวนเงินที่ชำระคืนดังกลาวจะหมุนเวียนเพิ่มกลับมาเปนวงเงินใหเบิกใชไดอีก
นอกจากนี้ บัตรยูเมะ พลัส ยังสามารถนำไปใชบริการสินเชื่อผอนชำระ โดยใช
วงเงินเดียวกับที่ไดรับในบัตรยูเมะ พลัส ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดคุณสมบัติ
ผูสมัครบัตรยูเมะ พลัส ตองมีรายไดประจำตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป

 บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร (Umay+ Premier) ไดเริ ่มใหบริการใน
เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยกำหนดคุณสมบัติผูสมัครบัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร
ตองมีรายไดประจำตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยและคา
ธรรมเนียมที่คิดกับลูกคาจะถูกคำนวณโดยระบบ Credit Scoring
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EASY BUY’s Financial Services
 Currently, the Company has a network of revolving loan service centers in the areas of high density 
population across Thailand. Besides, there are mobile booths or kiosks, supporting for sales and 
promotional activities all year round, setting up in department stores, shopping area, trade fair, etc. 
There are 28 branches in Bangkok and Greater Bangkok, 4 service booths at BTS and MRT stations, 
50 provincial branches in other provinces. The Company's branches can be divided into the following 
types :

Full Service Branches
 The Company has many branches for revolving loan services serving both Bangkok and its vicinity 
and other provinces nationwide. Each full service branch provides the comprehensive services to the 
customers, i.e. credit consideration, cash distribution to customers, payment service counter, and credit 
approval in case of necessity.  As at December 31, 2011, EASY BUY had a total of 23 full service 
branches in Bangkok and its vicinity and 40 full service branches in upcountry. 

Apply Channels
 The Company's convenience branches in Bangkok, Greater Bangkok and other provinces are 
responsible for accepting the applications submitted by the customers providing information and advice 
to them.  As at December 31, 2011, there were 5 apply channels in Bangkok and Greater Bangkok 
and 10 apply channels in other provinces.

Service Booths at BTS/MRT Stations
 The Company's service booths at BTS/MRT stations operate as a general information centre in the 
same manner as the convenience branches do.  The service booths provide the general information 
about the Company and its services to the public and screen the completed applications submitted by 
the prospective customers.  This is to increase accessibility direct to the prospective customers.  As at 
December 31, 2011, there were 2 BTS service booths, and 2 MRT service booths.

Installment Loan Business
 Installment loan helps enhance customers’ purchasing power, allowing them to own high price 
merchandises by paying installments within a certain period instead of paying lump sum of cash at one 
time. EASY BUY, as a lender, will pay for the customers’ desired products on behalf of the customers, 
who will later make repayment for the cost of products together with interest charges, based on terms 
and installment as agreed. This installment loan concept is popular for many kinds of merchandise such 
as electrical appliances, air conditioners, mobile phones, computers and accessories, office equip-
ments, home furniture and kitchen utensils, car accessories and sound system, beauty and plastic 
surgery, etc.
 Customers can apply for the installment loan through the Company’s vendor shops, which consist 
of small-sized specialty shops, department stores, superstores, hypermarkets, and modern traders. As 
of ending 2011, there were a total of 329 vendor shops nationwide. In the Company’s business model, 
these vendor shops are considered as business partners, who provide benefits to each other. As a 
result, the Company considers the significance of good relationships and cooperation with these  
vendor shops, such as facilitating the training to educate the vendor shops staff in relation to the 
Company's loan application process, cooperating in planning the marketing campaigns and conducting 
regular visits at the vendor shops, etc. 



บริการทางการเงินของ EASY BUY
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 ในปจจุบันสำหรับธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน บริษัทฯ มีเครือขายการใหบริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในจุดที่มีประชากรหนาแนนครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งไมนับรวมจุดใหบริการเคลื่อนที่ตามหางสรรพสินคา
และสำนักงานตางๆ ที่มีรูปแบบการใหบริการหมุนเวียนไปตามรายการสงเสริมการขายในแตละชวง โดยแบงเปน
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 28 แหง สาขายอยบนสถานีรถไฟฟา บีทีเอส และรถไฟฟามหานครรวม 4 แหง
สาขาตางจังหวัดอีก 50 แหง ทั้งนี้สาขาของบริษัทฯ สามารถแบงเปนประเภทตางๆ ได ดังตอไปนี้

สาขาเต็มรูปแบบ
 บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาที่ใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนแกลูกคาทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจน
ครอบคลุมการใหบริการในตางจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยสำนักงานสาขามีหนาที่ในการใหบริการในรูปแบบครบวงจร
กลาวคือ ใหบริการรับคำขอสินเชื่อ จายเงินสดแกลูกคา รับชำระเงินจากลูกคา รวมทั้งสามารถอนุมัติสินเชื่อได
เมื่อเกิดความจำเปน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสาขาเต็มรูปแบบทั้งสิ้น 23 แหงในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และ 40 แหงในตางจังหวัด

สาขายอย
 บริษัทฯ ไดจัดตั้งสาขายอยทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตางจังหวัด เพื่อใหบริการในลักษณะการรับ
เอกสารการขอสินเชื่อจากลูกคา การใหขอมูล และใหคำแนะนำกับลูกคา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ
มีสาขายอยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 5 แหง สาขายอยในตางจังหวัดจำนวน 10 แหง

สาขาบนสถานีรถไฟฟา บีทีเอส และรถไฟฟามหานคร
 สาขาบนสถานีรถไฟฟา บีทีเอส และรถไฟฟามหานคร จะเปนในลักษณะจุดใหบริการเสมือนสาขายอยทำหนาท่ี
ใหบริการดานขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัทฯ และบริการของบริษัทฯ รวมถึงรับเอกสารการขอสินเช่ือจากของลูกคา เพ่ือ
ขยายชองทางใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงบริการของบริษัทฯ ไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทฯ มีจุดใหบริการบนสถานีรถไฟฟา บีทีเอส 2 แหง และสถานีรถไฟฟามหานคร จำนวน 2 แหง

ธุรกิจสินเชื่อผอนชำระ
 ธุรกิจสินเชื่อผอนชำระ เปนทางเลือกหนึ่งของการอุปโภคบริโภคที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง โดยเปนการ
ใหบริการทางการเงินแกผูซื้อที่ไมพรอมหรือไมตองการจะจายเงินกอนในการซื้อสินคา ซึ่งลูกคาจะทำการสมัคร
ขอสินเชื่อที่รานคาสมาชิกของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปนผูชำระคาสินคาใหแกลูกคาลวงหนา และลูกคาจึงจะผอน
ชำระคืนเงินตนรวมทั้งดอกเบี้ยใหกับบริษัทฯ ตามจำนวนเงินและงวดชำระคืนที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ประเภทของสินคาที่
ใหบริการสินเชื่อผอนชำระ ไดแก เครื่องใชไฟฟาตางๆ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ อุปกรณสำนักงาน เฟอรนิเจอร และเครื่องครัว อุปกรณประดับยนต และเครื่องเสียงรถยนต กลุมความงาม
และศัลยกรรม เปนตน
 บริษัท ฯ ใหบริการสินเชื่อผอนชำระผานรานคาสมาชิก ซึ่งประกอบไปดวยรานคาขนาดเล็ก หางสรรพสินคา
ไปจนถึงหางคาสงในรูปแบบใหม (หรือ Modern Trade) ซึ่งโดยรวมแลวบริษัทฯ มีรานคาสมาชิกจำนวน 329 แหง
ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาความสัมพันธอันดีกับรานคาสมาชิก อาทิ
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อผอนชำระใหแกพนักงานของรานคา การประสานความรวมมือในการจัด
สงเสริมการขาย การสงพนักงานออกเยี่ยมเยียนอยางสม่ำเสมอ เพราะรานคาดังกลาวนับเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่สำคัญ
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Social Contribution of EASY BUY Public Company Limited
 With commitment to the Company mission that “We, EASY BUY Public Company Limited, carry out our business with
intention to contribute in Thai society”; EASY BUY then has initiated society contribution through various activities
particularly the activities that can support Thai youths on education development. This is aligned with EASY BUY’s
direction of its business to build up a good quality of people in Thai society. EASY BUY social contribution can be
identified into five main projects as the following:

1. “EASY BUY…for Education” Project: With awareness that education
is a crucial factor for country development. EASY BUY also has
direction to implement social contribution as follows:
 • “EASY BUY Makes Children’s Dream Come True” Activity: This
activity is to grant essential education supplies, lunch for children
and scholarship to schools in many rural areas.
 • “EASY BUY Pun Fun…Pun Okart” Activity: This activity aims
to share and develop various specified skills as well as create
good opportunity to Thai children nationwide.
    
2. “EASY BUY….shares Sympathy for Victims” Project: This project is
to support people who suffer from heavy flood or natural disaster
over in Thailand.   
 
3. “EASY BUY…for Thai Environment” Project: Another corporate
social contribution of EASY BUY is to create consciousness
among EASY BUY staffs and customers for saving environment. 

4. “EASY BUY …. for Thai Society” Project” This project is to support,
create good self -consciousness contribute to Thai Society through
difference projects, for example; Royal Running to celebrate
Majesty the King’s Birthday, Santa Kids Activity, Children day
Activity for less opportunity children , Blood Donation , and Royal
Donation.
    
5. “EASY BUY …. for Thai Sport” Project: EASY BUY always support
many sport sponsorship activities to encourage sport enthusiasm
among Thai children as follows:
 • Bangkok Glass Sponsorship: This sponsorship aims to encourage
Thai children to realize on exercise for their health by playing sport.
EASY BUY always supports over two years under “Umay+” brand.
 • Umay+ Futsal F.A. Cup’s Sponsorship: Another sponsorship
activity of EASY BUY under “Umay+” brand as main sponsorship
for over two years.
 • Umay+ for Thai National Team Sponsorship: An official major
co-sponsorship to Thai National Football Team to support the
Football Association of Thailand under the Royal Patronage to
motivate Thai National Football Team to meet with the football
world class level.
 • Other Sport Sponsorship: Another official sponsorship from
EAYS BUY to support Thai boxing to the world awareness; for
example, being co-sponsorship to the tournament of The M-ONE
Grand Muay Thai Championship No.1 and No.2

EASY BUY will always support for developing Thai youth's education and sharing skills opportunity.  EASY BUY
always realizes on the importance as being part of Thai society to expand education opportunity for our Thai youths

through its continuous social contribution forever.



ภารกิจตอสังคม บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
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 ดวยสำนึกและยึดมั่นในพันธกิจที่วา "บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชนสูงสุด
ตอสังคม" อีซ่ีบายจึงไดดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมผานโครงการตางๆ เพ่ือมุงเนนและพัฒนาการศึกษาแกเยาวชนไทยใหสามารถเจริญ
เติบโตไดอยางมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของอีซี่บายที่มุงเนนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูคนในสังคมไทย
กิจกรรมเพื่อสังคมของอีซี่บายแบงออกเปน 5 โครงการหลักดังนี้

 1. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการศึกษา” ดวยตระหนักถึงการศึกษาของ
เยาวชนไทยอันเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีซี่บายจึงมีทิศทาง
การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง ดังนี้
  • กิจกรรมอีซี่บายใหนองวางใจ...งายทุกฝน เปนกิจกรรมที่ชวยเหลือ
อุปกรณที่จำเปนในการเรียนการสอนและทุนการศึกษา อาหารกลางวัน
แกโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
  • กิจกรรมปนฝน...ปนโอกาส เปนกิจกรรมที่รวมแบงปนทักษะ
ความรูพัฒนาเด็กไทยตามหัวเมืองหลักโดยจุดมุงหมายหลักเพื่อตองการ
พัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสแกเยาวชนไทยผานทักษะตางๆ ตาม
มาตรฐานสากล

 2. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อผูประสบภัย” เปนโครงการที่เนนชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ อุทกภัยทั่วภูมิภาคของไทย

 3. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษยและสิ่งแวดลอม” เปนโครงการ
ที่ตองการสรางและปลูกจิตสำนึกที่ดีใหแกลูกคาและพนักงาน ในการ
รวมมือกันเพื่อชวยเหลือและรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป

 4. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย” เปนโครงการที่เปนกิจกรรม
เพื่อสังคมที่อีซี่บายตองการสรางจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม อาทิ กิจกรรมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม Santa Kid
ทูตนอยเพ่ือเพ่ือนดอยโอกาส กิจกรรมอีซ่ีบายสานฝนนองๆ ผูดอยโอกาส
แกมูลนิธิตางๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอีซี่บายเพื่อ
สาธารณประโยชน อาทิ การเขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวาย
เงินโดยเสด็จพระราชกุศลมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    
 5. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการกีฬาไทย” เปนโครงการที่อีซี่บายใหการ
สนับสนุนการกีฬาเพื่อเยาวชนไทยอยางตอเนื่อง ไดแก
  • ยูเมะพลัสผูสนับสนุนสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส เอฟซ ีการรวม
เปนหนึ่งในผูสนับสนุนหลักแกสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส เอฟซีเพื่อ
สงเสริมใหเยาวชนไทยรักสุขภาพและใสใจกีฬา อีซี่บายไดรวมสนับสนุน
เปนระยะเวลากวา 2 ป
  • ยูเมะพลัสฟุตซอลเอฟเอคัพ เปนกิจกรรมทางดานกีฬาที่อีซี่บาย
ยังคงใหความสำคัญอยางสม่ำเสมอ ซึ่งอีซี่บายไดรวมสนับสนุนหลักในนาม
ของยูเมะ พลัสมาเปนระยะเวลากวา 2 ป 
  • ยูเมะพลัสผูสนับสนุนทีมชาติไทย  การเขารวมเปนสปอนเซอร
สนับสนุนทีมชาติไทยอยางเปนทางการแกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภเพื่อรวมผลักดันทีมชาติไทยใหกาวไกลสูระดับสากล
มากยิ่งขึ้น 
  • อีซี่บายสนับสนุนกีฬาไทย เปนกิจกรรมทางดานกีฬาที่อีซี่บายใหการรวมสนับสนุนและสืบสานมวยไทยไปมวยโลก อาทิ
การแขงขันชกมวยไทยเทิดไทองคราชินี ศึกเอ็ม-วันแกรนดมวยไทยชิงแชมปเปยนแหงสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

 อีซี่บาย จะคงการชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพการศึกษาความสามารถตางๆ ของเด็กไทยอยางตอเนื่องตอไป
อีซี่บายยังคงตระหนักและใหความสำคัญเสมอที่จะเปนกำลังหนวยหนึ่งของสังคมไทยที่ชวยสานฝนและขยายโอกาส
ทางการศึกษาของเยาวชนผานกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ของอีซี่บายตลอดไป
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คณะกรรมการบริษัทฯ

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
สายงานธุรกิจ

ฝายธุรกิจสินเชื่อ
เพื่อผูบริโภค 1

ฝายธุรกิจสินเชื่อ
เพื่อผูบริโภค 2

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายควบคุมและ
ปฏิบัติการธุรกิจ

ฝายสงเสริมธุรกิจ

ฝายศูนยอนุมัติสินเชื่อ

ฝายลูกคาสัมพันธ

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายแผนงานและ
พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
สายงานวิเคราะห
และติดตอลูกคา

ฝายติดตอลูกคา 1

ฝายติดตอลูกคา 2

ฝายติดตอลูกคา 3

ฝายติดตอลูกคา 4

ฝายวิเคราะหและ
ควบคุมสินเชื่อ

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร

แผนงานและ
ควบคุมองคกร

ฝายแผนงานและ
ควบคุมองคกร

ฝายกฎหมาย
รองประธาน

เจาหนาที่บริหาร
การเงินและ

บริหารจัดการ

ประธาน
เจาหนาที่

บริหารการเงิน

ฝายบริหารงาน
บุคคล

คณะกรรมตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายการเงิน ฝายการบัญชี ฝายธุรการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
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อายุ 60 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wharton School,
  มหาวิทยาลัยเพ็นซินวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร Tokyo University
  ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงานในอดีต
 • รองประธานเจาหนาที่บริหารและ
  Chief General Manager - บริษัท อาคอม จำกัด 
 • Chief General Manager - บริษัท อาคอม จำกัด
 • General Manager - บริษัท อาคอม จำกัด
 • Chief General Manager – ธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ
 • Chief General Manager – Mitsubishi Tokyo
  Financial Group
 • General Manager - ธนาคารมิตซูบิชิ

ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
 • กรรมการผูจัดการและ Executive Managing Officer
  - บริษัท อาคอม จำกัด

60  years old

Education
 • M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
 • B.A. in Economics, Tokyo University, Japan

Past Experiences
 • Executive Officer and Chief General Manager - ACOM Co., Ltd.
 • Chief General Manager - ACOM Co., Ltd.
 • General Manager - ACOM Co., Ltd.
 • Chief General Manager – Bank of Tokyo Mitsubishi
 • Chief General Manager – Mitsubishi Tokyo Financial Group
 • General Manager – Bank of Mitsubishi

Other Current Positions
 • Managing Director and Executive Managing Director –
  ACOM Co., Ltd.

Board of Directors with Biography
นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ
ประธานกรรมการ

Mr. Masahiko Shinshita
Chairman of the Board

อายุ 43 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Kinki University ประเทศญี่ปุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • รักษาการณผูจัดการทั่วไป ฝายพัฒนาธุรกิจตางประเทศ
  - บริษัท อาคอม จำกัด
 • รักษาการณผูจัดการทั่วไป ฝาย Credit Administration
  - บริษัท อาคอม จำกัด
 • รักษาการณผูจัดการทั่วไป ฝายวางแผนธุรกิจ -
  บริษัท อาคอม จำกัด
 • รักษาการณผูจัดการทั่วไป ฝายสงเสริมธุรกิจ -
  บริษัท อาคอม จำกัด
 • หัวหนาผูจัดการ ฝายจัดการธุรกิจเงินกู -
  บริษัท อาคอม จำกัด
 • ผูจัดการสาขา สวนงานเงินกู - บริษัท อาคอม จำกัด

43  years old

Education
 • B.A. in Business Administration, Kinki University, Japan
 • Director Certification Program (DCP153/2011),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • Deputy General Manager, Overseas Business
  Development Department – ACOM Co., Ltd.
 • Deputy General Manager, Credit Administration
  Department – ACOM Co., Ltd.
 • Deputy General Manager, Business Planning
  Department – ACOM Co., Ltd.
 • Deputy General Manager, Business Promotion
  Department – ACOM Co., Ltd.
 • Chief Manager, Loan Business Management
  Department – ACOM Co., Ltd.
 • Branch Manager, Loan Division – ACOM Co., Ltd.

นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ
รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Takeharu Uematsu
Vice Chairman of the Board and Chief Executive Officer
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อายุ 59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอซากา เพื่อการศึกษา
  ตางประเทศ ประเทศญี่ปุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • ผูจัดการอาวุโส - ธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ สำนักงานใหญ
 • ผูจัดการทั่วไป - ธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ สาขาคาราชิ

59  years old

Education
 • B.A., Osaka University (ex-Osaka University of Foreign
  Studies), Japan
 • Director Certification Program (DCP153/2011),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • Senior Manager – Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.,
  Head Office
 • General Manger – Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd.,
  Karachi Branch

นายนาโอฟูมิ นากานิชิ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

Mr. Naofumi Nakanishi
Director and Chief Financial Officer

นายพจน วิเทตยนตรกิจ
รองประธานกรรมการ

Mr. Pote Videtyontrakich
Vice Chairman of the Board

อายุ 58 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท Harvard Graduate School of
  Business Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร Yale University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP57/2005)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประธานบริหาร 2000 (RCP2/2001)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • กรรมการ  - บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท กันตนา กรุป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผูจัดการ – บริษัท เครดิต สวิส เฟริสท บอสตัน จำกัด
  สาขาประเทศสิงคโปรและประเทศไทย

ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
 • กรรมการผูจัดการ – บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ  – บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ –
  บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

58  years old

Education
 • Master Degree, Harvard Graduate School of Business
  Administration, U.S.A.
 • B.A. in Economics, Yale University, U.S.A.
 • Director Certification Program (DCP57/2005),
  Thai Institute of Directors
 • The Role of Chairman Program (RCP2/2001),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • Director - Ticon Industrial Connection PCL.
 • Director - K Tech Construction PCL.
 • Director - Loxley PCL.
 • Director - Kantana Group PCL.
 • Director - S&P Syndicate PCL.
 • Managing Director – Credit Swiss First Boston Co., Ltd.,
  Singapore and Bangkok Branches

Other Current Positions
 • Managing Director – Private Equity (Thailand) Co., Ltd.
 • Director - Trinity Wattana PCL.
 • Independent Director and Member of Audit Committee –
  Vinythai PCL.
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Board of Directors with Biography

อายุ 51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP154/2011)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  บริษัท สยาม เอ แอนด ซี จำกัด 
 • หัวหนาฝาย ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร -
  บริษัท เงินทุน ทิสโก จำกัด (มหาชน) 
 • ผูชวยหัวหนาสวน ฝายพัฒนาคอมพิวเตอร –
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

51 years old

Education
 • B.A. in Quantitative Economics, Ramkamhaeng University
 • Director Certification Program (DCP154/2011),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • IT Director, IT Department - Siam A&C Co., Ltd.
 • Vice President, Computer Operation and Data Center -
  TISCO Finance PCL. 
 • Assistant Department Head, Computer Development
  Department – Bank of Ayudhaya PCL.

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Chatchai Lertbuntanawong
Director and Executive Officer

อายุ 47 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัย Kokugakuin
  ประเทศญี่ปุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • รักษาการณผูจัดการทั่วไป ฝายพัฒนาธุรกิจตางประเทศ
  – บริษัท อาคอม จำกัด
 • กรรมการบริหาร – ISI Corporation

47 years old

Education
• B.A. in Law, Kokugakuin University, Japan
• Director Certification Program (DCP153/2011),
 Thai Institute of Directors

Past Experiences
• Deputy General Manager, Overseas Business Department
 – ACOM Co., Ltd.
• Executive Director – ISI Corporation

นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Masayuki Nozawa
Director and Executive Officer

อายุ 46 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท Wharton School, มหาวิทยาลัยเพ็นซินวาเนีย
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP2004),
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • กรรมการ - บริษัท เอเชีย บุคส จำกัด
 • รองประธาน - บริษัท เครดิต สวิส เฟริสท บอสตัน จำกัด
 • ที่ปรึกษาอาวุโส - บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
 • กรรมการ - บริษัท สายการบินนกแอร จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท เอเชีย ซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท เมอรเมด มาริไทม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผูจัดการ - บริษัท อัลตัส แอดไวเซอรี่ จำกัด

46 years old

Education
 • M.B.A., Wharton School, University of Pennsylvania,
  U.S.A.
 • Director Accreditation Program (DAP2004),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • Director - Asia Books Co., Ltd.
 • Vice President - Credit Swiss First Boston Co., Ltd.
 • Senior Consultant - Private Equity (Thailand) Co., Ltd.

Other Current Positions
 • Director - Nok  Airlines Co., Ltd
 • Director - Asiasoft Corporation PCL.
 • Director - SNC Former PCL.
 • Director - Mermaid Maritime PCL.
 • Director - Somboon Advance Technology PCL.
 • Managing Director - Altus Advisory Co., Ltd.

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการ

Mr. Surasak Khaoroptham
Director
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อายุ 45 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร Yokohama National
  University ประเทศญี่ปุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • ผูอำนวยการบริหาร ฝายควบคุมและวางแผนองคกร -
  บริษัท สยาม เอ แอนด ซี จำกัด
 • ผูชวยผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ - บริษัท อาคอม จำกัด 
 • ผูชวยผูจัดการ ฝายบริหารองคกร - บริษัท อาคอม จำกัด
 • ผูจัดการ สวนงาน Machine Tool -
  บริษัท Japan Leasing Corporation จำกัด 
 • ผูชวยผูจัดการ สาขา นาโงยา -
  บริษัท Japan Leasing Corporation  จำกัด  

45 years old

Education
 • B.A. in Economics, Yokohama National University, Japan 
 • Director Certification Program (DCP153/2011),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • Executive Vice President, Corporate Planning &
  Control Department - Siam  A&C Co., Ltd.
 • Assistant Manager, Business Development Department -
  ACOM Co., Ltd.
 • Assistant Manager, Corporate Management Department.
  - ACOM Co., Ltd.
 • Manager, Machine Tool Division -
  Japan Leasing Corporation
 • Assistant Manager, Nagoya Branch -
  Japan Leasing Corporation

นายชิเกโอะ ยามาโนอิ
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร

Mr. Shigeo Yamanoi
Director and Executive Officer 

อายุ 43 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, Waseda
  University ประเทศญี่ปุน

ประสบการณทำงานในอดีต
 • ผูจัดการทั่วไป ฝาย Finance, Realty, Insurance &
  Logistics – ITOCHU Singapore Pte. Ltd.
 • ผูจัดการ ฝาย Financial Service Business  –
  ITOCHU Corporation
 • ผูจัดการ ฝาย Financial Retail Business–
  ITOCHU Corporation

ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
 • กรรมการ - บริษัท สยาม คอสมอสเซอรวิส จำกัด
 • กรรมการผูจัดการ -
  บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จำกัด
 • ผูจัดการทั่วไป ฝาย Financial & Insurance Service –
  บริษัท อีโตชู แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จำกัด

43 years old

Education
 • B.A. in Industrial Engineering, Waseda University, Japan

Past Experiences
 • General Manager, Finance, Realty, Insurance & Logistics
  Department– ITOCHU Singapore Pte, Ltd.
 • Manager, Finance Service Department –
  ITOCHU Corporation
 • Manager, Finance Retail Business Department –
  ITOCHU Corporation

Other Current Positions
 • Director - Siam Cosmos Services Co., Ltd. 
 • Managing Director - GCT Management (Thailand) Ltd.
 • General Manager, Finance & Insurance Services Department -
  ITOCHU Management (Thailand) Ltd.

นายซาโตชิ อุคาอิ
กรรมการ

Mr. Satoshi Ukai
Director
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Board of Directors with Biography

82  years old

Education
 • Honorary Doctorate in Accounting, Thammasat University
 • M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
 • B.B.A. in Commerce, Thammasat University
 • Higher Diploma in Accounting, Thammasat University 
 • Director Certification Program (DCP2000),
  Thai Institute of Directors 

Past Experiences
 • Academic Member - Accounting Profession Supervision
  Council, Ministry of Commerce 
 • Honorary Chairman - Thai Institute of Directors Association
 • Chairman of The Board - Mass Rapid Transit Authority 
 • Governor - State Railways of Thailand
 • President - The Institute of Certified Accountants and Auditors
  of Thailand
 • Chairman - Price Waterhouse Limited
 • Governor - The Stock Exchange of Thailand

Other Current Positions
 • A member, the Committee Establishing Eligible,
  Member List of the State Enterprise Board of Director –
  State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance
 • Chairman of the Committee - Corporate Governance
  Center / The Stock Exchange of Thailand
 • Chairman - Tax Auditor Examination Committee,
  Revenue Department 
 • Academic Member –Thammasat University Council
 • Independent Director and Chairman of Audit Committee –
  Thaicom PCL.
 • Independent Director and Chairman of Audit Committee -
  Navakij Insurance PCL.
 • Independent Director and Chairman of Audit Committee -
  Dusit Thani PCL.
 • Director - Uaradee Co., Ltd.
 • Director - Sampharn Golf Co., Ltd. 

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Professor Hiran Radeesri
Independent Director and Chairman of Audit Committee

อายุ 82 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  Wharton School,
  มหาวิทยาลัยเพ็นซินวาเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP2000)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการกำกับดูแลการ
  ประกอบวิชาชีพบัญชี, กระทรวงพาณิชย
 • ประธานกรรมการ - สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประธานกรรมการ - องคการรถไฟฟามหานคร
 • ผูวาการ - การรถไฟแหงประเทศไทย
 • นายกสมาคม - สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
  อนุญาตแหงประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ - บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส จำกัด
 • กรรมการ - ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
 • กรรมการในการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ -
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  กระทรวงการคลัง
 • คณะอนุกรรมการ – ศูนยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
  บริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 • ประธานกรรมการ – คณะกรรมการทดสอบผูสอบ
  บัญชีภาษีอากร, กรมสรรพากร
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒิ – สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ -
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ -
  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ –
  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ - บริษัท เอื้อรดี จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท กอลฟสามพราน จำกัด
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อายุ 57 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
  Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP57/2005)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • กรรมการผูจัดการใหญและกรรมการ -
  บริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจาหนาที่บริหาร - บริษัท ServExcel  จำกัด
 • รองประธานบริหาร - บริษัท ทีทีแอนดที จำกัด (มหาชน) 

ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
 • กรรมการ - บริษัท ไวซคอมเน็ต จำกัด
 • กรรมการ - บริษัท แอดวานซด คอนเซ็ปท เพลตติ้ง จำกัด
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ -
  บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

57 years old

Education
 • B.S. and M.S. in Economics, Hitotsubashi University,
  Tokyo, Japan
 • Director Certification Program (DCP57/2005),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • President and Director - CAT Telecom PCL.
 • Chief Executive Officer - ServExcel Co., Ltd.
 • Executive Vice President – TT&T PCL. 

Other Current Positions
 • Director – WISEComNet Co., Ltd.
 • Director -  Advance Concept Plating Co., Ltd.
 • Independent Director and Chairman of Audit Committee –
  Evolution Capital PCL. 

นายวิทิต สัจจพงษ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Witit Sujjapong
Independent Director and Member of Audit Committee

อายุ 46 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP43/2004)
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทำงานในอดีต
 • กรรมการผูจัดการใหญ - บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ตำแหนงอื่นๆ ในปจจุบัน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -
  บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

46 years old

Education
 • B.E. in Computing Engineer, King Mongkut Institute
  of Technology Ladkrabang
 • Director Certification Program (DCP43/2004),
  Thai Institute of Directors

Past Experiences
 • Country General Manager – IBM Thailand Co., Ltd.

Other Current Positions
 • Independent Director and Member of Audit Committee -
  Asiasoft Corporation PCL.

นายธันวา เลาหศิริวงศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Mr. Thanwa Laohasiriwong
Independent Director and Member of Audit Committee
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The Board of Directors

No. Name-Surname Position

The Company’s Board of Directors, as at December 31, 2011, comprised twelve directors whose names are as follows:

Scope of powers and duties of the Board of Directors
 1. To perform their duties in accordance with the law, objectives and Articles of Association of the Company
  as well as resolutions of shareholders’ meetings, with good faith and care for the interest of the Company. 
 2. To ensure that the Company complies with the securities and exchange law, the SET regulations and other
  laws relating to the Company's business.
 3. To refrain from conducting any similar or competitive business, participating as partner in an ordinary
  partnership or partner with unlimited liability in a limited partnership or director in a private company or in
  any other firm, company or corporation operating the business similar to or in competition with the Company,
  regardless of whether it is for his/her own benefit or for others’ benefit.  However, an exception is granted
  where the director provides notice to the shareholders’ meeting in advance of his/her effective appointment
  as director of the Company.
 4. To determine the goals, prospects, policies, business plans and budgets of the Company, and ensure that
  the management work performed by the CEO and executive officers complies with the set policies.
 5. To review the management structure and appoint the CEO and any committees, as it deems appropriate.
 6. To hold an annual general meeting of shareholders within four months from the end of each fiscal year
  and arrange for the preparation and submission of the audited balance sheet and profit and loss statement
  at the end of each accounting period to the shareholders’ meeting for its consideration and approval.
 7. To authorize one or more directors to perform any action on behalf of the Board of Directors under the
  supervision of the Board of Directors, or grant a power-of-attorney to such designated director(s) to perform
  any action within the specified time as the Board of Directors thinks fit. The Board of Directors may designate
  the CEO to do any acts within the scope of the CEO's powers, duties and responsibilities. 
 8. To ensure that the Company's performance follows the business plans and budgets at all times.
 9. To notify the Company without delay of the event that the director may have direct or indirect interests
  as a result of (a) the Company's entry into any agreement or (b) his/her increased or decreased holding
  of shares or bonds in the Company or its subsidiaries.

  (1) Mr. Satoshi Ukai was appointed as a director to replace Mr. Hiroshi Machidera on May 26, 2011.
 (2) Mr. Thanwa Laohasiriwong was appointed as a director to replace Dr. Veerathai Santipraphob on July 28, 2011. 

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

10.
11.
12.

Mr. Masahiko Shinshita
Mr. Takeharu Uematsu 
Mr. Pote Videtyontrakich
Mr. Naofumi Nakanishi 
Mr. Surasak Khaoroptham
Mr. Chatchai Lertbuntanawong
Mr. Masayuki Nozawa
Mr. Shigeo Yamanoi
Mr. Satoshi Ukai(1)

Prof. Hiran Radeesri
Mr. Witit Sujjapong 
Mr. Thanwa Laohasiriwong (2)

Chairman
Vice Chairman
Vice Chairman

Director
Director
Director
Director
Director
Director

Independent Director and Chairman of Audit Committee
Independent Director and Member of Audit Committee
Independent Director and Member of Audit Committee
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คณะกรรมการบริษัทฯ

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 1. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
  ผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
 2. คณะกรรมการตองกำกับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
  หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
 3. คณะกรรมการตองละเวนจากการทำธุรกิจใดๆ ที่คลายคลึง หรือแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะเปนหุนสวน
  ในหางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนแบบไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด กรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
  บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยไมคำนึงวาจะกระทำ
  เพื่อประโยชนตนเองหรือของผูอื่น เวนแตจะแจงตอที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนมีการแตงตั้งกรรมการเชนวานั้น 
 4. คณะกรรมการจะตองกำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และควบคุมกำกับดูแลการบริหาร
  และการจัดการของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และคณะผูบริหารบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย 
 5. คณะกรรมการจะตองตรวจสอบโครงสรางการบริหาร และแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการ
  ชุดยอยตามที่เห็นสมควร
 6. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
  และจัดใหมีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบบัญชี
  ตรวจสอบแลว และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 7. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการภายใต
  การกำกับดูแลของคณะกรรมการก็ได หรืออาจทำหนังสือมอบอำนาจใหกรรมการที่ไดรับมอบหมายนั้นดำเนินการใด
  ภายในกำหนดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
  ดำเนินการใดภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ได
 8. คณะกรรมการมีหนาที่ดำเนินการใหผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
 9. คณะกรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาเมื่อกรรมการอาจมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในกรณี
  ดังตอไปนี้ (ก) ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น (ข) โดยการถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

(1) นายซาโตชิ อุคาอิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายฮิโรชิ มาจิเดรา ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
(2) นายธันวา เลาหศิริวงศ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทน ดร. วิรไท สันติประภพ ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

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

10.
11.
12.

นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ
นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ
นายพจน วิเทตยนตรกิจ
นายนาโอฟูมิ นากานิชิ
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ
นายมาซายูกิ โนซาวะ
นายชิเกโอะ ยามาโนอิ
นายซาโตชิ อุคาอิ (1)

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี
นายวิทิต สัจจพงษ
นายธันวา เลาหศิริวงศ (2)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ




Annual Report
รายงานประจำป 2554
EASY BUY Public Company Limited

26

Audit Committee

The Audit Committee, as at December 31, 2011, comprised three members whose names are as follows:

No. Name - Surname Position

1. Prof. Hiran Radeesri (1) Chairman of the Audit Committee 

2. Mr. Witit Sujjapong Member of the Audit Committee

3. Mr. Thanwa Laohasiriwong (2) Member of the Audit Committee
(1) Prof. Hiran Radeesri was appointed as a Chairman of the Audit Committee because he has an extensive knowledge and      
 experience necessary for the review of fi nancial statements.
(2) Mr. Thanwa Laohasiriwong was appointed as a director to replace Dr. Veerathai Santipraphob on July 28, 2011.

Scope of powers, roles and responsibilities of the Audit Committee
 1. To review and ensure that the Company’s fi nancial statements state and disclose all transactions correctly and adequately 
  in accordance with applicable accounting standards.
 2. To review and ensure that the Company has an adequate and eff ective internal control and internal audit system, consider 
  the independence of the Internal Audit Department and approve an appointment, promotion, transfer and termination of 
  employment of the Head of the Internal Audit Department.
 3. To review and ensure that the Company complies with the securities and exchange laws, the SET regulations or other laws 
  applicable to the Company’s business.
 4. To consider, select and nominate an independent person to be appointed as the Company’s auditor, to propose the amount 
  of remuneration for the auditor, and to meet with the auditor at least once a year without the participation of any other person(s).
 5. To ensure that any related transactions or any transactions which may cause a confl ict of interest are in accordance with the 
  securities and exchange law, the SET regulations and other applicable laws and that those transactions are reasonable and 
  the entry into those transactions is for the best interest of the Company.
 6. To review and ensure that the Company has a reasonable and effi  cient risk management system.
 7. To prepare and publish a corporate governance report of the Audit Committee signed by the Chairman of the Audit 
  Committee in the Company’s annual report.  Each report must contain at least the following details:
  7.1 an opinion about the accuracy, completeness and reliability of the Company’s fi nancial report;
  7.2 an opinion about the adequacy of the internal control system;
  7.3 an opinion about the Company’s compliance with the securities and exchange law, the SET regulations and other laws 
   relating to the Company’s business;
  7.4 an opinion about the appropriateness of the Company’s auditor;
  7.5 an opinion about the transactions which may involve a potential confl ict of interest;
  7.6 the number of the Audit Committee’s meetings held and the meeting attendance by each committee member;
  7.7 an overview of opinions or comments received by the Audit Committee during the performance of its duties under the 
   Charter, which is summarized from its self-assessment of performance; and
  7.8 other details which should be made known to the shareholders and the investors in general within the scope of its duties 
   and responsibilities designated by the Board of Directors.
 8. To approve an internal audit plan based on the relevant risks and the availability of resources, which is proposed by the 
  Internal Audit Department.
 9. To report on the Audit Committee’s performance to the Board of Directors at least on a quarterly basis.
 10. As part of the performance of its duty, to invite the Company’s management, executives or other appropriate employees to 
  attend meetings, to give opinions or to provide the Audit Committee with any documents as the Audit Committee deems 
  relevant and necessary.
 11. To hire an advisor or any third party as permitted by the Company’s regulations to deliver comments or opinions, as the 
  Audit Committee deems necessary.
 12. To perform other functions as assigned by the Board of Directors with mutual agreement from the Audit Committee itself.
 13. To report the Board of Directors for further action to remedy within the time that Audit Committee deems appropriate if, 
  during the performance of its duties, the Audit Committee fi nds or suspects that any of the following transactions or activities 
  may materially and adversely aff ect the fi nancial condition and operating results of the Company.
  13.1  a transaction which gives rise to a confl ict of interest;
  13.2 a fraud, irregularity or material defect relating to the internal control system; and
  13.3 a breach of the securities and exchange law, the SET regulations or other laws relating to the Company’s business. 
  If the Board of Directors or the Management does not take action to remedy the irregularity within the time specifi ed in the fi rst 
  paragraph, any member of the Audit Committee may further report the relevant transaction or activity to the Offi  ce of the 
  Securities and Exchange Commission (SEC) or the Stock Exchange of Thailand (SET).
 14. Upon receipt of a report from the auditor regarding a suspected fraud or breach of the law relating to the director’s or executive 
  offi  cer’s performance of duties, to carry out a preliminary investigation and report the result of such investigation to the Offi  ce of 
  the Securities and Exchange Commission (SEC) and the auditor within 30 days.
  In performing the above duties, the Audit Committee must directly report to the Board of Directors, while the Board of
  Directors remains totally responsible to the outsiders in relation to the Company’s business. 
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้  

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิทิต สัจจพงษ กรรมการตรวจสอบ

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ (2) กรรมการตรวจสอบ
(1) ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือ
 ของงบการเงินได
(2) นายธันวา เลาหศิริวงศ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทน ดร. วิรไท สันติประภพ ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

ขอบเขต อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 (1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ
 (2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
  และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง การใหความดีความชอบ การโยก
  ยาย และการพิจารณาเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน 
 (3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท
 (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว 
  รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง
 (5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
  กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ีเพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
 (6) สอบทานเพ่ือความม่ันใจวาบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ
 (7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี
  (7.1)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
  (7.2)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  (7.3)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ
   กับธุรกิจของบริษัท
  (7.4)  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
  (7.5)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  (7.6)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
  (7.7)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) โดยการประเมินผลการปฏิบัติ
   งานของตนเอง
  (7.8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 (8) พิจารณาใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง และทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงนําเสนอโดยฝายตรวจสอบภายใน
 (9) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกรายไตรมาส
 (10) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อํานาจ หนาท่ี ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวของมา
  ใหความเห็น, เขารวมประชุม, หรือสงเอกสารท่ีเห็นวาเก่ียวของและจําเปน
 (11) ใหมีอํานาจวาจางท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาตามจําเปนท่ีเห็นสมควร
 (12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 (13) ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทําดังตอไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
  ตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
  เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (13.1) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  (13.2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
  (13.3)  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท
  หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจ
  รายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) หรือตลาดหลักทรัพย
  แหงประเทศไทย (SET)
 (14) ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยเก่ียวกับการทุจริต หรือการฝาฝนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ และผู
  บริหาร พรอมท้ังไดทําการแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตองดําเนินการตรวจสอบในเบ้ืองตน และรายงานผลการ
  ตรวจสอบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) และผูสอบบัญชี ภายในระยะเวลา 30 วัน
  ในการปฏิบัตหนาท่ีตามท่ีระบุขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯ 
  ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
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Executive Officers 

As at December 31, 2011, the Company has seven Executive Offi  cers, names are as follows:

Scope of power and duties of Executive Officers
The Board of Directors’ meeting (the “Board”) No. 3/2548 dated May 20, 2005 resolved that the authorized 

duties of the Executive were to ensure the normal business operation of the Company, the set-up of policy, business 
plan, budget, management structure, and overall management of the Company. The Executive Offi  cers shall submit 
a plan to the Board for consideration and/or approval and also monitor the Company‘s performance with its policy. 

No. Name - Surname Position

1 Mr. Takeharu Uematsu Chief Executive Offi  cer

2 Mr. Naofumi Nakanishi Chief Financial Offi  cer

3 Mr. Shigeo Yamanoi Executive Offi  cer

4 Mr. Masayuki Nozawa Executive Offi  cer

5 Mr. Chatchai Lertbuntanawong Executive Offi  cer 

6 Mr. Yutaka Izumi Executive Offi  cer 

7 Ms. Somporn Ketaroonrat Executive Offi  cer 
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คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีคณะผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ไดมีมติกําหนดอํานาจและขอบเขต

หนาที่ของคณะผูบริหารในการจัดการงานของบริษัทฯ ตามท่ีไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และปฏิบัติตาม
แผนงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งการดําเนินการและ/หรือจัดการงานประจําตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินตามนโยบาย 
แผนทางธุรกิจและงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการ   

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง

1. นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายนาโอฟูมิ นากานิชิ ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

3. นายชิเกโอะ ยามาโนอิ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

4. นายมาซายูกิ โนซาวะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร

5. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. นายยูทากะ อิซูมิ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

7. นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน รองประธานเจาหนาที่บริหาร 




Annual Report
รายงานประจำป 2554
EASY BUY Public Company Limited

30

Risk Factors

The Risk Factors which might have occurred and aff ected to the Company can be summarized as follows:

1. Risk of Fluctuation in Interest and Exchange Rates
As the Company’s operation is mainly funded by borrowings from banks and fi nancial markets, the fl uctuation of interest rates 

in the market would have a direct impact on the Company’s performance.  In particular, rising interest rates would result in a higher cost 
of funds.  Therefore, the Company has a policy to diversify the risk by borrowing both fi xed and fl oating rate loans as well as balancing 
short and long-term borrowings.  

For the foreign exchange rate risk, the Company has a policy to hedge against the foreign exchange risk by entering into a 
cross currency swap to convert all loans denominated in a foreign currency into the Baht, with eff ect on and from the date on which 
each amount of the loans is drawn.  The Company has no policy to enter into a swap transaction to speculate in the foreign exchange 
rate and/or the interest rate.

2. Liquidity Risk
The Company’s core business is to provide revolving loans which allows its customer to use a cash card issued by the Company 

to withdraw cash within the approved credit limit through various service channels.  Therefore, the Company is exposed to short-term 
liquidity risk if a considerable amount of cash is withdrawn by the customers.  The long-term liquidity risk may arise from the lack of 
funding need for repaying loans and redeeming bonds when they become due. 

The Company maintained the percentage of its short-term loans at an appropriate level. However, the percentage of the short-
term loans could increase in certain circumstances due to the obligation to replay the loan. However, the Company has a policy to 
manage its short-term liquidity on a daily basis, including to obtain a short-term credit facility from commercial banks and other related 
companies to support the customers’ demand for cash advance.  The Company also has an annual long-term liquidity management 
policy to raise fi nance to fund the growth in its loan receivables.  The Company also planned to diversify the sources of funding from 
the money market and the capital market. 

With a concern over the risk relating to the dependence on a particular source of fund, the Company employed the following 
risk management methods: (i) seeking loans from various sources including the local commercial banks, the local branches of foreign 
commercial banks and the related companies; and (ii) raise its fi nance using various types of fi nancial instruments such as short-term 
and long-term loans and issuing of bonds to institutional investors and to the general public.

3. Risk of Depending to Management and Major Shareholders
The Company’s major shareholder is ACOM which holds 14,699,992 shares or 49% of the Company’s paid-up capital (as at 

December 31, 2011).  As ACOM is a company with an extensive long-lasting experience in consumer fi nance business in Japan, the 
Company receives supports in management, operation and know-how from ACOM in many areas such as asset quality control, customer 
database management system and innovation of various services, insofar as ACOM remains the Company’s major shareholder.  ACOM 
seconds its executive offi  cers and employees to work for the Company and also provides fi nancial support, e.g. ACOM and its subsidiaries 
granted the long-term loans to the Company and ACOM guaranteed the Company’s issuance of bonds and derivative transactions.  The 
support from ACOM can be a source of risk in terms of business management.

However, the Company tries to minimize such risk by promoting knowledge transfer in order to be able to develop and manage 
the Company on its own, especially in software development with the objective to improve its operating effi  ciency and quality control.  
The Company planned to reduce the fi nancial support from ACOM in the future and rely on its own credit standing in applying for loans.   
In respect of the fi nancial support, the Company has taken into account the Company’s best interests and conducted those transactions 
on the arm’s length basis.

4. Risk of False Statement from Credit Applicants
The consumer fi nance business is normally involved with a large number of customers and also exposed to a risk from fraudulent 

information provided by credit applicants or vendor shops, which may have an adverse impact on the Company’s revenue caused by 
credit losses.  In order to control this uncertainty, the Company has set up a credit approval procedure, which requires credit offi  cers 
to thoroughly verify information provided by applicants and shops.  The verifi cation process includes data screening from both internal 
and external sources.  In summary, cases of receiving fraudulent information have been very minimal, resulting in a limited impact on 
the Company.  The Company always kept itself updated to the news and encouraged its employees to attend the in-house and external 
training courses to improve the information verifi cation process and protect the applicant’s false statements.

5. Risk from Fraudulent Acts by Credit Officers
The Company is aware of risk arising from fraud in credit approval of a credit offi  cer.  Credit allowance with the intent of violating 

the Company’s credit approval criteria might bring credit losses and have a negative impact on the Company’s loan quality.  To avoid 
the damage which may arise from frauds, the Company assigned diff erent credit offi  cers to be in charge of the diff erent steps in the 
credit approval procedure and employed the Credit Scoring System which was constantly improved and has been automated to analyze 
the permitted maximum credit line for each customer. The Credit Scoring System could help reduce the risk of frauds committed by 
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ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบดวย

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากแหลงที่มาของเงินทุนหลักของบริษัทฯ คือ 

เงินกูยืมจากธนาคารและตลาดการเงิน ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลใหตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน 
บรษิทัฯ จงึไดกาํหนดใหมนีโยบายกระจายความเสีย่งโดยการทาํสัญญาเงินกูทัง้อตัราดอกเบ้ียคงทีแ่ละอตัราดอกเบ้ียลอยตัว รวมถึงกาํหนดสัดสวนระหวาง
การกูยืมระยะสั้นและระยะยาวใหเหมาะสม 

สําหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทําสัญญาแลก
เปลีย่นสกลุเงนิตราตางประเทศจากเงนิกูยมืเปนสกลุเงนิบาททัง้หมด นบัแตวนัทีเ่ริม่การเบกิถอนเงนิกูยมื และทางบรษิทัฯ ไมมนีโยบายทีจ่ะเขาทาํสญัญา
ดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็งกําไรในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยแตอยางใด

2. ความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินทุน
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน โดยลูกคาสามารถนําบัตรกดเงินสดที่บริษัทฯออกใหมาเบิกถอนเงินสดไดตามชอง

ทางการใหบริการตางๆ ภายในวงเงินที่ลูกคาไดรับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นกรณีที่ลูกคามี
การเบิกถอนเงินเปนจํานวนมาก สําหรับความเสี่ยงในระยะยาว สามารถเกิดไดจากความไมเพียงพอของเงินทุนในการชําระเงินกูยืม และการครบกําหนด
ไถถอนของหุนกู โดยทั่วไป บริษัทฯ จะรักษาสัดสวนเงินกูระยะสั้นใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งในบางครั้งสัดสวนดังกลาวอาจเพิ่มขึ้นสูงได จากภาระการ
ไถถอนเงินกู 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารสภาพคลองในระยะสั้นเปนรายวัน ซึ่งรวมไปถึงการมีวงเงินกูระยะสั้น (Credit facility) จากทั้งธนาคารตางๆ และ
บรษิทัฯ ทีเ่กีย่วของ เพือ่รองรบัการเบกิถอนเงนิของลกูคา และการบรหิารสภาพคลองระยะยาวเปนรายป เพือ่จดัหาเงนิทนุใหเพยีงพอกบัการขยายตวัของ
สินเชื่อของบริษัทฯ และยังไดมีแผนการเพิ่มความหลากหลายในการจัดหาเงินทุน ทั้งจากตลาดเงินและตลาดทุน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงในการพึ่งพิงแหลงเงินทุนแหงใดแหงหนึ่งเปนสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการจัดการความเสี่ยง
ดวยวิธีตางๆ ดังนี้ (1) การกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนที่หลากหลาย ทั้งจากธนาคารพาณิชยในประเทศ สาขาของธนาคารตางประเทศ และจากบริษัทที่
เกี่ยวของกัน (2) การใชเครื่องมือทางการเงินที่แตกตาง เชน การกูยืมแบบปกติทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหุนกูในประเทศตอทั้งสถาบัน และนัก
ลงทุนทั่วไป เปนตน 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ผูถอืหุนรายใหญของบรษิทัฯ คอื อาคอมซึง่ถอืหุนในบริษทัฯ จาํนวน 14,699,992 หุน หรือเทยีบเทากบัรอยละ 49 ของทนุชําระแลวของ บรษิทัฯ 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) โดยอาคอม เปนบริษัทที่มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคมาอยางยาวนานในประเทศญี่ปุน 
บริษัทฯ จึงไดรับการสนับสนุนทางดานการบริหารและการจัดการตางๆ การใหความรูเชิงปฎิบัติ (Know-how) เชน ระบบควบคุมคุณภาพลูกหนี้ ระบบ
การจดัการสารสนเทศและระบบการจดัเกบ็ฐานขอมลูลกูคา ความรวมมอืในการพฒันาประเภทของการใหบริการใหหลากหลาย ตราบเทาทีอ่าคอมยงัเปน
ผูถือหุนรายใหญที่สุดในบริษัทฯ อีกทั้ง อาคอมมีการใหยืมตัวผูบริหารและพนักงาน และการใหความชวยเหลือทางดานการเงิน อาทิเชน การใหเงินกูยืม
ระยะยาวจากอาคอมและบริษัทยอย และการคํ้าประกันเงินกูยืม หุนกู ตลอดจนตราสารอนุพันธตางๆ เปนตน การไดรับความสนับสนุนดังกลาวนี้อาจ
กอใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพิงดานบริหาร 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว โดยใหมีการถายทอดความรูจากอาคอมแลวนํามาพัฒนาและบริหารจัดการดวยตนเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางการ
ลดความชวยเหลือการดานการเงินจากอาคอมโดยการขอสินเชื่อจากอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ เอง สําหรับความชวยเหลือทางดานการเงิน บริษัทฯ 
ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis)

4. ความเสี่ยงจากการแจงขอมูลเท็จโดยผูขอสินเชื่อ
เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคเปนธุรกิจที่ใหบริการสินเชื่อแกลูกคาจํานวนมากราย บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ผูขอสินเชื่อหรือราน

คาสมาชิกแจงขอมูลเท็จในการขอสินเชื่อ ซึ่งจะมีผลทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย เนื่องจากจะไมสามารถติดตามหนี้จากผูขอสินเชื่อรายดังกลาวได 
บริษัทฯ จึงมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่รัดกุมเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกําหนดใหพนักงานอนุมัติสิน
เช่ือจะตองตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากลูกคาและจากรานคาสมาชิกอยางละเอียด โดยทําการตรวจสอบจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก                
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประวัติการแจงขอมูลเท็จเพื่อขอสินเชื่อของบริษัทฯ ในจํานวนไมมาก ซึ่งสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอย
มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการติดตามขาวสารตางๆ และฝกอบรมพนักงานจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อนํามาพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบ และ
ปองกันการแจงขอมูลเท็จของผูขอสินเชื่อ

5. ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริตในการอนุมัติสินเชื่อของพนักงานสินเชื่อ เชน ในกรณีที่ผูขอสินเชื่อมีคุณสมบัติไมผาน

เกณฑที่บริษัทฯ กําหนด แตอาจจะไดรับการอนุมัติสินเชื่อโดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลกระทบตอคุณภาพของลูกหนี้โดยรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได
ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกําหนดใหพนักงานที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการอนุมัติสินเชื่อเปนเจาหนาที่คนละคนกัน (Segregation 
of Duty) และมีการใชระบบ Credit Scoring ที่มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนตัวกําหนดวงเงินสูงสุดที่ลูกคาแตละรายจะได
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a credit offi  cer.  Under the Company’s policy, the authorized offi  cials are prohibited from approving the credit in excess of the credit 
limit automatically determined by the Credit Scoring System.  The Company separates the credit approval authorities based on the job 
titles and working experience of the credit offi  cers.  Moreover, Credit Section has assigned some supervisors to randomly inspect the 
credit approval process to ensure that the procedure was properly handled.  Also, the Company’s Internal Audit Department has the 
responsibility of monitoring overall operations by regularly examining all branches nationwide, and reporting the results of examination 
to the Company’s management. 

6. Risk from the Quality of Loan Receivables
A personal loan provided to the Company’s customers are unsecured loan with a term of more than one year.  Therefore, the 

Company is exposed to the change in quality of loan receivables after the credit approval.  However, the Company’s credit approval rules 
are based on the Credit Scoring Model, which was developed based on the customers’ historical behaviors for the past ten years.  With 
the Credit Scoring System, the Company is able to review its customer’ performance on a monthly basis, which enable the Company to 
continuously monitor the quality of loan receivables.  The Company adequately provides allowance for doubtful accounts in accordance 
with the guidelines of the Federation of the Accounting Professions. 

7. Risk from the Quality of the Vendor Shops in the Future
Vendor shops play a key role as the alliance partner in the Company’s business. The Company stressed the importance of 

selecting the prime vendor shops to be its allied partners by rating the quality of the vendor shops and removing disqualifi ed vendor 
shops from the alliance network. Moreover, the Company regularly sent its representatives to visit the prime vendor shops and analyze 
their potentiality and quality from time to time. That was to ensure that the Company could manage and monitor the quality of the vendor 
shops and reduce the risk relating to the quality of the vendor shops which may arise in the future.

8 . Risk from Data Storage Problems
The Company’s operation relies mainly on its computer network to handle customers’ data.  Risk from data storage including 

deletion or loss of data, and risk of system failure of the host computer that might occur also has a negative impact on the operations 
of the Company.  The Company backs up its data onto magnetic tape on a daily basis in order to safeguard against the risk from    
deletion or loss of the data.   The Company also keeps duplicates of the magnetic tape every day.  To cover the risk of system failure, 
the Company rents a duplicate system, which is located at a diff erent location from the primary computer system.  Therefore, if the 
primary computer fails to work, the Company can switch to the duplicate system temporarily without adverse eff ects on its operations.  
The Company established a business continuity management plan as a guideline for the relevant employees to perform the designated 
duties when an emergency occurs. 

9 . Risk from the Government’s Control
The Company’s business is subject to various laws and regulations announced by regulators such as the Ministry of Finance 

and the Bank of Thailand (BOT). Since the core business of the Company is to provide consumer fi nance conducted under the supervision 
regulation of the BOT, in the event that any new specifi c laws and regulations related to the Company’s businesses are enacted, the 
Company may have to adjust its operation to comply with such laws and regulations.  However, this ascertainment may eventually aff ect 
the Company’s performance.

The Company has the Corporate Planning and Control Department responsible for following up the news update and changes 
in the laws and regulations and analyzing any impact which may have on the Company’s business.

10. Risk from Distorted Reputation
The Company has operated its business in accordance with the law and regulation, especially the regulation by Bank of Thailand. 

Despite its compliance with all applicable rules at all times, the Company recognizes possible risks which may arise from certain customers’ 
complaints about the Company’s business conduct.  Therefore, the Company continually carries out the public relations campaigns and 
corporate social responsibility activities to ensure the customers’ and communities’ good attitude toward its business.

11. Risk from Natural Disasters
The occurrence of natural disasters in late 2011 which largely aff ected numerous regions in Thailand and may adversely impact 

the customers’ assets and their ability to repay their debt.  Damage from the natural disasters may be detrimental to the Company’s assets 
which were situated in the aff ected area, and materially and adversely aff ect on the Company’s operating results and fi nancial condition.

However, the Company set up the project to help and support customers who are aff ected by fl ooding and the Company’s 
assets have been taken out insurance to protect property located at the head offi  ces and other branches and outlets nationwide.  The 
insurance covers the damage which may arise and aff ect the property.  In the past, the natural disasters occurred over a short period 
with an impact on a limited area.  To protect any contingent damage, the Company has established a business continuity management 
as a guideline for the relevant employees to perform the designated duties when an emergency occurs.

Risk Factors
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รับ โดยคํานวณจากระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติ และชวยในการลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานอนุมัติสินเชื่อได ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ไดกําหนด
ไมใหพนักงานที่มีอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ ทําการอนุมัติไดเกินกวาวงเงินที่ถูกคํานวณโดยระบบ Credit Scoring และบริษัทฯ มีการแบงอํานาจการ
อนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน ตามตําแหนงและประสบการณทํางานของพนักงาน นอกจากนี้ ทางหนวยงานควบคุมสินเชื่อไดกําหนดใหพนักงานระดับหัวหนา
เขาสุมตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อวาเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดไวหรือไม และบริษัทฯ ยังมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ รวมถึงสาขาทั่วประเทศของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ และรายงานเพื่อนําเสนอผลการตรวจสอบตอผูบริหารของบริษัทฯ 

6. ความเสี่ยงจากคุณภาพลูกหนี้
เนือ่งจากสนิเชือ่สวนบคุคลทีบ่รษิทัฯ อนมุตัใิหแกลกูคาเปนสนิเชือ่ทีไ่มมหีลกัประกนัและเปนสนิเชือ่ทีม่รีะยะเวลาผอนชาํระคนืยาวนานกวาหน่ึง

ป จงึมคีวามเสีย่งตอการทีค่ณุภาพของลกูหนีจ้ะเปลีย่นแปลงไป หลังจากไดรับอนุมติัสินเช่ือแลว อยางไรกต็าม บริษทัฯ ไดกาํหนดหลักเกณฑการพิจารณา
ใหสินเชื่อโดยการใช Credit Scoring Model ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของขอมูลพฤติกรรมของลูกคาของบริษัทฯ ในอดีตยอนหลังเปนเวลา 10 ป และไดใช
ระบบ Credit Scoring นัน้ เพือ่ทบทวนศกัยภาพของลกูคาอยางตอเนือ่งเปนรายเดอืนดวย ทาํใหบรษิทัฯ สามารถตดิตามคณุภาพของลกูหนีป้จจุบนัอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางพอเพียง และเปนไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชินูปถัมภ 

7. ความเสี่ยงจากคุณภาพของรานคาสมาชิกในอนาคต
รานคาสมาชกิถอืเปนพนัธมติรทางการคาทีส่าํคญัตอธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ใหความสาํคญัตอการคดัเลอืกรานคาเขามาเปนพนัธมติร โดย

บริษัทฯ ไดมีการจัดลําดับคุณภาพของรานคาสมาชิก และพิจารณายกเลิกรานคาที่ดอยคุณภาพออกจากเครือขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการตรวจ
เยีย่มรานคาสมาชกิคณุภาพเหลานีอ้ยางสมํา่เสมอ และมกีารประเมนิศักยภาพและคณุภาพของรานคาพนัธมติรเปนระยะๆ จงึใหความมัน่ใจไดวาบรษัิทฯ 
สามารถบริหารและติดตามคุณภาพของรานคาสมาชิกได และสามารถลดความเสี่ยงจากคุณภาพของรานคาสมาชิกที่อาจเกิดขึ้นได

8. ความเสี่ยงจากการเก็บรักษาขอมูล
เน่ืองจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สวนใหญตองขึ้นอยูกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรสารสนเทศ ซึ่งเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนจํานวน

มาก หากระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ เกิดขัดของ หรือเกิดเหตุการณใดๆ ที่ทําใหขอมูลสูญหาย ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ             
ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดใหมีการบันทึกขอมูลตางๆ จากระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ ลงบนเทปบันทึกขอมูล ซึ่งจะทําการบันทึกเปนรายวัน และเพื่อ
ความปลอดภัย บริษัทฯ ไดมีการเก็บรักษาเทปบันทึกขอมูลชุดสํารองไวเปนประจําทุกวัน และสําหรับการปองกันความเสี่ยงหากระบบคอมพิวเตอรของ 
บริษัทฯ เกิดขัดของ บริษัทฯ ไดมีการเชาระบบคอมพิวเตอรสํารอง ซึ่งตั้งอยู ณ สถานที่ที่ไมใชที่ตั้งของระบบคอมพิวเตอรหลัก ซึ่งหากระบบคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรหลักท่ีสํานักงานใหญเกิดขัดของ บริษัทฯ จะสามารถเปลี่ยนไปใชระบบคอมพิวเตอรสํารองในการดําเนินงานโดยจะไมสงผล                       
กระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)                  
เพื่อเปนแนวทางในเบื้องตน และกําหนดหนาที่ของพนักงานที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉิน

9. ความเสี่ยงจากการควบคุมของภาครัฐ
บรษิทัฯ ดาํเนนิธรุกจิภายใตกฎหมายและขอบงัคบัตางๆ ทีป่ระกาศโดยหนวยงานของรฐัทีค่วบคมุดแูลธรุกจิดงักลาว เชน กระทรวงการคลงั และ

ธนาคารแหงประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไดแก ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภค ซึ่งประกอบการภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทย 
ดังนั้น หากมีการออกกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานบางอยางเพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนดในกฎหมาย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีสายงานแผนงานและควบคุมองคกร เพื่อคอยติดตามขาวสาร การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑตางๆ และประเมินผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

10. ความเสี่ยงจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดําเนินกิจการโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระเบียบขอบังคับของ

ธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรกต็าม แมวาบรษิทัฯ จะไดปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัทีเ่กีย่วของกบักจิการของบรษิทัฯ อยางถกูตองมาโดย
ตลอด บรษิทัฯ คงตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากกรณทีีม่ลีกูคาบางรายรองเรยีนเกีย่วกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ จงึไดทาํการประชาสมัพันธ 
เพื่อทําความเขาใจกับลูกคาของบริษัทฯ ใหถูกตองและดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนตอสังคมอยางตอเนื่องเพื่อสรางเสริมความเขาใจที่ดีของสังคมตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ

11. ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติในชวงปลายป 2554 ซึ่งสงผลกระทบโดยกวางขวางในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น อาจมีผลกระทบตอ

สินทรัพยของลูกคาและสงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการชําระเงินคืนของลูกคา รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอสินทรัพยของบริษัทฯใน
พื้นที่นั้นๆ ทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

อยางไรตาม บรษิทัฯ ไดมโีครงการชวยเหลอืลกูคาทีป่ระสบอทุกภยั และมกีารทาํประกนัภยัสินทรัพยทีอ่ยู ณ สํานักงานใหญ และสาขาทัว่ประเทศ 
ซึ่งเพียงพอตอความเสียหายจากสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งที่ผานมา ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปนเพียงระยะสั้น และสงผลกระทบเฉพาะพื้นที่
ในวงจํากัดเทานั้น ในดานการบริหารงาน บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อเปน
แนวทางในเบื้องตน และกําหนดหนาที่ของพนักงานที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉิน

ปจจัยความเสี่ยง
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Corporate Governance

The Company’s Board and Management have full confi dence that its “Corporate Governance System” which 
consists of a visionary and accountable management that is transparent and auditable, with qualifi ed and respectable 
directors who respect the equal rights of all shareholders and accountable to all stakeholders are the key factors 
in maximizing the reputation and value of the Company and increasing the long-term benefi ts to the shareholders.

The Company’s Corporate Governance System will be used as the principal guide for supervising its business 
operations.  The Corporate Governance System, which covers protection of stakeholders, shareholders meetings, 
business ethics, confl icts of interest, internal control and disclosure of information, is divided into six sections as follows.

1. Rights of Shareholders
The Company has a policy to protect the fundamental rights of each shareholder and to treat each shareholder 

equally as stipulated by law and in the memorandum and articles of association of the Company.  The Company 
will keep up-to-date on changes to the laws and regulations relating to shareholders rights. 

2. Equitable Treatment of all Shareholders
The Company respects shareholders’ rights and has a duty to protect the shareholders’ benefi t on an      

equitable basis and has a policy to conduct the shareholders’ meetings according to the applicable laws and          
regulations. The Company has provided shareholders with adequate information for the shareholders decision making 
i.e. the Board’s opinion and the agenda for the meeting which were sent together with the notice of shareholders’ 
meetings. During the meeting the Chairman will conduct the meeting according to the order of the agenda and 
not add an agenda without notifying shareholders in advance. The Chairman of the meeting will give importance to 
each opinion, question, or recommendation of shareholders and provide adequate time for debate on each agenda.

3. Role of Stakeholders
The Company has a policy to respect the rights of all stakeholders, such as shareholders, business               

partners, customers, employees, competitors, society, and environment. The Company follows the relevant laws 
and regulations, which are also included in the Company’s code of conduct to ensure that those rights have been 
fairly protected under the applicable law and rules.  

4. Disclosure of Information and Transparency
 The Company’s policy is to disclose all material information about the Company accurately, adequately, 

transparently and on a timely basis. The information includes fi nancial and non-fi nancial reports required to be       
disclosed in accordance with the regulation of the Securities and Exchange Commission (SEC) and other applicable 
regulations.  All fi nancial disclosure must comply with the generally accepted accounting standard and certifi ed 
by a Certifi ed Chartered Auditor. The Company has set up an Investor Relations Unit to be its representative in       
communicating useful information to shareholders, investors, securities analysts, and concerned parties wishing to 
learn about the Company. 

5. Responsibilities of the Board
The board of directors consists of experts with experience in various fi elds, being honest and possess      

business ethics. They are able to devote time and eff ort to fully performing their duties as directors of the Company. 
There shall be suffi  cient directors to manage the company’s business i.e. not less than fi ve persons as required by 
law but not exceeding twelve persons consisting of at least three independent directors who must have the required 
qualifi cations in accordance with the Notifi cation of the Stock Exchange of Thailand on Qualifi cations. Some of the 
directors will be on the management team. The purpose is to ensure good balance between management directors 
and non-management directors. Each director will serve a term as set out in the articles of association of the Company.  
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การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวา “การกํากับดูแลกิจการ” ที่ประกอบไปดวย ระบบการบริหารจัดการ 
ทีม่วีสิยัทศันและมคีวามรบัผดิชอบตอหนาทีอ่ยางโปรงใส ตรวจสอบได มคีณะกรรมการทีม่คีณุภาพทรงคณุธรรมและจรยิธรรม 
การเคารพในสทิธคิวามเทาเทยีมกนัของผูถอืหุน และมคีวามรบัผดิชอบตอผูมสีวนไดสวนเสยี จะเปนปจจยัสาํคญัในการสงเสรมิ
องคกรและฐานะของบริษัทฯ และเพิ่มพูนความมั่นคงในระยะยาวแกผูถือหุน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสรางการกํากับดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย การประชุมผูถือหุน จริยธรรมทางธุรกิจ การ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยแบงออกเปน 6 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผูถือหุน
บรษิทัฯ เคารพในสทิธแิละมนีโยบายทีจ่ะดแูลรกัษาสทิธพิืน้ฐานของผูถอืหุนทกุราย อยางเทาเทยีมกนัและเปนไปตามขอ

กาํหนดกฎหมายทีท่างการกาํหนด และตามขอบงัคบัและหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะตดิตามการเปลีย่นแปลง
และพรอมที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูถือหุน

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บรษิทัฯ เคารพในสทิธขิองผูถอืหุนและมหีนาทีป่กปองผลประโยชนของผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกันรวมทัง้ใหความสาํคญั

ตอการประชมุผูถอืหุน และมนีโยบายในการดาํเนนิการประชมุของผูถอืหุนใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัทีก่าํหนด
ไว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแนบขอมูลอยางเพียงพอและความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบวาระการประชุมเพื่อ
การพจิารณาตดัสนิใจของผูถอืหุน พรอมกบัหนงัสอืแจงการประชมุผูถอืหุน ในระหวางการประชมุ ประธานทีป่ระชมุจะดาํเนนิ
การประชุมตามลําดับวาระ และไมเพ่ิมวาระประชุมท่ีไมไดบรรจุหรือแจงลวงหนา ประธานท่ีประชุมใหความสําคัญตอ การแสดงความเห็น 
คําถาม และขอแนะนําจากผูถือหุนในที่ประชุม พรอมใหเวลาอยางเพียงพอสําหรับการพิจารณาในแตละวาระการประชุม

3. บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัทฯ กําหนดนโยบายที่จะเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียตอบริษัทฯ ไดแก ผูถือหุน คูคาของบริษัทฯ ลูกคา 

พนักงาน คูแขงขัน สังคม และสภาวะแวดลอม เปนตน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทฯ 
ไดระบุไวในแนวทางจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรางความมั่นใจวาสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลา
นั้น ไดรับการตระหนักถึงและคุมครองอยางเปนธรรมภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเปดเผยขอมลูทีเ่ปนสาระของบรษิทัฯ โดยเปนขอมลูทีม่คีวามถกูตอง เพยีงพอ และมคีวามโปรงใส 

ตามระยะเวลากําหนด ขอมูลดังกลาว รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน และไมใชสารสนเทศทางการเงินที่ตองเปดเผยตามขอ
กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพย (กลต.) และตามกฎหมายกฎระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวของ การเปด
เผยสารสนเทศทางการเงนิตองเปนไปตามมาตรฐานการบญัชทีีย่อมรบัทัว่ไปและรบัรองโดยผูสอบบญัชสีากล บรษิทัฯ กําหนด
ใหมีหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารที่
เปนประโยชนใหผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ  

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณหลากหลายในสาขาตางๆ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ และสามารถจัดสรรเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ ไดเต็มที่ โดยมีจํานวน
กรรมการอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ มีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คนตามกฎหมาย
และไมเกิน 12 คน ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และมกีรรมการทีเ่ปนผูบรหิาร กรรมการทีม่ใิชผูบรหิารเพือ่ถวงดลุอาํนาจ กรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหนงตาม
ที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ 
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The Directors have to manage the Company in accordance with the laws, corporate objectives, articles of 
association and shareholders resolutions in good faith and with care to preserve the interests of the Company. 
Their duties are including setting goals, policies, project plans and budget for the Company, control and supervise 
the management team so that their management are in accordance with the Company’s policy, and following the 
memorandum or articles of association, or which are required by law and regulations of the Stock Exchange of 
Thailand. The board of directors must meet regularly. The Chairman of the board will be responsible for monitoring 
and allocating suffi  cient time for each agenda for the directors to discuss and express their opinions independently 
on the important matters with the best interests of the shareholders and stakeholders in mind.  

Remuneration of directors will be in line with their responsibilities and the rate given to other directors in the 
same industry and will be considered by the board and proposed annually to the shareholders for the approval.

The following table shows the details of the number of meetings held and the number of each director’s 
attendance in relation to the meetings of the Board of Directors and the Audit Committee in 2011.

No. of meetings attended in 2011

Name - Surname (1) Board of Directors Audit Committee

Mr. Masahiko Shinshita 0/12 -

Mr. Takeharu Uematsu 12/12 -

Mr. Pote Videtyontrakich 9/12 -

Mr. Naofumi Nakanishi 12/12 -

Mr. Surasak Khaoroptham 9/12 -

Mr. Chatchai Lertbuntanawong 11/12 -

Mr. Masayuki Nozawa 12/12 -

Mr. Shigeo Yamanoi 12/12 -

Mr. Satoshi Ukai (2) 7/7 -

Prof. Hiran Radeesri 10/12 12/12

Mr. Witit Sujjapong 11/12 12/12

Mr. Thanwa Laohasiriwong (3) 5/5 6/6

(1) Showing the list of members of the Board of Directors as at December 31, 2011.
(2) Mr. Satoshi Ukai was appointed as a director to replace Mr. Hiroshi Machidera on May 26, 2011.
(3) Mr. Thanwa Laohasiriwong was appointed as a director to replace Dr. Veerathai Santipraphob on July 28, 2011. 

Corporate Governance

6. Ethics & Code of Business Conduct 
The board of directors and management team have prepared a handbook on “Ethics & Code of Business 

Conduct” with which employees of all levels must comply.  (If the Ethics & Code of Business Conduct is violated or 
any person takes actions which contravene these ethics principles, the Company will impose punishment according 
to the nature of off ence.) 
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คณะกรรมการตองดูแลจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งมีหนาที่กําหนดเปาหมาย แนว
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม กํากับ ดูแลการบริหาร และการจัดการของฝายบริหาร ใหเปนไปตาม
นโยบายทีไ่ดรบัมอบหมาย และตามหนงัสอืบรคิณหสนธหิรอืขอบงัคบั หรอือยูในขายทีก่ฎหมาย หรอืขอกาํหนดของตลาดหลกั
ทรัพยฯ ที่ตองปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมเปนประจําสม่ําเสมอ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ สําหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ในประเด็นที่สําคัญ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม

คาตอบแทนของกรรมการ จะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทน กับอุตสาหกรรม
เดียวกันแลว โดยใหไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน

ทั้งนี้ รายละเอียดจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานไดเขารวมประชุมในป 2554 ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

หนวย: จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมในป 2554

ชื่อ – สกุล (1) คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ 0/12 -

นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ 12/12 -

นายพจน วิเทตยนตรกิจ 9/12 -

นายนาโอฟูมิ นากานิชิ 12/12 -

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 9/12 -

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ 11/12 -

นายมาซายูกิ โนซาวะ 12/12 -

นายชิเกโอะ ยามาโนอิ 12/12 -

นายซาโตชิ อุคาอิ(2) 7/7 -

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี 10/12 12/12

นายวิทิต สัจจพงษ 11/12 12/12

นายธันวา เลาหศิริวงศ (3) 5/5 6/6

(1) แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(2) นายซาโตชิ อุคาอิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายฮิโรชิ มาจิเดรา ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
(3) นายธันวา เลาหศิริวงศ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทน ดร. วิรไท สันติประภพ ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2554

การกํากับดูแลกิจการ

6. จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการและฝายบริหารไดกําหนด “จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อใหพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ

แยกไวตางหากอยางเปนลักษณอักษร (หากพบวามีการฝาฝน หรือกระทําการใดๆ ที่ขัดตอจรรยาบรรณ บริษัทฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามลักษณะแหงความผิดตามควรแกกรณี)
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To : Shareholders,

The Audit Committee, appointed by the Board of Directors, consists of three independent directors who has 
strong background in various fi elds included accounting & fi nance, economics and information technology. They are: 

 1. Professor Hiran Radeesri   Chairman of Audit Committee
 2. Mr. Witit Sujjapong   Member of Audit Committee
 3. Mr. Thanwa Laohasiriwong  Member of Audit Committee

Each member has no duties on any other committees. The incumbent Committee has been appointed for 
a term of three years which will be ended on March 22, 2014. 

In year 2011 the Audit Committee performed duties as its scope and responsibilities as follows: 

In 2011, the Audit Committee meeting was held 12 times a year. The members of committee attend the 
meeting as follows:

Report of the Audit Committee

Frequency of attendant

Professor Hiran Radeesri 12/12

Mr. Witit Sujjapong 12/12

Dr. Veerathai Santiprabhob * 6/6

Mr. Thanwa Laoharisiwong * 6/6

* Mr. Thanwa Laoharisiwong was appointed from BDM on July 28, 2011 (for) to replace   
 Dr. Veerathai Santiprabhob who resigned from member of the Audit Committee.

Review the accuracy and suffi  ciency of the fi nancial reports prior to submission to the Board of Directors;
Review the adequacy and eff ectiveness of internal control and internal audit including evaluations   
performance of head of internal audit;
Review the compliance to the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange 
of Thailand’s (SET) requirement and relevant laws requirement;
Consider and appoint independent auditor as an auditor of the company with appropriated remuneration.  
The audit committee meet the auditor without management involvement once a year; 
Review potential confl ict of interest transactions with related parties and compliance to SEC and SET 
requirements. 
Review and ensure the reasonableness and eff ectiveness of  risk management system
Consider and approve the risk based approach internal audit plan including resources requirement 
proposed by Internal Audit Department.
Report the operation results of the Audit Committee to the Board of Directors regulary.

•
•

•

•
•
•

•
•

•
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

ศาตราจารยหิรัญ รดีศรี 12/12

นายวิทิต สัจจพงษ 12/12

ดร. วิรไท สันติประภพ * 6/6

นายธันวา เลาหศิริวงศ * 6/6

* นายธันวา เลาหศิริวงศไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2554 เพื่อ 
 ดํารงตําแหนงแทน ดร.วิรไท สันติประภพ ซึ่งลาออกจากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ  จํานวน 3 ทาน ที่
เปนผูทรงคุณวุฒิจากหลายดาน ไดแก ดานบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย

 1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายวิทิต สัจจพงษ   กรรมการตรวจสอบ
 3. นายธันวา เลาหศิริวงศ  กรรมการตรวจสอบ

ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ใดในคณะกรรมการชดุยอยอืน่ๆ  คณะกรรมการตรวจสอบชดุ
ปจจุบันมีวาระดํารงตําแหนง 3 ป ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 22 มีนาคม 2557

ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ในระหวางป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมท้ังส้ิน 12 คร้ัง และกรรมการแตละทานไดเขารวม
ประชุม ดังนี้

•
•

•

•

•

•
•

•

สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัใหมีการรายงานอยางถกูตอง และเพียงพอกอนนาํเสนอตอคณะกรรมการบรษิทั  
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เพียงพอ และมีประสิทธิผล ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา การใหความดีความชอบ หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคา
ตอบแทนท่ีเหมาะสมของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
เปนจํานวน 1 คร้ัง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สอบทานเพื่อความมั่นใจวาบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล และมีประสิทธิผล
พิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการตรจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และความจําเปนในการใชทรัพยากรที่นําเสนอโดย
ฝายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทตามรอบการประชุมจํานวน 12 ครั้ง
ในปที่ผานมา
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In 2011, the Audit Committee met with management, relevant departments, the external auditors, and the 
internal auditors and member participation to consider as the followings:

Financial Reports: To review the company interim and annual fi nancial statements to ascertain that they 
were in compliance with generally accepted accounting principles and that information disclosure was suffi  cient. 
The Committee discussed with management, internal auditors, and the external auditors on risks related to the        
preparation of the fi nancial reports, relevant accounting standards and changes thereof, and internal control of the 
process of report preparation to ensure their integrity, transparency, and accuracy.

Internal Control System and Internal Audit System Review: To ensure that the internal control and internal audit 
systems are adequate and aligned with the company’s objectives in an effi  cient and eff ective manner, the Committee 
reviewed the internal audit plan based on risk levels, internal audit report on fi nance, operation and compliance with 
laws on securities and exchange and requirement of the SET or the relevant laws, rules and regulations, information 
technology general control and application control and followed up on the audit results. The Committee evaluated 
the company internal control system together with internal auditor’s report regarding internal control adequacy and 
eff ectiveness and concluded that the company’s internal control system was adequate and eff ective.

The Audit Committee also performed other duties within the scope of its responsibilities as well as duties 
assigned by the Board of Directors in line with the good corporate governance guidelines of the Stock Exchange 
of Thailand (SET). The Audit Committee submitted the reports to the Board of Directors regularly.

The Audit Committee considered the performance and the independence of the external auditors and proposed 
Khun Siripen Sukcharoenyingyong, Registration No. 3636; or Khun Orawan Sirirattanawong, Registration No. 3757; 
or Khun Wilai Buranakittisopon Registration No. 3920; or Khun Thanit Osathalert, Registration No. 5155 or Khun 
Bongkot Amsageam, Registration No. 3684 of KPMG Phoomchai Audit Ltd., as the Company’s auditor for 2012 
together with their remuneration to the Board of Directors for subsequent approval by the Shareholders’ Meeting.

The Audit Committee has performed its duties carefully and independently for the benefi t of the Company 
without any limitation in obtaining information and cooperation from the Company.

Report of the Audit Committee

On behalf of the Audit Committee

(Prof. Hiran Redeesri)
Chairman of the Audit Committee

EASY BUY Public Company Limited
22 March 2012
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหวางป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับฝายจัดการ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูสอบ
บัญชี และผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยทําการพิจารณาเกี่ยวกับ

รายงานทางการเงิน พิจารณาสอบทานงบการเงินระหวางกาล และงบการเงินประจําปของบริษัทวาไดมีการจัดทําเปน
ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และมกีารเปดเผยขอมลูในงบการเงนิอยางเพยีงพอ โดยประชมุรวมกบัฝายจดัการ 
ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบญัชอีสิระ เพือ่พจิารณาประเดน็ความเสีย่งตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิ มาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวของ และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทํางบการเงิน เพื่อ
ใหมั่นใจวางบการเงินถูกตอง โปรงใส และนาเชื่อถือ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจ และเปนไปตามวัตถุประสงคในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินการ คณะ
กรรมการจึงไดทําการสอบทานแผนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยง รายงานการตรวจสอบภายในดาน
การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และการติดตามผลการตรวจสอบ ตลอดจนจัดทําการ
ประเมินระบบการควบคมุภายในรวมกบัรายงานของผูตรวจสอบภายในในเรือ่งของความพอเพยีง และมปีระสทิธผิลของระบบ 
ซึ่งผลการประเมินการควบคุมอยูในเกณฑพอเพียง และมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการตรวจสอบไดทาํการรายงานผลการประชมุตอคณะกรรมการบริษทัอยางสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาผลงาน และความเปนอสิระของผูสอบบญัช ีเหน็ควรเสนอแตงตัง้ผูสอบบญัช ีและ
คาตอบแทนตอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัติอทีป่ระชมุผูถอืหุนแตงตัง้คณุศริเิพญ็ สขุเจรญิยิง่ยง  ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที่ 3636 หรือคุณอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือคุณวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3920 หรือคุณธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ คุณบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3684 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัหินาทีด่วยความรอบคอบอยางเปนอสิระ เพือ่ประโยชนสงูสดุขององคกร โดยไมมขีอ
จํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือจากบริษัทแตอยางใด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ศาสตราจารย หิรัญ  รดีศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2555

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
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Operating Performance

Revenues
The Company conducts the consumer fi nance business which consists of the revolving loans and                  

installment loans. The Company’s income constantly increased, in 2010 the Company’s total revenue was Baht 
7,802.45 million, and Baht 8,208.18 million in 2011, which grew 5.20%.  The increase in the total revenue was 
due to the expansion of the Company’s revolving loans since the launching of a new personal loan in a form of                                 
revolving loan services under the name “Umay+”, coupled with its various marketing campaigns conducted to draw 
the customers’ attraction and expand the customer base.

Management Discussion and Analysis 

Revenue Breakdown from 2009 -  2011
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In 2011, the Company’s core revenue consist of the following types of loans: (i) the revenue from the      
revolving loans accounted for 99.21% of the total core revenue, and (ii) the revenue from the installment loans      
accounted for 0.79% of the total core revenue. There was a considerable diff erence between the revenue from 
the revolving loans and the revenue from the installment loans because the Company carried out the marketing       
campaigns to promote the revolving loan product and the Company’s strict policy on the approval of installment loans.

Income from Revolving Loans
Revolving loans have signifi cantly succeeded and have generated the highest revenue for the Company.  

Income from revolving loans accounted for 89.85% and 89.75% of the Company’s total revenue in 2010, and 
2011, respectively.  The income from the revolving loans amounted to Baht 7,010.18  million and Baht 7,366.53 
million, respectively. 

The Company launched a new personal loan product in the form of a revolving loan under name “Umay+”.  
The Company continuously carried out the marketing campaigns to expand the customer base of the Umay+    
product and increased the channels of service for customers to withdraw cash via a network of ATMs to provide 
more convenience to customers wishing to access to the Company’s services. In addition, the Company’s policy 
of quick credit approval process and allowing customers to withdraw cash immediately after the approval has  
contributed to revenue growth.

In addition, the end of year 2011, the Company launch a new revolving loan product which is “Umay+   
Premier” card by emphasizing on the customer who earns a regular income of Baht 20,000 or more. However, the 
Umay+ Premier card is in the early state and may develop more effi  ciency in the future.
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สัดสวนรายไดจากธุรกิจสินเชื่อแตละประเภท ในชวงป 2552 – ป 2554
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สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อผอนชําระ

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัทฯ
รายได
บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภคแกลกูคารายยอยทัว่ไป ซ่ึงประกอบดวย สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน และสนิเชือ่

ผอนชําระ รายไดของบริษัทฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยตลอด โดยบริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งหมดในป 2553 จํานวน 
7,802.45 ลานบาท และป 2554 จํานวน 8,208.18 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโต รอยละ 5.20 ทั้งนี้ รายไดที่เพิ่ม
ขึน้เปนผลจากการขยายตวัในธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนจากการเสนอผลติภณัฑทางการเงนิประเภทสนิเชือ่เงนิสด (Personal 
Loan) ในรปูแบบ “สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน” ภายใตชือ่ผลติภณัฑ “ยเูมะ พลสั” (Umay+) และไดใชกลยทุธทางการตลาดตางๆ 
เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกคาสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว 

ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลักแบงตามประเภทธุรกิจสินเชื่อ ดังนี้ สําหรับธุรกิจสินเชื่อเงินสด
หมุนเวียนมีสัดสวน รอยละ 99.21 ของรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก และสําหรับสินเชื่อผอนชําระมีสัดสวน รอยละ 0.79 
ของรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก ทั้งนี้ สัดสวนรายไดจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและธุรกิจสินเชื่อผอนชําระมีระดับ
แตกตางกนัมากขึน้ เปนผลจากการประชาสมัพนัธเผยแพรธุรกจิสินเช่ือเงนิสดหมุนเวยีน ประกอบกบัการแขงขนัในธุรกจิสนิเชือ่
ผอนชาํระทีส่งูขึน้จากผูประกอบการบตัรเครดติและนโยบายของบรษัิทฯ ท่ีเขมงวดตอการพจิารณาอนมัุตสิินเช่ือผอนชําระมากขึน้

รายไดจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
ธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนเปนธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็เปนอยางสงู และสรางรายไดในสดัสวนสงูทีส่ดุใหแกบริษทัฯ 

คิดเปนอัตราสวนรอยละ 89.85 และรอยละ 89.75 ของรายไดรวมทั้งหมดในป 2553 และป 2554 โดยบริษัทฯ มีรายไดจาก
ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปนจํานวน 7,010.18 ลานบาท และ 7,366.53 ลานบาท ตามลําดับ

บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินประเภทสินเชื่อเงินสด (Personal Loan) ชนิดใหมในรูปแบบ “สินเชื่อเงินสด
หมนุเวยีน” ภายใตชือ่ผลติภณัฑ “ยเูมะ พลสั” (Umay+) และการทาํการตลาดอยางตอเน่ืองเพ่ือขยายฐานลกูคากลุมผลติภณัฑ 
“ยูเมะ พลัส” รวมถึงการเพิ่มชองทางการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาในการใชบริการของบริษัทฯ โดยลูกคา
สามารถเบิกถอนเงินไดจากตูถอนเงินสดอัตโนมัติผานระบบเครือขายที่ครอบคลุมกวางขวาง นอกจากนั้น กลยุทธสําคัญอีก
ประการที่ทําใหรายไดจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดของบริษัทฯ เติบโตอยางตอเน่ืองก็คือ การอนุมัติสินเชื่อท่ีรวดเร็วและลูกคา
สามารถเบิกถอนเงินสดไดทันทีภายหลังจากการอนุมัติสินเชื่อ

นอกจากนี ้ในชวงปลายป 2554 บรษิทัฯ ไดเพิม่ผลติภณัฑดานสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน คอื บตัร “ยเูมะ พลสั พรีเมียร” 
ซึ่งจะเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดประจําตั้งแต 20,000 บาทตอเดือนขึ้นไป อยางไรก็ดี บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร ยังอยูในชวงเริ่ม
ตน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
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Income from Installment Loans
The Company’s revenues from installment loans in 2010 and 2011,  amounted to Baht 95.00 million and 

Baht 58.54 million, respectively, which is equal to a decrease of 38.38% in 2011, compared to the year 2010.  
The decrease in income from installment loans was due to the Company’s policy to strictly screen for quality ven-
dor shops and the launching of the new product, i.e. Umay+ cards, which enabled the customers to easily use the 
Company’s services.  With a Umay+ card, the customer can make a cash withdrawal at the wide network of the 
ATM machines provided by the Company and the other allied banks to buy goods within the credit limit, without 
having to submit an application for an installment loan for each purchase he/she wishes in accordance with the 
applicable procedures in the past including the intensifi ed competition in installment loan business.

Other Income
Apart from the core revenue, the Company also has other revenues, comprising interest received from   

deposits in fi nancial institutions, recovery from loan loss and bank service charges. The Company’s other income 
Baht 697.27 million and Baht 783.12 million in 2010 and 2011, respectively.  The other income during the past 
years remained steady, accounting for 7% - 10% of the Company’s total revenues.

Expenses
The Company’s main expenses consisted of selling and general administrative expenses, the management’s 

remuneration, bad debts write-off  and allowance for doubtful accounts, as well as interest expenses.  In 2010 and 
2011, the Company’s total expenses were Baht 6,473.96 million and Baht 6,105.47 million, respectively, which 
accounted for 82.97% and 74.38% of the total revenue, respectively. The Company’s total expenses tended to 
decrease because the BOT issued a notifi cation limiting the rates of interest and fees, which was applicable to the 
Company’s two businesses: revolving loans and installment loans. Therefore, the Company has set a policy to control 
its selling and general administrative expenses and allowance for bad debts, and doubtful accounts by improving 
the quality of loan receivables through the Credit Scoring System which automatically approves and analyzes the 
proper credit line for each customer and the effi  ciency of the debt collection system. An analysis of the interest rate 
trend for the cost-eff ective fund raising as well as the measures to control the expenses, etc.

Selling and General Administrative Expenses 
In 2010 and 2011, the Company’s selling and general administrative expenses amounted to Baht 2,006.66 

million and Baht 2,126.37 million, respectively, which is equal to an increase of 5.97% in 2011, compared to 
the previous year.  The increase in the Company’s selling and general administration expenses was due to the          
expansion of its revolving loan business, the constant improvement of the Company’s operations, and an increase 
in the marketing expenses, e.g. the cost of media and the marketing events in various public places. In addition, in 
December 2011 the Company disposed software program. In comparing the selling and administrative expenses 
with the total revenue, it was found that the Company was able to eff ectively control the selling and administrative 
expenses.  The ratio of the selling and administrative expenses to the total revenue was 25.72% and 25.91% in 
2010 and 2011, respectively. 

Bad Debts and Doubtful Accounts
In 2010 and 2011, the Company’s bad debts and doubtful accounts amounted to Baht 3,260.55 million 

and Baht 2,721.94 million, respectively. The ratio of the bad debts and doubtful accounts to the total revenue was 
41.79% and 33.16%, respectively. However, the ratio of the bad debts and doubtful accounts tended to be decreased 
because of the continued development in Credit Scoring System and the effi  ciency of the debt collection system.  

Interest Expenses
In 2010 and 2011, the Company’s interest expense was Baht 1,139.17 million and Baht 1,183.80 million, 

respectively, which is equal to an increase of 3.92% in 2011, compared to the previous year. The ratio of the interest 
expenses to the total revenue was 14.60% and 14.42% in 2010 and 2011, respectively. The interest expenses decreased 

Management Discussion and Analysis 
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รายไดจากธุรกิจสินเชื่อผอนชําระ
รายไดจากธุรกิจสินเชื่อผอนชําระของบริษัทฯ ในป 2553 และ ป 2554 มีจํานวนจํานวน 95.00 ลานบาท และจํานวน 

58.54 ลานบาท ตามลาํดบั โดยในป 2554 คดิเปนอตัราการลดลง รอยละ 38.38 จากป 2553 รายไดจากสนิเชือ่ผอนชาํระที่
ลดลงเปนผลกระทบจากนโยบายของบรษิทัฯ ทีต่องการกลัน่กรองคณุภาพลกูคาและรานคาสมาชกิอยางเครงครดั และนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่เขมงวดตอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผอนชําระมากขึ้น รวมถึง การออกผลิตภัณฑ “บัตรยูเมะ พลัส” จะทําให
ลกูคามคีวามสะดวกในการใชบรกิารมากขึน้ โดยลกูคาสามารถใชบตัรดงักลาวในการเบกิถอนเงนิสดจากตูกดเงนิสดของบรษิทัฯ
และตูกดเงินสดของเครือขายธนาคารคูสัญญา เพื่อไปใชซื้อสินคาไดตามวงเงินสินเชื่อที่ไดรับโดยไมตองยื่นคําขออนุมัติการ
ขอสินเชื่อผอนชําระรายครั้งเหมือนในอดีต รวมถึงการแขงขันในธุรกิจสินเชื่อผอนชําระที่สูงขึ้น จากผูประกอบการบัตรเครดิต

รายไดอื่น
นอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจหลักตามท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีรายไดอื่นซ่ึงประกอบไปดวย รายไดจากหนี้

สูญรับคืน ดอกเบี้ยซึ่งไดรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน คาธรรมเนียมธนาคาร เปนตน โดยรายไดอื่นของบริษัทฯ มี จํานวน 
697.27 ลานบาท และจํานวน 783.12 ลานบาท ในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม สัดสวนของรายไดอื่น
ตอรายไดรวมของบริษัทฯ คอนขางคงที่ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมาหรือคิดเปนรอยละ 7 ถึงรอยละ 10 โดยประมาณของ
รายไดรวมของบริษัทฯ

คาใชจาย
คาใชจายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปดวย คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนผูบริหาร การตัด

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และดอกเบี้ยจาย ซึ่งบริษัทฯ มียอดคาใชจายรวมในป 2553 และป 2554 จํานวน 6,473.96 
ลานบาท และจํานวน 6,105.47 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 82.97 และรอยละ 74.38 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ 
สดัสวนคาใชจายรวมของบรษิทัฯ มแีนวโนมลดลง เนือ่งมาจากธนาคารแหงประเทศไทยไดออกประกาศเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้
และคาธรรมเนียม ซึ่งมีผลบังคับกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งสองประเภท คือ ธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน และธุรกิจสินเชื่อ
ผอนชาํระ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะควบคมุคาใชจายในการขายและบรหิารใหมปีระสทิธภิาพ รวมถงึคาใชจายทีเ่กีย่วกบัหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญู โดยการปรบัปรงุคณุภาพลกูหนีผ้านระบบ Credit Scoring ในการอนมุตัแิละประเมนิวงเงนิทีเ่หมาะสมให
แกลูกคาแตละราย และระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะหแนวโนมอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดหาแหลงเงิน
กูที่มีตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม และการควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ เปนตน

คาใชจายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มียอดคาใชจายในการขายและบริหารในป 2553 และป 2554 จํานวน 2,006.66 ลานบาท และจํานวน 

2,126.37 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.97 ในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน การ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารเปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใหบริการใหแกลูกคาและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และจากการทําการ
ตลาดเพิ่มขึ้น เชน สื่อประชาสัมพันธ ทําการตลาดเคลื่อนที่ เปนตน นอกจากนี้ ในเดือนธันวามคม 2544 บริษัทฯ ไดทําการ
ตัดจําหนายระบบซอตฟแวร อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบสัดสวนของคาใชจายในการขายบริหารตอรายไดรวมแลว จะพบ
วา บริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสัดสวนของคาใชจายในการขายและ
บริหารตอรายไดรวมของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 25.72 และรอยละ 25.91 ในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2553 และป 2554 จํานวน 3,260.55 ลานบาท และจํานวน 2,721.94 

ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 41.79 และรอยละ 33.16 ตามลําดับ อยางไรก็ดี สัดสวนหนี้
สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวมของบริษัทฯ มีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากการพัฒนาระบบ Credit 
Scoring อยางตอเนื่อง และระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายในป 2553 และป 2554 จํานวน 1,139.17 ลานบาท และจํานวน 1,183.80 ลานบาท ตาม

ลําดับ หรืออัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 3.92 ในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยคิดเปนสัดสวนดอกเบี้ยจายตอรายไดรวม
เทากับอัตรารอยละ 14.60 และรอยละ 14.42 ในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ การลดลงของดอกเบี้ยจายตอรายไดรวม

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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in the past which was due to the Company sought an increase in the borrowings from various sources by requesting the 
short-term and long-term loans from both commercial banks and private companies, and issuing its long-term bonds to 
investors. This refl ects the Company’s ability to manage the sources of funding and fi nancial liquidity. Furthermore, the 
Company improved its credit approval system to screen the good quality customers and, as a consequence, it could 
collect debts more effi  ciently, which gave rise to a reduction in the dependence on the outside sources of funding.

Net Profit
The Company’s profi tability constantly increased. The Company’s profi t before income tax was Baht 1,328.49 

million and Baht 2,102.71 million in 2010 and 2011, respectively.  The Company’s net profi t was Baht 924.79 
million and Baht 1,310.27 million in 2010 and 2011, respectively, which is equal to a growth of 41.68% in 2011, 
compared to the previous year. 

Further, the Company’s gross profi t margin in 2010 and 2011 was 83.30% and 83.54%, respectively. The 
net profi t margin was 11.85% and 15.96% in 2010 and 2011, respectively. The constant increase in the Company’s 
gross profi t margin and net profi t margin was due to the effi  ciency of the fi nancial management, which resulted in 
a decrease in the fi nance cost. Moreover, the strict policy of credit approval and the Credit  Scoring System used 
in the customer’s risk analysis enhanced a decrease in the bad debts and doubtful accounts.

Financial Condition

Total Assets
The Company’s total assets constantly increased from Baht 26,804.04 million in 2010 to 28,395.36 in 2011, 

which is equal to an increase of 5.94% in 2011, compared to the previous year. The main factor is an increase in 
the revolving loan accounts receivable continuously. 

In 2010 and 2011, the Company’s total current assets were Baht 25,634.29 million and Baht 26,983.54 
million, respectively, which accounted for 95.64% and 95.03% of total assets, respectively; while the total                    
non-current assets were Baht 1,169.74 million and Baht 1,411.82 million, respectively, which accounted for 4.36% 
and 4.97% of total assets, respectively.   

Loan Receivables
In 2010 and 2011, the Company’s net loan receivables were Baht 24,754.86 million and Baht 26,710.30 million, 

respectively, which is equal to an increase of 7.90% in 2011, compared to the previous year. During the past two years, the 
Company’s net loan receivables constantly increased mainly because of an increase in the revolving loan accounts receivable. 

The Company’s net loan receivables were divided into: (i) the loan receivables under the revolving loan 
contracts and (ii) the loan receivables under the installment loan contracts. In 2010 and 2011, the revolving loan 
receivables accounted for 98.80% and 99.10% of the net loan receivables, respectively; while the installment 
loan receivables accounted for 1.20% and 0.90% of the net loan receivables, respectively. This shows that the                            
revolving loan receivables constituted the largest portion of all the Company’s segments of consumer fi nance business.

In 2010 and 2011, the Company’s revolving loan receivables were Baht 24,457.57 million and Baht 26,469.53 
million, respectively, which is equal to an increase of 8.23% in 2011, compared to the previous year.  During the past 
years, the Company’s revolving loan receivables constantly increased mainly because of the marketing campaigns 
for the “Umay+” product, the expansion of the ATM network for cash advance services, the expansion of service 
channels to support the new requests for revolving loans and the improvement of operating systems resulting in 
the speedy and effi  cient services for customers. 

On the contrary, the installment loan receivables continuously decreased. In 2010 and 2011, the Company’s 
installment loan receivables were Baht 297.29 million and Baht 240.77 million, which is equal to a decrease of 
19.01% in 2011, compared to the previous year.  The decrease in the installment loan receivables was due to the 
Company’s stricter policy to screen the vendor shops and to improve the credit approval system.

Management Discussion and Analysis 
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เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารกูยมืเงนิเพิม่ขึน้จากจากแหลงเงนิทนุตางๆ ทัง้ในรปูเงนิกูยมืระยะสัน้และระยะยาวจากทัง้ธนาคาร
พาณชิยและบรษิทัเอกชนรวมถงึการออกหุนกูระยะยาว ซึง่แสดงใหเหน็ถงึความมปีระสทิธภิาพของบรษิทัฯ ในการจดัหาแหลง
เงนิทนุ และการบรหิารสภาพคลอง นอกจากนี ้การพฒันาระบบการพจิารณาสนิเชือ่ของบรษิทัฯ ทาํใหลกูหนีม้คีณุภาพดข้ึีนสง
ผลใหบริษัทฯ สามารถจัดเก็บหนี้ไดดีขึ้นและลดการพึ่งพิงเงินจากภายนอก

กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีความสามารถในการเพิ่มกําไรอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 1,328.49 ลานบาท 

และจํานวน 2,102.71 ลานบาท ในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ ในขณะที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเปนจํานวน 924.79 ลาน
บาท และจํานวน 1,310.27 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 41.68 ในป 2554 เมื่อเทียบ
กับปกอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนในป 2553 และป 2554 เทากับรอยละ 83.30 และรอยละ 83.54 ตามลําดับ 
และอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เทากับรอยละ 11.85 และรอยละ 15.96 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิ 
ของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลมาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินสงผลใหมีตนทุน
ทางการเงนิทีล่ดลงและจากนโยบายทีเ่ขมงวดในการอนุมตัสินิเชือ่และการนําระบบ Credit Scoring มาใชในการประเมนิความ
เสี่ยงของลูกคาสงผลใหมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง

ฐานะการเงิน

สินทรัพยรวม
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 26,804.04 ลานบาท ในป 2553 เปน 28,395.36 ลานบาท ในป 

2554 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตของสินทรัพยเทากับรอยละ 5.94 ในป 2554 เมื่อเทียบกับปกอน โดยปจจัยหลักมาจาก
ยอดลูกหนี้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ณ สิ้นป 2553 และป 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 25,634.29 และจํานวน 26,983.54 ลานบาท 
และคดิเปนสดัสวนรอยละ 95.64 และรอยละ 95.03 ของสนิทรพัยรวม ตามลาํดบั และมสีนิทรพัยไมหมนุเวยีนจาํนวน จาํนวน 
1,169.74 ลานบาท และจํานวน 1,411.82 ลานบาท และคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.36 และรอยละ 4.97 ของสินทรัพยรวม 
ตามลําดับ 

ลูกหนี้เงินใหกูยืม
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิ ณ สิ้นป 2553 และป 2554 เปนจํานวน 24,754.86 ลานบาท และจํานวน 

26,710.30 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.90 ในป 2554 เมื่อเทียบกับปกอน ตลอดระยะเวลา 2 
ปที่ผานมานั้น ลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิของบริษัทฯมีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองโดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของลูกหนี้ตาม
สัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิแบงเปนลูกหนี้เงินใหกูยืมตามสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน และลูกหนี้เงินใหกู
ยืมตามสัญญาสินเชื่อผอนชําระ โดย ณ สิ้นป 2553 และป 2554 บริษัทฯมีสัดสวนลูกหนี้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปน รอย
ละ 98.80 และรอยละ 99.10 ของลูกหนี้สุทธิ ในขณะที่มีสัดสวนลูกหนี้สินเชื่อผอนชําระที่ รอยละ 1.20 และรอยละ 0.90 
ของลกูหน้ีสทุธ ิตามลาํดบั โดยจะเหน็ไดวาบรษิทัฯ มยีอดลกูหนีเ้งนิใหกูยมืจากธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนเปนเกอืบทัง้หมด
ของธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ 

ลูกหนี้เงินใหกูยืมตามสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2553 และป 2554 มีจํานวน 24,457.57 
ลานบาท และจํานวน 26,469.53 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8.23 ในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปกอน ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนมีอัตราการเติบโตตลอดระยะเวลาที่ผานมา เปนผลมาจากกลยุทธ
การแขงขันของ บริษัทฯ ในการทําการตลาดเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ “บัตรยูเมะ พลัส” การขยายเครือขายการใหบริการเบิก
เงินสด การเพิ่มชองทางการสมัครขอสินเชื่อหมุนเวียน และการพัฒนาระบบการทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการลูกคา 

ในทางกลบักนั ลกูหนีเ้งนิใหกูยมืตามสญัญาผอนชาํระของบรษิทัฯ จะมแีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง โดย ณ สิน้ป 2553 
และป 2554 มีจํานวน 297.29 ลานบาท และจํานวน 240.77 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการขยายตัวที่ลดลงรอยละ 
19.01 ในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เปนผลมาจากบริษัทฯ เพิ่มความเขมงวดในการคัดกรองรานคาสมาชิกและใน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผอนชําระมากขึ้น 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน




Annual Report
รายงานประจำป 2554
EASY BUY Public Company Limited

48

The Company classifi ed its receivables by past due payment into 8 classes from “normal” class to “OD6 
and over” class.

(1)  Term loan receivables and minimum payment loan receivables are included in the revolving loan receivables because both types of loan 
 originated from restructuring of revolving loan receivables. 
(2) The installment loans included the motorcycle hire purchase loans incurred before the beginning of 2007 because 
 the Company ceased to provide the motorcycle hire purchase loans at the beginning of 2007.

(1)  Term loan receivables and minimum payment loan receivables are included in the revolving loan receivables because both types of loan 
 originated from restructuring of revolving loan receivables. 
(2) The installment loans included the motorcycle hire purchase loans incurred before the beginning of 2007 because 
 the Company ceased to provide the motorcycle hire purchase loans at the beginning of 2007.

Outstanding Loan Receivables Classifi ed by Types of Business as at December 31, 2010

Revolving Loans (1) Installment Loans (2)  Total

Amount % Amount % Amount %

Normal 24,310.59 92.98       347.37 94.54 24,657.95 93.00

Current-OD2    1,124.75 4.30 11.94 3.25 1,136.69 4.29

OD3 to OD5      710.03 2.72           8.10 2.20 718.13 2.71

OD6 over         0.81 0.00          0.00 0.00 0.81 0.00

Total 26,146.18 100.00      367.41 100.00 26,513.59 100.00

Outstanding Loan Receivables Classifi ed by Types of Business as at December 31, 2011

Revolving Loans (1) Installment Loans (2)  Total

Amount % Amount % Amount %

Normal 26,904.44 94.25 279.34 96.49 27,183.77 94.27

Current-OD2 1,033.85 3.62 6.21 2.14 1,040.06 3.61

OD3 to OD5 607.25 2.13 3.93 1.36 611.18 2.12

OD6 over 1.00 0.00 0.01 0.00 1.01 0.00

Total 28,546.54 100.00 289.48 100.00 28,836.02 100.00

The Proportion of Loan Receivables Classifi ed by Debtors
100%

80%

60%

40%

20%

8%

6%

4%

2%

0%

Normal

2009 2010 2011

Current-OD2 OD3-OD5 OD6 over

91.93%

4.86%

3.20%
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Management Discussion and Analysis 

The Company thus has a strict policy in credit approval by primarily concentrating on customers’ payment ability. The 
Company has a policy of limitation credit approval to a maximum of 5 times of the customers’ net earning income and conducting 
a direct interview with the customer before granting the loan. Currently, the Company aims to improve its receivables quality by 
determining the more stringent credit approval criteria and employing the Credit Scoring System to analyze the customer’s risks. 
As a result, the normal accounts constantly increased from 93.00% in 2010 to 94.27% in 2011 and the overdue accounts 
decreased from 7.00% in 2010 to 5.73% in 2011. 
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บรษิทัฯ ไดกาํหนดวงเงนิสนิเชือ่สงูสดุของผูขอสนิเชือ่แตละรายไมเกนิ 5 เทาของรายไดสทุธขิองผูขอสนิเชือ่ รวมถงึการ
สัมภาษณผูขอสินเช่ือโดยตรงกอนการอนุมัติเงินกู นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของลูกหนี้ โดย
กําหนดเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อที่เขมงวดมากขึ้นและนําระบบ Credit Scoring มาใชในการประเมินความเสี่ยงของลูกคา ซึ่ง
จะเหน็ไดวาสดัสวนลกูหนีจ้ดัชัน้ปกตขิองบรษิทัฯ มกีารปรบัตวัสงูขึน้อยางตอเนือ่ง จากรอยละ 93.00 ในป 2553 เปนรอยละ 
94.27 ในป 2554 และยอดลกูหนีเ้กนิกาํหนดชาํระไดปรบัตวัลดลงจากรอยละ 7.00 ในป 2553 เปนรอยละ 5.73 ในป 2554

สัดสวนลูกหนี้เงินใหกูยืมแยกตามการจัดชั้นลูกหนี้
100%

80%

60%

40%

20%

8%

6%

4%

2%

0%
2552 2553 2554

91.93%

4.86%

3.20%
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Normal Current ถึง OD2 OD3 ถึง OD5 OD6 ขึ้นไป

93.00%

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้เงินใหกูยืมที่คางชําระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (1) สินเชื่อผอนชําระ (2)  รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

Normal 24,310.59 92.98       347.37 94.54 24,657.95 93.00

Current ถึง OD2    1,124.75 4.30 11.94 3.25 1,136.69 4.29

OD3 ถึง OD5      710.03 2.72           8.10 2.20 718.13 2.71

OD6 ขึ้นไป         0.81 0.00          0.00 0.00 0.81 0.00

รวม 26,146.18 100.00      367.41 100.00 26,513.59 100.00

(1) ยอดสินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายงวด และสินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นต่ํา ถูกรวมอยูในยอดสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากสินเชื่อเงินสดทั้ง 2 ประเภทขางตนนั้น
 มีที่มาจากการปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
(2) ยอดการใหสินเชื่อผอนชําระไดรวมสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตกอนตนป 2550 เนื่องจากบริษัทฯไดหยุดการใหบริการสินเชื่อผานชําระเพื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตตั้งแตตนป 2550

(1) ยอดสินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายงวด และสินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นต่ํา ถูกรวมอยูในยอดสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากสินเชื่อเงินสดทั้ง 2 ประเภทขางตนนั้น
 มีที่มาจากการปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
(2) ยอดการใหสินเชื่อผอนชําระไดรวมสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตกอนตนป 2550 เนื่องจากบริษัทฯไดหยุดการใหบริการสินเชื่อผานชําระเพื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตตั้งแตตนป 2550

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้เงินใหกูยืมที่คางชําระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (1) สินเชื่อผอนชําระ (2)  รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

Normal 26,904.44 94.25 279.34 96.49 27,183.77 94.27

Current ถึง OD2 1,033.85 3.62 6.21 2.14 1,040.06 3.61

OD3 ถึง OD5 607.25 2.13 3.93 1.36 611.18 2.12

OD6 ขึ้นไป 1.00 0.00 0.01 0.00 1.01 0.00

รวม    28,546.54 100.00 289.48 100.00 28,836.02 100.00

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

สาํหรบัการจดัชัน้ลกูหนีเ้งนิใหกูยมืตามประวตักิารจายชาํระหนี ้บรษิทัฯ จาํแนกชัน้ลกูหนีอ้อกเปน 8 ระดบั ตัง้แตระดบั 
“ปกติ” (Normal) จนถึง “ระดับ OD6 ขึ้นไป

94.27%
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The information about the loan receivables classifi ed by types of business as at the end of 2010 and 2011 
reveals that the normal accounts in the revolving loan business and the installment loan business constantly increased. 
The normal accounts in the revolving loan business increased from 92.98% in 2010 to 94.25% in 2011, whereas 
the overdue accounts in the revolving loan business decreased from 7.02% in 2010 to 5.75% in 2011.  The normal 
accounts in the installment loan business increased from 94.54% in 2010 to 96.49% in 2011, whereas the overdue 
accounts in the installment loan business decreased from 5.46% in 2010 to 3.51% in 2011.

As the massive fl ooding occurred in late 2011, the Company set up the project to support and help 
the customers who aff ected by fl ooding in their resident / offi  ce, or have an impact on revenue, etc. The main             
condition are ; (i) the customers must have a status of normal or current, (ii) made a contract of monthly installment 
from 3 months up to 48 months, and(iii) interest rate charged 15%. This project has completed successfully and 
the loan receivables of this project totaling Baht 721.83 million (after deduction of unearned interest income and 
deferred output tax for undue installment) which included in revolving loan receivable. 

Allowance for Doubtful Accounts
The Company’s policy regarding allowance for doubtful accounts conformed to the guidelines of the                                                                                                                                          

Federation of Accounting Professions. That was, a full allowance for doubtful accounts must be set for all                     
accounts overdue more than three months.  The Company also set an allowance for doubtful accounts to include 
the normal accounts and the accounts overdue from one day but less than three months, using an analysis of the 
historical records of debt payment and a forecast of debt payment by those accounts in the future.  As at the end 
of 2010 and 2011, the Company’s allowance for doubtful accounts was Baht 1,708.74 million and Baht 1,895.14                                                                                                                                       
million, respectively, which accounted for 6.46% and 6.63% of the total loan receivables after deduction of unearned          
interest income and deferred output tax for undue installment (before the allowance for doubtful accounts), respectively. 

In considering the allowance for doubtful accounts classifi ed by types of business, it was found that as 
at the end of 2010 to 2011, the allowance for doubtful accounts regarding the installment loans receivable 
was 6.34% and 5.50% of the total loan receivables after deduction of unearned interest income and deferred                                       
output tax for undue installment (before the allowance for doubtful accounts), respectively; while the allowance 
for doubtful accounts regarding the revolving loans receivable was 6.46% and 6.64% of the total loan receivables 
after deduction of unearned interest income and deferred output tax for undue installment (before the allowance 
for doubtful accounts), respectively.

Adequacy of the Allowance for Doubtful Accounts

2010 2011

Receivables (1)
Allowance for 

Doubtful
Accounts

% Receivables (1)
Allowance 
for Doubtful
Accounts

%

Revolving Loans (2) 26,146.18 1,688.61 6.46 28,350.65 1,881.12 6.64

Installment loans (3) 317.42 20.13 6.34 254.79 14.02 5.50

   Total 26,463.60 1,708.74 6.46 28,605.44 1,895.14 6.63

(Unit: Million Baht)

(1) Loan receivable in the table means gross loan receivable, less unearned interest income and deferred output tax for undue installment.
(2) Term loan receivables and minimum payment loan receivable are included in the revolving loan receivable be cause both types of loan originated from restructuring of Revolving loan receivable.
(3) The installment loans included the motorcycle hire purchase loans incurred before the beginning of 2007 because the Company ceased to provide the motorcycle hire purchase loans at the 
 beginning of 2007.

Management Discussion and Analysis 
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นอกจากนั้น เมื่อพิจารณารายละเอียดลูกหนี้เงินใหกูยืมตามประเภทธุรกิจ ณ สิ้นป 2553 และ ณ สิ้นป 2554 จะ
พบวา ทัง้ลกูหนีข้องธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนและลกูหนีข้องธรุกจิสนิเชือ่ผอนชาํระมสีดัสวนลกูหนีป้กตติอลกูหนีร้วมปรับ
ตวัสงูขึน้อยางตอเนือ่ง โดยสดัสวนลกูหนีจ้ดัชัน้ปกตขิองลกูหนีข้องธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนมกีารปรบัตวัสงูขึน้จากรอยละ 
92.98 ในป 2553 เปนรอยละ 94.25 ในป 2554 และยอดลูกหนี้เกินกําหนดชําระไดปรับตัวลดลงจากรอยละ 7.02 ในป 
2553 เปนรอยละ 5.75 ในป 2554 สําหรับสัดสวนลูกหนี้จัดชั้นปกติของลูกหนี้ของธุรกิจสินเชื่อผอนชําระนั้นไดปรับตัวสูงขึ้น
เชนกันจากรอยละ 94.54 ในป 2553 เปนรอยละ 96.49 ในป 2554 และยอดลูกหนี้เกินกําหนดชําระไดปรับตัวลดลงจาก
รอยละ 5.46 ในป 2553 เปนรอยละ 3.51 ในป 2554

อนึ่ง จากเหตุการณอุทกภัยชวงปลายป 2554 บริษัทฯ ไดออกโครงการชวยเหลือลูกคาที่ประสบอุทกภัย สําหรับลูกคา
ที่ไดรับผลกระทบ อาทิเชน นํ้าทวมที่พักอาศัย สถานที่ทํางาน หรือมีผลกระทบกับการทํางานทําใหรายไดลดลง เปนตน โดย
กําหนดเงื่อนไขหลัก ไดแก ลูกคาตองมีสถานะเปน Normal หรือ Current และทําสัญญาเปนลักษณะการชําระเปนรายงวด
ตั้งแต 3 งวด ถึง 48 งวด และคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณรอยละ 15 ตอป ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดสิ้นสุดเปนที่เรียบรอยแลว 
และมีลูกหนี้จากโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 721.83 ลานบาท (หลังจากหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีและภาษีขายสําหรับคางวดที่
ยังไมถึงกําหนดชําระ) ซึ่งถูกรวมอยูในยอดสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่แสดงในขางตน

การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเปนไปตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชี กลาวคือ ต้ังสํารองคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนกับลูกหนี้ที่มียอดคงคางชําระเกินกําหนด 3  เดือน และบริษัทฯ ไดเพิ่มการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญกับลูกหนี้ชั้นปกติและลูกหนี้ที่มียอดคงคางชําระตั้งแต 1 วันแตตํ่ากวา 3 เดือน โดยการวิเคราะหประวัติการชําระ
หนี้และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯ ตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 1,708.74 ลานบาท และจํานวน 1,895.14 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปน
รอยละ 6.46 และรอยละ 6.63 ของลูกหนี้เงินใหกูยืมหลังจากหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีและภาษีขายสําหรับคางวดที่ยังไม
ถึงกําหนดชําระ (กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประเภทธุรกิจจะพบวา ในป 2553 และป 2554 บริษัทฯ มีการ
ตัง้สาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสาํหรบัลกูหนี้ีเ้งนิใหกูยมืจากธรุกจิสนิเชือ่ผอนชาํระเปนสดัสวนรอยละ 6.34 และรอยละ 5.50 
ของลูกหนี้ี้เงินใหกูยืมหลังจากหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีและภาษีขายสําหรับคางวดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ (กอนการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลําดับ ในขณะที่สัดสวนการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อ
เงินสดหมุนเวียนเปนรอยละ 6.46 และรอยละ 6.64 ของลูกหนี้เงินใหกูยืมหลังจากหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีและภาษีขาย
สําหรับคางวดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ (กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลําดับ

ความเพียงพอในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ป 2553 ป 2554

ลูกหนี้
เงินใหกูยืม (1)

สํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

สํารองคาเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ
ตอลูกหน้ีการคา 

(รอยละ)

ลูกหนี้
เงินใหกูยืม (1)

สํารองคาเผื่อ
หนี้

สงสัยจะสูญ

สํารองคาเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ
ตอลูกหน้ีการคา 

(รอยละ)

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน(2) 26,146.18 1,688.61 6.46 28,350.65 1,881.12 6.64

สินเชื่อผอนชําระ (3) 317.42 20.13 6.34 254.79 14.02 5.50

   รวม 26,463.60 1,708.74 6.46 28,605.44 1,895.14 6.63

(หนวย: ลานบาท)

(1) ลูกหนี้เงินใหกูยืมในตารางนี้ คือ ลูกหนี้เงินใหกูยืมขั้นตน หัก รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี และภาษีขายสําหรับคางวดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
(2) ยอดสินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายงวด และสินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นต่ํา ถูกรวมอยูในยอดสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากสินเชื่อเงินสดทั้ง 2 ประเภทขางตนนั้น มีที่มาจาก
 การปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
(3) ยอดการใหสินเชื่อผอนชําระไดรวมสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตกอนตนป 2550 เนื่องจากบริษัทฯ ไดหยุดการใหบริการสินเชื่อผานชําระเพื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตตั้งแตตนป 2550 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน




Annual Report
รายงานประจำป 2554
EASY BUY Public Company Limited

52

According to the Company’s writing off  policy, all accounts overdue for more than six months (OD6               
accounts) will be automatically written off  as bad debts in full and, subsequently, the collection of the bad debts 
will be continuously monitored.  

In 2010 and 2011, the Company’s bad debts amounted to Baht 3,022.58 million and Baht 2,535.54 million 
respectively, which is equal to a decrease of 16.11% in 2011, compared to the previous year. The main factor was 
an effi  cient of the Company’s debt collection system.

The Company’s ratio of bad debts to total loans decreased from 11.42% in 2010 to 8.86% in 2011, this 
refl ects the improvement in the quality of the loan receivable. 

Other Current Assets
The other current assets consisted of receivables from collection agencies, prepaid expenses and                    

repossessed assets.  In 2010 and 2011, the Company’s other current assets were amounted to Baht 220.66    
million and Baht 225.62 million, respectively. Most of the other current assets were from receivables from collection 
agencies, which constantly increased in line with the increase in the Company’s loan receivables 

Liabilities
In 2010 and 2011, the Company had total liabilities of Baht 23,968.31 million and Baht 24,269.35             

million,  respectively, which is equal to an increase of 1.26% in 2011, compared to the previous year.  As at the 
end of 2011, the Company’s total current liabilities were Baht 12,790.60 million, accounting for 45.84% of the total         
liabilities, and the total non-current liabilities were Baht 11,478.75 million, accounting for 40.42% of the total liabilities.  
The increase in the total liabilities came solely from an increase in long-term borrowings from commercial banks 
and fi nancial institutions and the issuance of bonds, which was due to the expansion of the Company’s business. 
A major portion of the liabilities constituted the borrowings of Baht 23,449.38 million, accounting for 96.62% of 
the total liabilities.  

At the end of 2010, the Company’s short-term borrowings amounted to Baht 5,862.40 million and as the end of 
2011, the Company’s short-term borrowings amounted to Baht 12,022.71 million, increasing from 2010 by 105.08%, 
which was due to the increase in the current portion of the bonds and the additional issuance of promissory notes 

At the end of 2010, the Company’s long-term borrowings amounted to Baht 17,236.98 million and at the 
end of 2011, the Company’s long-term borrowings amounted to Baht 11,426.67 million, decreasing from 2010 
by 33.71%. The decrease in the long-term borrowings was mainly due to the current portion of the long-term             
borrowings due in one year. As at 2011, the Company’s borrowings in the yen currency amounted to Baht 3,006.13 
million (equal to JPY 8,050 million), accounting for 12.82 % of the total borrowings. The long-term borrowings in US 
dollar amounted to Baht 1,758.25 million (equal to USD 52 million), accounting for 7.50% of the total borrowings. 
The Company entered into the cross currency and interest rate swaps to hedge against the foreign exchange rate 
and interest rate fl uctuations which may aff ect its foreign currency debts.

Shareholders’ Equity
As at the end of 2010, the Company’s shareholders’ equity amounted to Baht 2,835.73 million, The        

Company’s paid-up registered capital was Baht 200 million, divided into 20 million shares of common stock, at par 
Baht 10 per share.  There was no capital increase during that period.  

In 2011, the Company paid dividends to its shareholders at the rate of Baht 6 per share in a total amount of 
Baht 120 million, which is equal to the dividend payout rate of 12.98%. The Company’s paid-up registered capital was 
Baht 300 million, which increased from the previous year by Baht 100 million through an issuance of 10 million new 
common shares. The capital increase was registered with the Ministry of Commerce on June 2, 2011. The Company 
had the retained earnings of Baht 3,826.01 million with a total shareholders’ equity amounted to Baht 4,126.01 million.

Management Discussion and Analysis 
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บรษิทัฯ ไดกาํหนดวธิกีารตดัจาํหนายหนีส้ญู โดยจะตดัจาํหนายลกูหนีท้ีม่ยีอดคางชาํระตัง้แต 6 เดอืนขึน้ไป ซึง่เปนการ
ตัดจําหนายดวยระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติเต็มจํานวน แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการติดตามหนี้สําหรับหนี้
ที่ถูกตัดจําหนายดังกลาว 

ในป 2553 และป 2554 บริษัทฯ มียอดตัดจําหนายหนี้สูญจํานวน 3,022.58 ลานบาท และจํานวน 2,535.54 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 16.11 ในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากระบบการ
ติดตามหนี้ของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวมของบริษัทฯ จะพบวาบริษัทฯ มี
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวมลดลงจากรอยละ 11.42 ในป 2553 เปนรอยละ 8.86 ในป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้นของบริษัทฯ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นประกอบดวย ลูกหนี้ตัวแทนรับชําระ คาใชจายจายลวงหนา และสินทรัพยรอจําหนาย โดยในป 

2553 และป 2554 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ จาํนวน 220.66 ลานบาท และจาํนวน 225.62 ลานบาท ตามลาํดบั ซ่ึง
สนิทรัพยหมนุเวยีนอืน่สวนใหญมาจากลกูหนีต้วัแทนรบัชาํระซึง่เพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งตามการเตบิโตของบญัชลีกูหนีข้องบรษิทัฯ 

หนี้สิน
ณ สิ้นป 2553 และป 2554 บริษัทฯ มียอดหนี้สินรวมจํานวน 23,968.31 ลานบาท และจํานวน 24,269.35 ลาน

บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.26 ในป 2554 เมื่อเทียบกับปกอน  โดยเมื่อสิ้นป 2554 บริษัทฯ มี
หนีส้นิหมนุเวยีนทัง้หมดเทากบั 12,790.60 ลานบาท คดิเปนรอยละ 45.84 ของหนีส้นิรวม และมหีนีส้นิไมหมนุเวยีนทัง้หมด
เทากับ 11,478.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.42 ของหนี้สินรวม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินกูระยะยาวจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินและการออกหุนกู อันเปนผลจากการขยายตัวในธุรกิจของบริษัทฯ โดย 
หนี้สินสวนใหญเปนเงินกูยืม ซึ่งมีจํานวน 23,449.38 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 96.62 ของหนี้สินรวม 

บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้น ณ สิ้นป 2553 จํานวน 5,862.40 ลานบาท และสิ้นป 2554 เงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทฯ
มีจํานวน 12,022.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 รอยละ 105.08 จากการเพิ่มขึ้นของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 
ป และการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาว ณ สิ้นป 2553 จํานวน 17,236.98 ลานบาท และ ณ สิ้นป 2554 เงินกูยืมระยะยาวของ 

บริษัทฯมีจํานวน 11,426.67 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2553 รอยละ 33.71 สาเหตุหลักที่เงินกูยืมระยะยาวมีการปรับตัวลด

ลงเปนผลมาเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป นอกจากนี้ ป 2554 บริษัทฯ มียอดเงินกูในรูปสกุลเงิน

เยนจํานวน 3,006.13 ลานบาท (หรือประมาณ 8,050 ลานเยน) คิดเปนอัตรารอยละ 12.82 ของยอดเงินกูรวม และมีเงิน

กูระยะยาวในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาอีกจํานวน 1,758.25 ลานบาท (หรือประมาณ 52 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

คิดเปนอัตรารอยละ 7.50 ของยอดเงินกูรวม โดยบริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย 

เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

สวนของผูถือหุน
ณ สิน้ป 2553 บรษิทัฯ มสีวนของผูถอืหุนจาํนวน 2,835.73 ลานบาท โดยมทีนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลวเปนเงนิ 200 

ลานบาท ซึ่งเปนหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุนที่มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และไมมีการออกหุนเพิ่มทุนจําหนายเพิ่มเติม

ป 2554 บรษิทัฯ ไดจายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนในอตัราหุนละ 6 บาท เปนจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 120 ลานบาท หรอืคดิเปน

อตัราการจายเงนิปนผลทีร่อยละ 12.98 และไดเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 100 ลานบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดจดทะเบยีนการเพิม่ทนุ

กับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 2 มิถุนายน 2554  จึงทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระ

แลวเทากับ 300 ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากับ 3,826.01 ลานบาท รวมเปนสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 4,126.01 ลานบาท

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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Audit Report of Certified Public Accountant 

To the shareholders of EASY BUY Public Company Limited

I have audited the statement of fi nancial position as at 31 December 2011, and the related statements of 
comprehensive income, changes in equity and cash fl ows for the year then ended of EASY BUY Public Company 
Limited. The Company’s management is responsible for the correctness and completeness of information presented 
in these fi nancial statements. My responsibility is to express an opinion on these fi nancial statements based on my 
audit.  The fi nancial statements of EASY BUY Public Company Limited  for the year ended 31 December 2010 
were audited by another auditor whose report dated 22 February 2011 expressed an unqualifi ed opinion on those 
statements. As explained in notes 2 and 3 to the accompanying fi nancial statements, with eff ect from 1 January 
2011 the Company has adopted certain new and revised fi nancial reporting standards.  The fi nancial statements 
for the year ended 31 December 2010 have been restated accordingly.  I have audited the adjustments that were 
applied to the restatement of those fi nancial statements and in my opinion those adjustments are appropriate and 
have been properly applied.

I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require 
that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the fi nancial statements are free 
of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and           
disclosures in the fi nancial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and                                                                         
signifi cant estimates made by management, as well as evaluating the overall fi nancial statement presentation.                                                                                 
I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the fi nancial statements referred to above present fairly, in all material respects, the                      
fi nancial position as at 31 December 2011 and the results of operations and cash fl ows for the year then ended of          
EASY BUY Public Company Limited in accordance with Financial Reporting Standards.

(Siripen Sukcharoenyingyong)
Certifi ed Public Accountant

Registration No. 3636

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok

24 February 2012
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รายงานของผูสอบบญัชีรับอนญุาต

เสนอ ผูถือหุนบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผู
บริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)  ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 3 กิจการไดใชมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554  งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ไดปรับปรุงใหมแลว ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงและเห็นวามีความเหมาะสมและไดปรับปรุงโดยถูกตองแลว  

ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  ซึง่กาํหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบิตัิ
งาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบ
รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหารเปน
ผูจัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้  แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแส
เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

(นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3636

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ 2555
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Statements of Financial Position /
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Financial Position
As at 31 December 2011 and 2010

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

Assets / สินทรัพย Note /
หมายเหตุ

2011 / 2554
2010 / 2553

(Restated/ปรับปรุงใหม)

Current assets
สินทรัพยหมุนเวียน
Cash and cash equivalents
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 578,784,011 729,379,657

Loan receivables due within one year
ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 26,179,136,762 24,684,254,864

Other current assets
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8  225,618,921  220,660,413 

Total current assets
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 26,983,539,694 25,634,294,934

Non-current assets
สินทรัพยไมหมุนเวียน
Loan receivables
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 7  531,167,541  70,601,398 

Leasehold improvements and equipment
สวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ 9  250,293,996  237,856,408 

Intangible assets
สินทรัพยไมมีตัวตน 10  39,886,033  72,197,087 

Deferred tax assets
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11  498,688,069  686,423,617 

Other non-current assets
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  91,783,474  102,665,858 

Total non-current assets
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,411,819,113 1,169,744,368

Total assets
รวมสินทรัพย 28,395,358,807 26,804,039,302

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statements of Financial Position /
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Financial Position
As at 31 December 2011 and 2010

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

Liabilities and equity / หนี้สินและสวนของผูถือหุน Note /
หมายเหตุ

2011 / 2554
2010 / 2553

(Restated/ปรับปรุงใหม)

Current liabilities
หนี้สินหมุนเวียน
Short-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,12 1,636,000,000 1,250,000,000

Trade accounts payable 
เจาหนี้การคา 13,948,178 13,378,724

Current portion of long-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5,12 4,051,710,000 4,612,400,000

Current portion of debenture
หุนกูถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12  6,335,000,000  - 

Income tax payable
ภาษีเงินไดคางจาย 266,090,398 400,371,414

Other current liabilities 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 487,849,535 400,179,725

Total current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,790,598,111 6,676,329,863

Non-current liabilities
หนี้สินไมหมุนเวียน

Long-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,12 8,926,668,500 9,901,980,000

Debenture
หุนกู 12 2,500,000,000 7,335,000,000

Employee benefi t obligations
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 14 20,262,568 16,904,806

Provision for demolished cost of leasehold improvements
ประมาณการตนทุนการร้ือถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา 15 31,255,270 37,624,980

Other non-current liabilities
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 567,358 467,358

Total non-current liabilities
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,478,753,696 17,291,977,144

Total liabilities
รวมหนี้สิน 24,269,351,807 23,968,307,007

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Financial Position
As at 31 December 2011 and 2010

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

Statements of Financial Position /
งบแสดงฐานะการเงิน

Liabilities and equity / หนี้สินและสวนของผูถือหุน Note /
หมายเหตุ

2011 / 2554
2010 / 2553

(Restated/ปรับปรุงใหม)

Equity
สวนของผูถือหุน
Share capital
ทุนเรือนหุน

     Authorised share capital
     ทุนจดทะเบียน 16  300,000,000  200,000,000 

     Issued and paid-up share capital
     ทุนที่ออกและชําระแลว  300,000,000  200,000,000 

Retained earnings
กําไรสะสม

     Appropriated to legal reserve
     จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 17  30,000,000  20,000,000 

     Unappropriated
     ยังไมไดจัดสรร  3,796,007,000  2,615,732,295 

Total equity
รวมสวนของผูถือหุน  4,126,007,000  2,835,732,295 

Total liabilities and equity
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      28,395,358,807  26,804,039,302 

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Comprehensive Income
For the years ended 31 December 2011 and 2010

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

Statements of Comprehensive Income /
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Note /
หมายเหตุ

2011 / 2554
2010 / 2553

(Restated/ปรับปรุงใหม)

Income / รายได
Revenue from personal loans
รายไดจากสินเชื่อบุคคล  7,366,525,859  7,010,183,222 

Revenue from installment loans
รายไดจากสินเชื่อผอนชําระ  58,535,896  95,000,048 

Other income
รายไดอื่น 19  783,120,626  697,270,115 

Total income
รวมรายได  8,208,182,381  7,802,453,385 

Expenses / คาใชจาย
Operating expenses
คาใชจายในการดําเนินงาน 20  495,007,784  435,891,773 

Administrative expenses
คาใชจายในการบริหาร 21  1,631,356,568  1,570,767,942 

Key management personnel compensation
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 5, 22  73,364,887  67,576,533 

Bad debts and doubtful accounts expenses 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7  2,721,939,685  3,260,549,545 

Finance costs
ตนทุนทางการเงิน 5, 23  1,183,804,845  1,139,173,695 

Total expenses
รวมคาใชจาย  6,105,473,769  6,473,959,488 

Profi t before income tax expense
กําไรกอนภาษีเงินได  2,102,708,612  1,328,493,897 
Income tax expense
ภาษีเงินได 24  792,433,907  403,704,692 

Profi t and total comprehensive income for the year
กําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  1,310,274,705  924,789,205 

Basic earnings per share (Baht)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 25  50.66  46.24 

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statements of Changes in Equity  /
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

Retained earnings / กําไรสะสม

Note / 
หมาย
เหตุ

Issued and
 paid-up

 share capital
/ ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

Legal reserve
/ จัดสรรเปน

สํารอง
ตามกฎหมาย

Unappropriated
/ ยังไมได
จัดสรร

Total
equity
/ รวม

สวนของ
ผูถือหุน

Balance at 1 January 2010
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 200,000,000 20,000,000 1,690,943,090 1,910,943,090
Profi t and total comprehensive
income for the year
กําไรและกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบัป - - 924,789,205 924,789,205

Balance at 31 December 2010
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 200,000,000 20,000,000 2,615,732,295 2,835,732,295
Issue of ordinary shares
ออกหุนทุน 16 100,000,000 - - 100,000,000

Dividend
เงินปนผล 26 - - (120,000,000)

 
(120,000,000)

Profi t and total comprehensive
income for the year
กําไรและกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสําหรบัป - - 1,310,274,705 1,310,274,705

Transfer to legal reserve
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - 10,000,000 (10,000,000) -

Balance at 31 December 2011
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 300,000,000 30,000,000 3,796,007,000 4,126,007,000

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Changes in Equity
For the years ended 31 December 2011 and 2010
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Statements of Cash Flows /
งบกระแสเงินสด

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

2011 / 2554 2010 / 2553
(Restated/ปรับปรุงใหม)

Cash fl ows from operating activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

Profi t for the year
กําไรสําหรับป  1,310,274,705  924,789,205 

Adjustments for 
รายการปรับปรุง

Depreciation and amortisation / คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  127,389,400  153,442,504 

Finance costs / ตนทุนทางการเงิน  1,183,804,845  1,139,173,695 

Bad debt and doubtful accounts / หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2,721,939,685  3,260,549,545 

Allowance for decline in value of repossessed assets /
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคายึดคืน  10,224 - 

Employee benefi t obligations / ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  3,426,478  3,057,498 

Reversal of provision for demolished costs of leasehold improvements /
กลับรายการประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา  (8,798,499)  (2,129,040)

Loss on disposal of equipment and intangible assets /
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน  34,386,883  870,738 

Income tax expense / ภาษีเงินได  792,433,906  403,704,692 

 6,164,867,627  5,883,458,837 

Changes in operating assets and liabilities /
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

Loan receivables / ลูกหนี้เงินใหกูยืม  (4,677,387,725)  (4,057,128,082)

Other current assets / สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (23,879,770)  (30,239,675)

Other non-current assets / สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (7,138,880)  (24,228,506)

Trade accounts payable / เจาหนี้การคา  569,454  (8,518,966)

Other current liabilities / หนี้สินหมุนเวียนอื่น  28,350,656  130,575,605 

Employee benefi t paid / จายผลประโยชนพนักงาน  (68,716)  (122,380)

Other non-current liabilities / หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  100,000  (100,000)

Finance costs paid / จายตนทุนทางการเงิน  (1,117,808,745)  (1,109,421,748)

Income tax expense paid / จายภาษีเงินได  (738,623,750)  (327,529,956)

Net cash from (used in) operating activities /
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (371,019,849)  456,745,129 

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Cash Flows
For the years ended 31 December 2011 and 2010
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Statements of Cash Flows /
งบกระแสเงินสด

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

2011 / 2554
2010 / 2553

(Restated/ปรับปรุงใหม)

Cash fl ows from investing activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Purchase of leasehold improvements and equipment
ซื้อสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ  (100,919,782)  (76,920,287)

Sale of equipment
ขายอุปกรณ  4,210,814  2,765,998 

Purchase of intangible assets
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (12,865,329)  - 

Net cash used in investing activities
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (109,574,297)  (74,154,289)

Cash fl ows from fi nancing activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Dividends paid to owners of the Company 
จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท  (120,000,000)  - 

Increase (decrease) in short-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  386,000,000  (240,000,000)

Proceeds from long-term loans from fi nancial institutions
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  2,346,398,500  4,368,270,000 

Repayment of long-term loans from fi nancial institutions
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (3,882,400,000)  (3,963,690,000)

Proceeds from issuance of debentures
เงินสดรับจากการออกหุนกู  1,500,000,000  - 

Repayment of debenture
ชําระคืนเงินหุนกู  -  (420,000,000)

Proceeds from issue of ordinary shares
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ  100,000,000  - 

Net cash from (used in) fi nancing activities  
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  329,998,500  (255,420,000)

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Cash Flows
For the years ended 31 December 2011 and 2010
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2011 / 2554
2010 / 2553

(Restated/ปรับปรุงใหม)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ  (150,595,646)  127,170,840 
Cash and cash equivalents at beginning of year
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  729,379,657  602,208,817 

Cash and cash equivalents at 31 December
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป  578,784,011  729,379,657 

Statements of Cash Flows /
งบกระแสเงินสด

(Unit : Baht / หนวย : บาท)

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

EASY BUY Public Company Limited
Statements of Cash Flows
For the years ended 31 December 2011 and 2010

Non-cash transaction
During the year ended 31 December 2011, the Company acquired leasehold improvements and equipment totalling 
Baht 133.2 million (2010: Baht 77.2 million), cash payments of Baht 100.9 million (2010: Baht 76.9 million) were
made to purchase leasehold improvements and equipment.

รายการที่ไมใชเงินสด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดซื้อสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณเปนจํานวนเงินรวม 133.2 
ลานบาท (2553: 77.2 ลานบาท) และจายชําระเปนเงินสดจํานวนเงิน 100.9 ลานบาท (2553: 76.9 ลานบาท) 
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These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai 
language. These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory 
financial statements, and were approved and authorized for issue by the Board of Directors on 24 February 2012.   

1. General information 
EASY BUY Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered offi  ce 

at 952 Ramaland Building, Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok.
The ultimate parent company is ACOM Co., Ltd. which was incorporated in Japan.
The principal businesses of the Company are consumer fi nance business representing personal loans and 

installment loans.

2. Basis of preparation of the financial statements
(a) Statement of compliance

The fi nancial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS) and 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”), applicable rules and regulations of 
the Thai Securities and Exchange Commission.

During 2010 and 2011, the FAP issued the following new and revised TFRS relevant to the Company’s 
operations and eff ective for accounting periods beginning on or after 1 January 2011.

The adoption of these new and revised TFRS has resulted in changes in the Company’s accounting policies.  
The eff ects of these changes are disclosed in note 3.

In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued during 2010 a number of other new 
and revised TFRS which are expected to be eff ective for fi nancial statements beginning on or after 1 January 2013 
and have not been adopted in the preparation of these fi nancial statements.  These new and revised TFRS are 
disclosed in note 29. 

The fi nancial statements have been prepared on the historical cost except as stated in the accounting policies.

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements

TFRS Topic

TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial Statements 

TAS 7 (revised 2009) Statement of Cash Flows 

TAS 8 (revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

TAS 10 (revised 2009) Events after the Reporting Period 

TAS 18 (revised 2009) Revenue 

TAS 23 (revised 2009) Borrowing Costs 

TAS 24 (revised 2009) Related Party Disclosures 

TAS 33 (revised 2009) Earnings per Share 

TAS 34 (revised 2009) Interim Financial Reporting 

TAS 36 (revised 2009) Impairment of Assets

TAS 37 (revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

TAS 38 (revised 2009) Intangible Assets 
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สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

1.  ขอมูลทั่วไป
บรษิทั อซีี ่บาย จาํกดั (มหาชน) “บรษิทั” เปนนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และทีอ่ยูจดทะเบยีนตัง้อยูเลขที ่952 

อาคารรามาแลนด ถนนพระราม 4 สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทใหญคือ ACOM Co., Ltd. ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุน
บริษทัดาํเนนิธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการใหบรกิารทางการเงนิแกผูบรโิภครายยอย ซึง่ไดแก สนิเชือ่บคุคลและสนิเชือ่ผอนชาํระ

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศ
ใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของ 

ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ง
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1 มกราคม 2554 ดัง
ตอไปนี้ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีของบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได
ออกและปรับปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอืน่ ๆ  ซึง่มผีลบงัคบัสาํหรบังบการเงนิทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหมดังกลาวไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
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(b) Presentation currency

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information presented in Thai 
Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated.

(c) Use of estimates and judgements

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income 
and expenses. Actual results may differ from estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 
are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting 
policies that have the most significant effect on the amount recognised in the financial statements is included in 
the following notes:

Note 4(n)  Provision for demolished costs of leasehold improvements
Note 4(r)  Current and deferred taxation
Note 7  Bad debt and allowance for doubtful accounts
Note 14  Employee benefit obligations

3. Changes in accounting policies
From 1 January 2011, consequent to the adoption of new and revised TFRS as set out in note 2, the 

Company has applied TAS 1 Presentation of Financial Statements (Revised 2009). Under the revised standard, a 
set of financial statements comprises:

• Statement of financial position;
• Statement of comprehensive income;
• Statement of changes in equity;
• Statement of cash flows; and
• Notes to the financial statements.
As a result, the Company presents all owner changes in equity in the statement of changes in equity and 

all non-owner changes in equity in the statement of comprehensive income.  Previously, all such changes were 
included in the statement of changes in equity. 

Comparative information has been re-presented so that it also is in conformity with the revised standard. Since the 
change in accounting policy only impacts presentation aspects, there is no impact on reported profit or earnings per share. 

Other new and revised TFRS did not have any impact on the accounting policies, financial position or per-
formance of the Company.

4. Significant accounting policies
(a) Foreign currencies

Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the 

dates of the transactions.  
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to 

Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are 
recognised in profit or loss.

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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(ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน

งบการเงนินีจ้ดัทาํและแสดงหนวยเงนิตราเปนเงนิบาท ขอมลูทางการเงนิทัง้หมดมกีารปดเศษในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ

ในการจดัทาํงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบรหิารตองใชวิจารณญาณ การประมาณและ
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย   
หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว

ประมาณการและขอสมมตฐิานทีใ่ชในการจดัทาํงบการเงนิจะไดรบัการทบทวนอยางตอเนือ่ง การปรบัประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ฑ)  ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ต)  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7  หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2554 ผลจากการถอืปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมตามที่

กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนํา
เสนองบการเงิน ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย

• งบแสดงฐานะการเงิน
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
• งบกระแสเงินสดและ
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้เปนผลใหบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของสวนของผูถือหุนในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

และแสดงการเปลีย่นแปลงทัง้หมดทีไ่มใชสวนของผูถอืหุนในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ โดยกอนหนานี ้การเปลีย่นแปลงทัง้หมด
ดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวกระทบเพียงการนําเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมฉบับอื่นไมมีผลกระทบตอนโยบายการบัญชี ฐานะการเงิน 
และผลดําเนินงานของบริษัท 

 
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

(ก) เงินตราตางประเทศ

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก

เปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553




Annual Report
รายงานประจำป 2554
EASY BUY Public Company Limited

68

(b) Derivative financial instruments

Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange and interest rate arising 
from financing activities. Derivative financial instruments are not used for trading purposes. However, derivatives that 
do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.

Foreign currency liabilities hedged by foreign currency swap contracts are translated to Thai Baht at such 
contracted exchange rates.

Interest differentials under swap arrangements are accrued and recorded as adjustments to the interest 
expense relating to the hedged loans.

(c) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of cash flow comprise cash balances, call deposits and highly 
liquid short-term investments.

(d) Loan receivables

Personal loan receivables are stated at cost including accrued interest income and accrued credit usage fee 
net of allowance for doubtful accounts.

Installment loan receivables are stated at cost net of unearned interest income, output tax for undue             
installments and allowance for doubtful accounts.

(e) Allowance for doubtful accounts

Allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future                     
expectations of customer payments. The Company provides allowance for doubtful accounts based on certain   
percentages of outstanding accounts receivable balances including accrued interest income and accrued credit 
usage net of unearned interest income. Allowance for doubtful accounts is made in full for receivables that are 
overdue more than three months.

Receivables that are overdue for more than six months are written off. Any recoveries are recognised as 
other income in profit or loss.

(f) Repossessed assets

Assets repossessed from receivables are stated at carrying value of the receivables net of allowance for 
decline in value of the repossessed assets by consideration of the estimated net realisable value of such assets.

Gains or losses on the disposal of repossessed assets are reflected in the statement of income when such 
assets are disposed of.

(g) Leasehold improvement and equipment

Recognition and measurement
Owned assets
Leasehold improvement and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed 

assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the                                
assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring 
the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. Cost also may include transfers from other                    
comprehensive income of any gain or loss on qualifying cash flow hedges of foreign currency purchases of                                                                                                                                    
leasehold improvement and equipment. Purchased software that is integral to the functionality of the related                     
equipment is capitalised as part of that equipment. 

For the years ended 31 December 2011 and 2010
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(ข) เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ

เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปนตราสารอนพุนัธไดถกูนาํมาใช เพือ่จดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลก
เปลีย่นเงินตราตางประเทศและอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปนตราสารอนพุนัธไมไดมไีว
เพื่อคา อยางไรก็ตาม ตราสารอนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกัน ความเสี่ยงถือเปนรายการเพื่อคา

หน้ีสนิทีม่คีาเปนเงนิตราตางประเทศและไดรบัการปองกนัความเสีย่งดวยสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิตางประเทศบนัทกึ
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญานั้น

ผลตางที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรูและบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมที่ไดรับการ
ปองกันความเสี่ยงนั้น 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดประกอบดวย ยอดเงนิสด ยอดเงนิฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียกและเงนิลงทนุระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูง

(ง) ลูกหนี้เงินใหกูยืม

ลูกหนี้ตามสัญญาสินเช่ือบุคคลแสดงในราคาทุนรวมดอกเบี้ยคางรับและรายไดคาธรรมเนียมการใชวงเงินคางรับสุทธิ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อผอนชําระแสดงในราคาทุนสุทธิจากรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ภาษีขายสําหรับคางวดที่ยังไม
ถึงกําหนดชําระและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(จ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ีและการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีในอนาคต
ของลกูคา บริษทัตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูในอตัรารอยละของยอดลกูหนีร้วมดอกเบีย้คางรบัและรายไดคาธรรมเนยีมการใชวงเงนิ
คางรับสทุธจิากรายไดดอกเบีย้รอตดับญัช ีและตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้จาํนวนสาํหรบัลกูหนีท้ีค่างชาํระเกนิกาํหนดสามเดอืน

บริษัทจะตัดบัญชีเปนหนี้สูญสําหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระติดตอกันเกินหกเดือน หนี้สูญรับคืนของรายการดังกลาวจะถูก
บันทึกเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน

(ฉ) สินทรัพยยึดคืน 

สินทรัพยยึดคืนจากลูกหนี้ แสดงในราคาตามบัญชีของลูกหนี้สุทธิจากคาเผื่อมูลคาลดลงของสินทรัพยที่ยึดคืน ซ่ึง
พิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยยึดคืนแสดงในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจําหนายสินทรัพยดังกลาว

(ช) สวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ

การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
สวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสราง

เอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้น
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและ
ตนทนุการกูยมื นอกจากนี ้ตนทนุอาจรวมถงึกาํไรหรอืขาดทนุจากการปองกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดจากการซ้ือสวนปรบัปรงุ
สํานักงานเชาและอุปกรณ ที่เปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดย 
ลิขสิทธซอฟแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธซอฟแวรน้ันใหถือวา ลิขสิทธซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
อุปกรณและถือเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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When parts of an item of leasehold improvement and equipment have different useful lives, they are accounted 
for as separate items (major components) of leasehold improvement and equipment.

Gains and losses on disposal of an item of leasehold improvement and equipment are determined by      
comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of leasehold improvement and equipment, and 
are recognised net within other income in profit or loss. 

Leased assets
Leases in terms of which the Company substantially assumes all the risk and rewards of ownership are   

classified as finance leases. Equipment acquired by way of finance leases  is capitalised at the lower of its fair value 
and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation 
and impairment losses.  Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease 
liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are 
charged directly to the profit or loss.

Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of leasehold improvement and equipment is recognised in the        

carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to 
the Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. 
The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in profit or loss as incurred.

 
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount 

substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each      

component of an item of leasehold improvements and equipment.  The estimated useful lives are as follows:

Leasehold improvements   5 years
Furniture, fixture and office equipment 5 years
Vehicles     5 years

No depreciation is provided on assets under installation.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted 

if appropriate.

(h) Intangible assets 

Other intangible assets 

Other intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost 
less accumulated amortisation and accumulated impairment losses. 

Amortisation
Amortisation is calculated over the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. 
Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of intangible 

assets, other than goodwill, from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected 
pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for the 
current and comparative periods are as follows: 

Software program licenses  10 years
Trade marks   10 years

For the years ended 31 December 2011 and 2010
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สวนประกอบของรายการสวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ แตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตอง
บันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับ
จากการจาํหนายกบัมลูคาตามบญัชขีองสวนปรบัปรงุสาํนกังานเชาและอปุกรณ โดยรบัรูสทุธเิปนรายไดอืน่ในกาํไรหรอืขาดทนุ

สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ันๆ  ใหจัดประเภท

เปนสัญญาเชาการเงิน อุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
คาเชาทีช่าํระจะแยกเปนสวนทีเ่ปนคาใชจายทางการเงนิและสวนทีจ่ะหกัจากหนีต้ามสญัญา เพือ่ทาํใหอตัราดอกเบีย้แตละงวด
เปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ตนทุนทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการสวนปรับปรุงสํานักงานเชา

และอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่ บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิด
ขึ้นในการซอมบํารุงสวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการสวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคา

ทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของ

สินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

สวนปรับปรุงสํานักงานเชา   5 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป
ยานพาหนะ    5 ป

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการติดตั้ง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบป

บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
สนิทรพัยไมมตีวัตนอืน่ๆ  ที ่บรษิทัซือ้มาและมอีายกุารใชงานจาํกดั แสดงในราคาทนุหกัคาตดัจาํหนายสะสมและขาดทนุ

จากการดอยคาสะสม 

คาตัดจําหนาย 
คาตัดจําหนายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนใน

อนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัด
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบัน
และปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้

คาลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 10 ป
เครื่องหมายการคา   10 ป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(i) Impairment
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether 

there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated. 
For intangible assets that have indefinite useful lives or are not yet available for use, the recoverable amount is 
estimated each year at the same time.

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The 
impairment loss is recognised in profit or loss.

Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of an asset is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to 

sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax 
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. 
For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable 
amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Reversals of impairment
Impairment losses recognised in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that 

the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the                                                                       
estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the                                                                                                     
asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of                                                                                    
depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(j) Deferred debenture issuance charges
Deferred debenture issuance charges represent charges incurred in connection with issuing debentures 

which are presented under other non-current assets. These are amortised on the straight-line basis over the term 
of the debentures which are 3 and 5 years.

(k) Interest-bearing liabilities

Interest-bearing liabilities are recognised at cost. 

(l) Trade and other accounts payable

Trade and other accounts payable are stated at cost.

(m) Employee benefits
Defined contribution plans
A defined contribution plans is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed                             

contributions into a separate entity (provident fund) and will have no legal or constructive obligation to pay further 
amounts.  Obligations for contributions to defined contribution pension plans are recognised as an employee benefit 
expense in profit or loss in the periods during which services are rendered by employees.

Defined benefit plans
A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. The                    

Company’s net obligation in respect of defined benefit pension plans is calculated separately for each plan by          
estimating the amount of future benefit that employees have earned in return for their service in the current and 
prior periods; that benefit is discounted to determine its present value. Any unrecognised past service costs and the 
fair value of any plan assets are deducted. The discount rate is the yield at the reporting date on Thai Government 
bonds that have maturity dates approximating the terms of the Company’s obligations and that are denominated in 
the same currency in which the benefits are expected to be paid. 

For the years ended 31 December 2011 and 2010
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(ฌ) การดอยคา

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณี
ที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบ
แนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน 

ขาดทนุจากการดอยคารบัรูเมือ่มลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยหรอืมลูคาตามบญัชขีองหนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกดิ เงนิสด
สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

การคํานวณมูลคาคาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหัก

ตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดใน
ตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย

การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการ

ดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาด
วาจะไดรบัคนื ขาดทนุจากการดอยคาจะถกูกลบัรายการเพยีงเทาทีม่ลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยไมเกนิกวามลูคาตามบญัชภีาย
หลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ ดอยคามากอน

(ญ) คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี

คาใชจายในการออกหุนกูรอตดับญัชไีดแกคาใชจายตางๆ ในการออกหุนกูแสดงไวภายใตสนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่ และ
ตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุของหุนกูซึ่งไดแก 3 ป และ 5 ป

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน

(ฑ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ) ผลประโยชนพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวนเงินที่แนนอน

ไปอกีกจิการหนึง่แยกตางหาก (กองทนุสาํรองเลีย้งชพี) และจะไมมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจ่ะ
ตองจายสมทบเพิม่เตมิ ภาระผกูพนัในการสมทบเขาโครงการสมทบเงนิจะถกูรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทนุใน
รอบระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ

ผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผล
ประโยชนในอนาคตทีเ่กดิจากการทาํงานของพนกังานในปจจบุนัและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดงักลาวไดมกีารคดิลดกระแส
เงินสดเพือ่ใหเปนมลูคาปจจบุนั ทัง้นีไ้ดสทุธิจากตนทนุบรกิารในอดตีทีย่งัไมรบัรูและมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัยโครงการ อัตรา
คิดลดเปนอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของ
บริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชนที่คาดวาจะจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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The calculation is performed by a qualifi ed actuary using the projected unit credit method. When the         
calculation results in a benefi t to the Company, the recognised asset is limited to the total of any unrecognised 
past service costs and the present value of economic benefi ts available in the form of any future refunds from the 
plan or reductions in future contributions to the plan. In order to calculate the present value of economic benefi ts, 
consideration is given to any minimum funding requirements that apply to any plan in the Company. An economic 
benefi t is available to the Company if it is realisable during the life of the plan, or on settlement of the plan liabilities.

When the benefi ts of a plan are improved, the portion of the increased benefi t relating to past service by 
employees is recognised in profi t or loss on a straight-line basis over the average period until the benefi ts become 
vested. To the extent that the benefi ts vest immediately, the expense is recognised immediately in profi t or loss.  

The Company recognises all actuarial gains and losses arising from defi ned benefi t plans and all expenses 
related to defi ned benefi t plans in profi t or loss.    

Short-term employee benefi ts
Short-term employee benefi t obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the 

related service is provided. 
A liability is recognised for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profi t-sharing 

plans if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service 
provided by the employee, and the obligation can be estimated reliably. 

(n) Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive 
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outfl ow of economic benefi ts will be required to 
settle the obligation.  Provisions are determined by discounting the expected future cash fl ows at a pre-tax rate that 
refl ects current market assessments of the time value of money and the risks specifi c to the liability. The unwinding 
of the discount is recognised as fi nance cost.  

Provision for demolished costs of leasehold improvements
Provision for demolished costs of leasehold improvements is based on discounting the expected future cash 

fl ows of provision for demolished costs of leasehold improvements. These costs are included as part of leasehold 
improvements.

(o) Revenue 

Interest income and credit usage fee on personal loans are recognised as income on an accrual basis using 
the eff ect rate method, except in cases where customers’ principal and interest are in arrears for more than six 
months, in which case income is recognised on a cash basis.

Interest income on installment loans is recognised as income on an accrual basis over the installment period 
using the eff ective rate method, except in cases where customers’ principal and interest are in arrears for more 
than six months, in which case income is recognised on a cash basis. 

Late charge and collection fees income are recognised as income on accrual basis.

(p) Financial cost

Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they are 
incurred. The interest component of fi nance lease payments is recognised in the statement of income using the 
eff ective interest rate method.

For the years ended 31 December 2011 and 2010
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การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว เม่ือมี
การคํานวณผลของผลประโยชนของพนักงานของบริษัท การรับรูเปนสินทรัพยจํากัดเพียงยอดรวมของตนทุนในอดีตที่ยังไมรับ
รูและมลูคาปจจบุนัของประโยชนเชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนรปูของการไดรบัคนืในอนาคตจากโครงการหรอืการหกัการสมทบเขาโครง
การในอนาคด ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับ
โครงการตางๆ ของบริษัท ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจมีใหกับบริษัท ถาถูกรับรูภายในระยะเวลาของโครงการหรือการจายชําระ
ของหนี้สินของโครงการ

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชนในโครงการผลประโยชน สัดสวนที่เพ่ิมขึ้นของผลประโยชนที่เก่ียวของกับตนทุนบริการใน
อดีตของพนักงานรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันท่ีผลประโยชนน้ันเปนสิทธิขาด ผล
ประโยชนที่เปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้น และคาใชจายของ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผกูพนัผลประโยชนระยะสัน้ของพนกังานวดัมลูคาโดยมไิดคิดลดกระแสเงนิสดและรับรูเปนคาใชจายเมือ่พนกังาน

ทํางานให
หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้นหรือการปนสวนกําไร หากบริษัท

มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานใหในอดีตและ
ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล

 
(ฑ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อ บริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปนผลมา
จากเหตกุารณในอดตี และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชงิเศรษฐกิจจะตองถกูจายไปเพ่ือชาํระภาระหนีส้นิดงั
กลาว ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจายในอนาคตโดยใชอตัราคดิลดในตลาดปจจบุนักอนคาํนงึ
ภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณ
การหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 

ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา
ประมาณการตนทนุการรือ้ถอนสวนปรบัปรงุสาํนกังานเชาประมาณขึน้จากการคดิลดกระแสเงนิสดของจาํนวนประมาณ

การตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชาที่จะจายในอนาคต โดยตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของสวนปรับปรุง
สํานักงานเชา

(ฒ) รายได

รายไดจากสัญญาสินเช่ือบุคคล รับรูรายไดดอกเบี้ยรับและรายไดคาธรรมเนียมการใชวงเงินตามเกณฑคงคางตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนกรณีลูกคาคางชําระเงินตนและดอกเบี้ยตั้งแตหกเดือนขึ้นไปรับรูตามเกณฑเงินสด

รายไดจากสัญญาสินเชื่อผอนชําระ รับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระ โดยการปนสวน
รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตลอดระยะเวลาการผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนกรณีลูกคาคางชําระเงินตนและ
ดอกเบี้ยตั้งแตหกเดือนขึ้นไปรับรูตามเกณฑเงินสด

รายไดคาธรรมเนียมชําระเงินลาชาและคาธรรมเนียมติดตามทวงถามรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง

(ณ) ตนทุนทางการเงิน

ดอกเบีย้จายและคาใชจายในทาํนองเดยีวกนับนัทกึในงบกาํไรขาดทนุในงวดทีค่าใชจายดงักลาวเกดิขึน้ ดอกเบีย้ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(q) Lease payment

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the term 
of the lease.

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining 
term of the lease when the lease adjustment is confirmed

(r) Income tax

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are               
recognised in profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items recognised 
directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates 
enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and 
liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised 
for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities 
in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and 
differences relating to investments in subsidiaries and jointly-controlled entities to the extent that it is probable that 
they will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when 
they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of          
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that its accruals 
for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations 
of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of 
judgements about future events. New information may become available that causes the Company to change its 
judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense 
in the period that such a determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities 
and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on   
different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and 
liabilities will be realised simultaneously.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available 
against which the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each reporting date 
and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

 
5. Related parties transactions

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if the 
Company has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence 
over the party in making financial and operating decision, or vice versa, or where the Company and the party are 
subject to common control or common significant influence.  Related parties may be individuals or other entities. 

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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(ด) สัญญาเชาดําเนินงาน

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ

การยืนยันการปรับคาเชา

(ต) ภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ
ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชรีบัรูในกาํไรหรอืขาดทนุเวนแตในสวนทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วของในการรวมธรุกจิหรอืรายการทีรั่บ
รูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสีย
ภาษ ีโดยใชอตัราภาษทีีป่ระกาศใชหรอืทีค่าดวามผีลบงัคบัใช ณ วนัทีร่ายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการ
ในปกอนๆ

ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชบีนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกตางชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหวางมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยและ
หนีส้นิและจาํนวนทีใ่ชเพือ่ความมุงหมายทางภาษ ีภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะไมถกูรับรูเมือ่เกิดจากผลแตกตางชัว่คราวตอไป
นี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้น
ไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคา
หากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช
อัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน

ในการกาํหนดมลูคาของภาษเีงนิไดปจจบุนัและภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีบรษิทัตองคาํนงึถงึผลกระทบของสถานการณ
ทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคาง
จายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทาง                                                                                                                                           
กฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจจะทําให บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับ
ความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวด
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ะนาํสนิทรพัยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัและภาษเีงนิไดนีป้ระเมิน
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้น
กิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและ
จายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะบนัทกึตอเมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวากาํไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคตจะ
มจีาํนวนเพยีงพอกบัการใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่คราวดงักลาว สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะถกูทบทวน ณ ทกุ
วันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมี

อํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสิน
ใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระ
สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Name of entities
Country of 

incorporation/
nationality

Nature of relationships

ACOM Co., Ltd. Japan Parent company, 49% shareholding.

ACOM (U.S.A.) Inc. The United 
States of America

Related party, wholly owned by the parent company.

The Bank of Tokyo - Mitsubishi 
UFJ, Bangkok branch

Japan Financial institution in group of Mitsubishi UFJ Financial 
Group (MUFG), 40.17% shareholding in parent company.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking 
Corporation, Singapore branch

Japan Financial institution in group of Mitsubishi UFJ Financial 
Group (MUFG), 40.17% shareholding in parent company.

GCT Management (Thailand)
Company Limited

Thailand Shareholder, 19% shareholding

Key management personnel Persons having authority and responsibility for           
planning, directing and controlling the activities of 
the entity, directly or indirectly, including any director 
(whether executive or otherwise) of the Company

2011 2010

Parent
Guarantee fee 40,040 40,515

Other related parties
Interest expense 451,524 441,121

Key management personnel
Key management personnel compensation 73,365 67,577

Short-term loans from fi nancial institutions 2011 2010

Other related parties 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bangkok branch 600,000 100,000

Transactions Pricing policy

Finance costs
Interest expense
Guarantee fee

as agreed in contract
as agreed in contract

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Balances as at 31 December 2011 and 2010 with related parties were as follows:

Signifi cant transactions for the years ended 31 December 2011 and 2010 with related parties were as follows:

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below

Relationships with related parties were as follows:

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง 

/สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ

ACOM Co., Ltd. ญี่ปุน เปนบริษัทใหญถือหุนในบริษัทรอยละ 49

ACOM (U.S.A.) Inc. สหรัฐอเมริกา เปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทใหญ

The Bank of Tokyo - Mitsubishi 
UFJ, Bangkok branch

ญี่ปุน เปนสถาบันการเงินในกลุม Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) โดยถือหุนในบริษัทใหญรอยละ 40.17

Mitsubishi UFJ Trust and Banking 
Corporation, Singapore branch

ญี่ปุน เปนสถาบันการเงินในกลุม Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) โดยถือหุนในบริษัทใหญรอยละ 40.17

GCT Management (Thailand)
Company Limited

ไทย เปนบริษัทถือหุนในบริษัทรอยละ 19

ผูบริหารสําคัญ บุคคลที่มีอํานาจและรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม
กิจกรรมตางๆ ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวม
ถึงกรรมการของกิจการ (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหารหรือไม)

2554 2553

บริษัทใหญ
คาธรรมเนียมการค้ําประกัน 40,040 40,515

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย 451,524 441,121

ผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 73,365 67,577

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2554 2553

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 600,000 100,000

รายการ นโยบายการกําหนดราคา

ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจาย
คาธรรมเนียมการค้ําประกัน

ตามที่ตกลงในสัญญา
ตามที่ตกลงในสัญญา

(พันบาท)

(พันบาท)

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่31  ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

รายการทีส่าํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกันสาํหรับแตละปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดดงันี้

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้

ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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Long-term loans from fi nancial institutions 2011 2010

Other related parties
Mitsubishi UFJ Trust and Banking                    
   Corporation, Singapore branch
   - JPY 7,050  million (2010 : JPY 5,350 million) 2,623,369 1,828,120

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 3,300,000 3,900,000

ACOM (U.S.A.) Inc.
   - USD 52 million (2010 : USD 52 million) 1,758,250 1,758,250

ACOM Co., Ltd.
   - JPY 1,000 million (2010: JPY 4,000 million) 382,760 1,528,010

Total 8,064,379 9,014,380

Less: current portion (3,520,710) (2,576,400)

Net 4,543,669 6,437,980

Short-term loans 2011 2010

Other related parties
At 1 January 100,000 100,000

Increase 600,000 -

Decrease (100,000) -

At 31 December 600,000 100,000

Long-term loans 2011 2010

Other related parties
At 1 January 9,014,380 9,609,800

Increase 1,626,399 2,417,270

Decrease (2,576,400) (3,012,690)

At 31 December 8,064,379 9,014,380

(in thousand Baht)

In 2011, loans from related parties bear interest at rates ranging from 1.90% per annum to 6.67% per 
annum (2010: 1.16% per annum to 7.30% per annum).

Movements during the years ended 31 December 2011 and 2010 of loans from related parties were 
as follows:

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2554 2553

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapore branch
   -  7,050 ลานเยน  (2553 : 5,350 ลานเยน) 2,623,369 1,828,120

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 3,300,000 3,900,000

ACOM (U.S.A.) Inc. 
   -  52 ลานเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2553 : 52 ลานเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 1,758,250 1,758,250

ACOM Co., Ltd. 
   -  1,000 ลานเยน (2553 : 4,000 ลานเยน) 382,760 1,528,010

รวม 8,064,379 9,014,380

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,520,710) (2,576,400)

สุทธิ 4,543,669 6,437,980

เงินกูยืมระยะสั้น 2554 2553

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม 100,000 100,000

เพิ่มขึ้น 600,000 -

ลดลง (100,000) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 600,000 100,000

เงินกูยืมระยะยาว 2554 2553

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม 9,014,380 9,609,800

เพิ่มขึ้น 1,626,399 2,417,270

ลดลง (2,576,400) (3,012,690)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,064,379 9,014,380

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

ในป 2554 เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.9 ตอป ถึงรอยละ 6.67 ตอป (2553: 
รอยละ 1.16 ตอป ถึงรอยละ 7.30 ตอป) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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Accrued fi nance costs 2011 2010

Accrued interest expense
Other related parties
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 46,897 32,428

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapore branch 36,646 17,182

ACOM Co., Ltd. 6,644 9,681

ACOM (U.S.A.) Inc. 3,420 1,666

Total 93,607 60,957

Accrued guarantee fee
Parent 
ACOM Co., Ltd. 3,433 3,188

Total 97,040 64,145

2011 2010

Cash on hand 179,960 199,838

Cash at banks - current accounts 267,809 289,070

Cash at banks - savings accounts 124,483 234,036

Fixed deposit 6,532 6,436

Total 578,784 729,380

Significant agreements with related parties
Guarantee Fee Agreements

The Company entered into agreements with ACOM Co., Ltd., a parent company, under which such company has 
guaranteed the financial institutions due performance of obligations by the Company under loan agreements and 
derivatives with those financial institutions. In consideration thereof, the Company is committed to pay guarantee fee 
based on certain percentage of the outstanding balances of loans and derivatives as stipulated in the agreements 
unless the Company gives prior notice in writing for termination of the agreements.

Cross currency and interest rate swap agreements 
The Company entered into an agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bangkok branch to hedge financial 
liabilities denominated in foreign currencies and the volatility of interest rates by swapping the foreign currency and 
interest rate as specified in the agreements (see Note 12).

6. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2011 and 2010 were denominated 
entirely in Thai Baht.

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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ตนทุนทางการเงินคางจาย 2554 2553

ดอกเบี้ยคางจาย
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 46,897 32,428

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapore branch 36,646 17,182

ACOM Co., Ltd. 6,644 9,681

ACOM (U.S.A.) Inc. 3,420 1,666

รวม 93,607 60,957

คาธรรมเนียมการค้ําประกันคางจาย
บริษัทใหญ
ACOM Co., Ltd. 3,433 3,188

รวม 97,040 64,145

2554 2553

เงินสดในมือ 179,960 199,838

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 267,809 289,070

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 124,483 234,036

เงินฝากประจํา 6,532 6,436

รวม 578,784 729,380

(พันบาท)

(พันบาท)

สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
สัญญาคาธรรมเนียมคํ้าประกัน
บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท ACOM Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทใหญ โดยบริษัทดังกลาวไดค้ําประกันการกูยืมเงินของ

บริษัทภายใตสัญญาเงินกูยืมและตราสารอนุพันธกับสถาบันการเงินนั้น ในการนี้บริษัทผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมใน
อตัรารอยละของยอดคงเหลอืของเงนิกูยมืและตราสารอนพุนัธตามทีก่าํหนดในสญัญา เวนแตบรษิทัจะแจงคาํขอยกเลกิสญัญา
เปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนา

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย
บริษัทไดทําสัญญากับ The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bangkok branch เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สิน

ทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและ
อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุขอ 12) 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนสกุลเงินบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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7. Loan receivables

2011 2010

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Due within one year
Loan receivables 27,933,659 224,939 28,158,598 26,146,178 282,645 26,428,823

Less unearned interest income (92,086) (26,825) (118,911) - (39,718) (39,718)

       output tax for undue 
       installments

- - - - 10 10

       allowance for doubtful accounts (1,849,346) (11,204) (1,860,550) (1,688,613) (16,247) (1,704,860)

Net 25,992,227 186,910 26,179,137 24,457,565 226,690 24,684,255

Due over one year
Loan receivables

612,880 64,545 677,425 - 84,764 84,764

Less unearned interest income (103,802) (7,866) (111,668) - (10,279) (10,279)

       allowance for doubtful accounts (31,771) (2,819) (34,590) - (3,884) (3,884)

Net 477,307 53,860 531,167 - 70,601 70,601

Total 26,469,534 240,770 26,710,304 24,457,565 297,291 24,754,856

Bad debts and doubtful accounts 
expenses for the year

2,704,627 17,313 2,721,940 3,234,011 26,539 3,260,550

2011 2010

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Not yet due 26,904,437 279,336 27,183,773 24,310,589 347,365 24,657,954

Overdue payment periods 
     Less  than 3 periods 1,033,850 6,206 1,040,056 1,124,746 11,943 1,136,689

     3 - 5 periods 607,251 3,933 611,184 710,034 8,097 718,131

     6 - 12 periods 1,001 9 1,010 809 4 813

28,546,539 289,484 28,836,023 26,146,178 367,409 26,513,587

Less unearned interest income (195,888) (34,691) (230,579) - (49,997) (49,997)

       output tax for undue 
       installments - - - - 10 10

Total 28,350,651 254,793 28,605,444 26,146,178 317,422 26,463,600

Less allowance for doubtful accounts (1,881,117) (14,023) (1,895,140) (1,688,613) (20,131) (1,708,744)

Net 26,469,534 240,770 26,710,304 24,457,565 297,291 24,754,856

Aging analyses for loan receivables were as follows:

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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7. ลกูหนีเ้งนิใหกูยมื

2554 2553

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม
ลูกหนี้ตาม

สัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 27,933,659 224,939 28,158,598 26,146,178 282,645 26,428,823

หัก  รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (92,086) (26,825) (118,911) - (39,718) (39,718)

      ภาษีขายสําหรับคางวด
      ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ

- - - - 10 10

      คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,849,346) (11,204) (1,860,550) (1,688,613) (16,247) (1,704,860)

สุทธิ 25,992,227 186,910 26,179,137 24,457,565 226,690 24,684,255

ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 612,880 64,545 677,425 - 84,764 84,764

หัก  รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (103,802) (7,866) (111,668) - (10,279) (10,279)

      คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (31,771) (2,819) (34,590) - (3,884) (3,884)

สุทธิ 477,307 53,860 531,167 - 70,601 70,601

รวม 26,469,534 240,770 26,710,304 24,457,565 297,291 24,754,856

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป 2,704,627 17,313 2,721,940 3,234,011 26,539 3,260,550

2554 2553

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม
ลูกหนี้ตาม

สัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม

ยังไมครบกําหนดชําระ 26,904,437 279,336 27,183,773 24,310,589 347,365 24,657,954

เกินครบกําหนดชําระ
     นอยกวา 3 งวด 1,033,850 6,206 1,040,056 1,124,746 11,943 1,136,689

     3 - 5 งวด 607,251 3,933 611,184 710,034 8,097 718,131

     6 - 12 งวด 1,001 9 1,010 809 4 813

28,546,539 289,484 28,836,023 26,146,178 367,409 26,513,587

หัก  รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (195,888) (34,691) (230,579) - (49,997) (49,997)

ภาษีขายสําหรับคางวดที่ยังไมถึง
กําหนดชําระ - - - - 10 10

รวม 28,350,651 254,793 28,605,444 26,146,178 317,422 26,463,600

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,881,117) (14,023) (1,895,140) (1,688,613) (20,131) (1,708,744)

สุทธิ 26,469,534 240,770 26,710,304 24,457,565 297,291 24,754,856

(พันบาท)

(พันบาท)
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้เงินใหกูยืม มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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As at 31 December 2011 and 2010, personal loan receivables comprised the following:

Term loan receivables are repayable by monthly installments, as specifi ed in the loan agreements.  The 
Company classifi es the balance of term loan receivables within current and non-current assets.  As 31 December 
2011, this monthly repayment amount repayable within one year was Baht 304.8 million.

Minimum payment loans are loans which the borrowers have the option to repay in full at any time or by 
monthly installments of not less than the minimum payment of from 3.0% to 8.0% of the total loan amount, as 
specifi ed in the loan agreements. The Company classifi es the total balance of minimum payment loan receivables 
within current assets. As at 31 December 2011, this minimum monthly payment amount repayable within one 
year was Baht 386.0 million (2010: Baht 449.9 million).

Revolving loans are repayable at any time subject to a minimum monthly payment of from 3.5% to 8.0% 
of the outstanding balances, as specifi ed in the loan agreements. The Company classifi es the total balance of 
revolving loan receivables within current assets. 

As at 31 December 2011, the Company had loan receivables which were overdue for over three    
payment periods of Baht 612.2 million (2010: Baht 718.1 million) on which the Company has continued to 
recognise the interest income. The Company recognised income on such loan receivables for the year ended 
31 December 2011 amounting to Baht 151.2 million (2010: Baht  179.8 million) against which full allowance 
for doubtful accounts has been made.

Loan receivables of the Company as at 31 December 2011 and 2010 were denominated entirely in 
Thai Baht.

          .
8. Other current assets

2011 2010

Term loan receivables 917,717 -

Minimum payment loan receivables 930,875 1,091,461

Revolving loan receivables 26,697,947 25,054,717

Total 28,546,539 26,146,178

2011 2010

Receivables from collection agencies 194,750 180,836

Prepaid expenses 30,406 28,620

Others 463 11,204

Total 225,619 220,660

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อบุคคล ประกอบดวย

สินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายเดือน เปนสินเชื่อที่ผูกูตองจายชําระเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญากูยืม 
บริษัทจัดประเภทสินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายเดือนเปนท้ังสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554 จํานวนเงินชําระเปนรายเดือนตามสัญญาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปมีจํานวนเงิน 304.8 ลานบาท 

สนิเชือ่เงนิสดประเภทชาํระขัน้ตํา่เปนสนิเชือ่ทีผู่กูมสีทิธเิลอืกจายชาํระเตม็จาํนวนทนัททีีส่ะดวกหรือจายชาํระรายเดอืน
โดยไมนอยกวาจํานวนเงินขั้นตํ่าตั้งแตรอยละ 3.0 ถึงรอยละ 8.0 ของยอดเงินกูท้ังหมดตามท่ีระบุในสัญญากูยืม บริษัทจัด
ประเภทสินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นตํ่าทั้งจํานวนเปนสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนเงินชําระคืน
รายเดือนขั้นตํ่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปมีจํานวนเงิน 386 ลานบาท (2553: 449.9 ลานบาท)

สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนเปนสนิเชือ่ทีล่กูหนีส้ามารถจายคนืทนัททีีส่ะดวกโดยมจีาํนวนเงนิชาํระคนืรายเดอืนขัน้ตํา่ตัง้แต
รอยละ 3.5 ถงึรอยละ 8.0 ของยอดสนิเชือ่คงคางตามทีร่ะบใุนสญัญากูยมื บรษิทัจดัประเภทสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนทัง้จาํนวน
เปนสินทรัพยหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดลูกหนี้คางชําระมากกวาสามงวดจํานวนเงิน 612.2 ลานบาท (2553: 718.1 
ลานบาท) ซึง่ยงัคงรบัรูรายได บรษิทัรบัรูรายไดดอกเบีย้สาํหรบัลกูหนีด้งักลาวสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จํานวน
เงิน 151.2 ลานบาท (2553: 179.8 ลานบาท) ทั้งนี้บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว

ลูกหนี้เงินใหกูยืมทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนสกุลเงินบาท

8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

2554 2553

สินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายงวด 917,717 -

สินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นต่ํา 930,875 1,091,461

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 26,697,947 25,054,717

รวม 28,546,539 26,146,178

2554 2553

ลูกหนี้ตัวแทนรับชําระ 194,750 180,836

คาใชจายจายลวงหนา 30,406 28,620

อื่น ๆ 463 11,204

รวม 225,619 220,660

(พันบาท)

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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9. Leasehold improvements and equipment

Leasehold
improve-
ments

Furniture,
fi xture and

offi  ce
equipment

Vehicles
Assets
under

installation
Total

Costs
At 1 January 2010 308,121 908,479 17,955 - 1,234,555

Additions 2,453 22,355 - 52,387 77,195

Transfers 3,966 48,078 - (52,044) -

Disposals (15,566) (11,763) (1,648) - (28,977)

At 31 December 2010 and 
1 January 2011

298,974 967,149 16,307 343 1,282,773

Additions 17,432 54,745 - 61,071 133,248

Transfers 26,222 1,897 - (28,119) -

Disposals (52,704) (19,223) - - (71,927)

At 31 December 2011 289,924 1,004,568 16,307 33,295 1,344,094

Depreciation
At 1 January 2010 245,621 681,330 4,790 - 931,741

Depreciation charge for the year 27,535 107,654 3,328 - 138,517

Disposals (13,633) (11,460) (248) - (25,341)

At 31 December 2010 and 
1 January 2011 259,523 777,524 7,870 - 1,044,917

Depreciation charge for the year 24,038 88,201 3,259 - 115,498

Disposals (49,370) (17,245) - - (66,615)

At 31 December 2011 234,191 848,480 11,129 - 1,093,800

Net book value
At 1 January 2010 62,500 227,149 13,165 - 302,814

At 31 December 2010 and 
1 January 2011

39,451 189,625 8,437 343 237,856

At 31 December 2011 55,733 156,088 5,178 33,295 250,294

(in thousand Baht)

The gross amount of the Company’s fully depreciated equipment that was still in use as at 31 December 
2011 amounted to Baht 757.46 million (2010: Baht 598.0 million).

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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9. สวนปรบัปรงุสาํนกังานเชาและอปุกรณ 

สวนปรับปรุง
สํานักงานเชา

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 308,121 908,479 17,955 - 1,234,555

เพิ่มขึ้น 2,453 22,355 - 52,387 77,195

โอน 3,966 48,078 - (52,044) -

จําหนาย (15,566) (11,763) (1,648) - (28,977)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
1 มกราคม 2554 298,974 967,149 16,307 343 1,282,773

เพิ่มขึ้น 17,432 54,745 - 61,071 133,248

โอน 26,222 1,897 - (28,119) -

จําหนาย (52,704) (19,223) - - (71,927)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 289,924 1,004,568 16,307 33,295 1,344,094

คาเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 245,621 681,330 4,790 - 931,741

คาเสื่อมราคาสําหรับป 27,535 107,654 3,328 - 138,517

จําหนาย (13,633) (11,460) (248) - (25,341)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
1 มกราคม 2554 259,523 777,524 7,870 - 1,044,917

คาเสื่อมราคาสําหรับป 24,038 88,201 3,259 - 115,498

จําหนาย (49,370) (17,245) - - (66,615)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 234,191 848,480 11,129 - 1,093,800

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 62,500 227,149 13,165 - 302,814

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
1 มกราคม 2554 39,451 189,625 8,437 343 237,856

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 55,733 156,088 5,178 33,295 250,294

(พันบาท)

ราคาทรพัยสนิของบรษิทักอนหกัคาเสือ่มราคาสะสมของอปุกรณ ซึง่ไดคดิคาเสือ่มราคาเตม็จาํนวนแลว แตยงัคงใชงาน
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 757.46 ลานบาท (2553: 598.0 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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10. Intangible assets

11.  Deferred tax 
Deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2011 and 2010 were as follows:

Software 
program

licenses and
trade marks

Software 
under

installation
Total

Costs
At 1 January 2010 151,929 - 151,929

At 31 December 2010 and 1 January 2011 151,929 - 151,929

Additions 8,818 4,047 12,865

Transfers 4,047 (4,047) -

Disposals (81,329) - (81,329)

At 31 December 2011 83,465 - 83,465

Amortisation
At 1 January 2010 64,806 - 64,806

Amortisation charge for the year 14,926 - 14,926

Transfers - - -

At 31 December 2010 and 1 January 2011 79,732 - 79,732

Amortisation charge for the year 11,891 - 11,891

Disposals (48,044) - (48,044)

At 31 December 2011 43,579 - 43,579

Net book value
At 1 January 2010 87,123 - 87,123

At 31 December 2010 and 1 January 2011 72,197 - 72,197

At 31 December 2011 39,886 - 39,886

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

2011 2010

Deferred tax assets 551,198 702,183

Deferred tax liabilities (52,510) (15,760)

Net 498,688 686,423

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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10. สนิทรพัยไมมตีวัตน 

11. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

คาลิขสิทธิ์
โปรแกรม

คอมพิวเตอรและ
เคร่ืองหมายการคา

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 151,929 - 151,929

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 151,929 - 151,929
เพิ่มขึ้น 8,818 4,047 12,865

โอน 4,047 (4,047) -

จําหนาย (81,329) - (81,329)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 83,465 - 83,465

คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 64,806 - 64,806

คาตัดจําหนายสําหรับป 14,926 - 14,926

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 79,732 - 79,732

คาตัดจําหนายสําหรับป 11,891 - 11,891

จําหนาย (48,044) - (48,044)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 43,579 - 43,579

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 87,123 - 87,123

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 72,197 - 72,197

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 39,886 - 39,886

(พันบาท)

(พันบาท)

2554 2553

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 551,198 702,183

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (52,510) (15,760)

สุทธิ 498,688 686,423

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:

At
1 January 

2011

(Charged)/
Credited to
statement of

income
 (Note 24)

At
31 December

2011

Deferred tax assets
Loan receivables (allowance for doubtful accounts) 521,145 (78,729) 442,416

Loan receivables (bad debt written-off ) 142,917 (48,928) 93,989

Other current assets - 2 2

Employee benefi t obligations 5,072 (411) 4,661

Provision for demolished costs of leasehold improvements 10,165 (3,895) 6,270

Others 22,884 (19,024) 3,860

Total 702,183 (150,985) 551,198

Deferred tax liabilities
Leasehold  improvements and equipment
   (assets under fi nance lease) (7,729) 7,729 -

Long-term loans from fi nancial institutions 
   (cross currency swap) 12,010 (52,941) (40,931)

Others (20,041) 8,462 (11,579)

Total (15,760) (36,750) (52,510)

Net 686,423 187,735 498,688

At
1 January

2010

(Charged)/
Credited to
statement of

income
 (Note 24)

At
31 December

2010

Deferred tax assets
Loan receivables (allowance for doubtful accounts) 449,754 71,391 521,145

Loan receivables (bad debt written-off ) 94,702 48,215 142,917

Provision for retirement 4,191 881 5,072

Provision for demolished costs of leasehold improvements 10,195 (30) 10,165

Others - 22,884 22,884

Total 558,842 143,341 702,183

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม 2554

บันทึกเปน
(รายจาย) รายได
ในงบกําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2554

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้เงินใหกูยืม (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 521,145 (78,729) 442,416

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 142,917 (48,928) 93,989

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - 2 2

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,072 (411) 4,661

ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา 10,165 (3,895) 6,270

อื่นๆ 22,884 (19,024) 3,860

รวม 702,183 (150,985) 551,198

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ  
   (สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน) (7,729) 7,729 -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   (แลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ) 12,010 (52,941) (40,931)

อื่นๆ (20,041) 8,462 (11,579)

รวม (15,760) (36,750) (52,510)
สุทธิ 686,423 187,735 498,688

ณ วันที่
1 มกราคม 2553

บันทึกเปน
(รายจาย) รายได
ในงบกําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2553

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้เงินใหกูยืม (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 449,754 71,391 521,145

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 94,702 48,215 142,917

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,191 881 5,072

ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา 10,195 (30) 10,165

อื่นๆ - 22,884 22,884

รวม 558,842 143,341 702,183

(พันบาท)

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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At
1 January

2010

(Charged)/
Credited to
statement of

income
 (Note 24)

At
31 December

2010

Deferred tax liabilities
Leasehold  improvements and equipment
   (assets under fi nance lease) (23,475) 15,746 (7,729)

Long-term loans from fi nancial institutions 
   (cross currency swap) (81,916) 93,926 12,010

Others (11,624) (8,417) (20,041)

Total (117,015) 101,255 (15,760)

Net 441,827 244,596 686,423

(in thousand Baht)

12. Interest-bearing liabilities
(in thousand Baht)

Note 2011 2010

Current 
Short-term loans from fi nancial institutions 5 1,636,000 1,250,000

Current portion of long-term loans 5 4,051,710 4,612,400

Current portion of debenture 6,335,000 -

12,022,710 5,862,400

Non-current
Long-term loans from fi nancial institutions 5 8,926,669 9,901,980

Debenture 2,500,000 7,335,000

11,426,669 17,236,980

Total 23,449,379 23,099,380

The periods to maturity of interest-bearing liabilities, as at 31 December were as follows:
(in thousand Baht)

2011 2010

Within one year 12,022,710 5,862,400

After one year but within fi ve years 11,426,669 17,236,980

Total 23,449,379 23,099,380

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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ณ วันที่
1 มกราคม 2553

บันทึกเปน
(รายจาย) รายได
ในงบกําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 24)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 

2553

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ
   (สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน) (23,475) 15,746 (7,729)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
   (แลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ) (81,916) 93,926 12,010

อื่นๆ (11,624) (8,417) (20,041)

รวม (117,015) 101,255 (15,760)
สุทธิ 441,827 244,596 686,423

(พันบาท)

12. หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
(พันบาท)

หมายเหตุ 2554 2553

สวนที่หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5 1,636,000 1,250,000

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 4,051,710 4,612,400

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6,335,000 -

12,022,710 5,862,400

สวนที่ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5 8,926,669 9,901,980

หุนกู 2,500,000 7,335,000

11,426,669 17,236,980

รวม 23,449,379 23,099,380

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังนี้
(พันบาท)

2554 2553

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12,022,710 5,862,400

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 11,426,669 17,236,980

รวม 23,449,379 23,099,380

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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Above liabilities denominated in Thai Baht and Japanese Yen were guaranteed by a parent company. 
In 2011, above liabilities bear interest at the rates ranging from 1.90% per annum to 6.67% per annum 

(2010: 1.16% per annum to 7.30% per annum). 

Debentures

1.1 In August 2007, the Company issued 4 tranches of secured debentures amounting to Baht 320         
million (1st tranch), Baht 100 million (2nd tranch), Baht 125 million (3rd tranch) and Baht 2,710 million (4th tranch), 
divided into 320,000 units, 100,000 units, 125,000 units and 2,710,000 units, respectively, with a face value 
of Baht 1,000 each. These secured debentures were sold to public and institutional investors in accordance with 
the Notifi cation of the Offi  ce of the Securities and Exchange Commission. The term of the debentures of the 1st 

tranch and 2nd tranch were for a period of 3 years and the debentures redeemed in August 2010. The term of 
the debentures of the 3rd tranch and 4th tranch are for a period of 5 years and the debentures will be redeemed in 
August 2012. The debentures bear interest payable semi-annually at rate of 4.82% per annum for the 1st tranch, 
referred rates plus 0.90% per annum for the 2nd tranch, 5.37% per annum for the 3rd tranch and referred rate plus 
1.15% per annum for the 4th tranch. 

In August 2007, the Company entered into an interest rate swap agreement with a local branch of a foreign 
bank to hedge the risk of the volatility of interest rates for the payment of interest for the 2nd tranch and 4th tranch 
by swapping fl oating interest rate (referred rates plus 0.90% per annum and 1.15% per annum, respectively) to 
fi xed interest rate at 5.19% per annum and 5.85% per annum, respectively.

1.2 In August 2009, the Company issued guaranteed debentures amounting to Baht 3,500 million, divided 
into 3,500,000 units, with a face value of Baht 1,000 each. These guaranteed debentures were sold to public and 
institutional investors in accordance with the Notifi cation of the Offi  ce of the Securities and Exchange Commission. 
The term of debentures is for a period of 3 years (to be redeemed in August 2012). Interest on the debentures is 
payable quarterly at 4.90% per annum.

1.3 In September 2009, the Company issued guaranteed debentures amounting to Baht 1,000 million, 
divided into 1,000,000 units, with a face value of Baht 1,000 each. These guaranteed debentures were sold to 
public and institutional investors in accordance with the Notifi cation of the Offi  ce of the Securities and Exchange 
Commission. The term of debentures is for a period of 3 years and 6 months (to be redeemed in March 2013). 
Interest on the debentures is payable semi-annually at fl oating interest rate (referred rates plus 1.39% per annum).

In September 2009, the Company entered into an interest rate swap agreement with a local branch of a foreign 
bank by swapping fl oating interest rate (referred rates plus 1.39% per annum) to fi xed interest rate at 4.35% per annum.

1.4 In December 2011, the Company issued 3 tranches of secured debentures amounting to Baht 1,500 
million, with a face value of Baht 1,000 each. These secured debentures were sold to public and institution             
investors in accordance with the notifi cation of the offi  ce of the Securities and Exchange Commission. The                                          
debentures will be redeemed in December 2013, 2014 and 2015, respectively. Interest on the debentures is    
payable quarterly at 5.25% per annum, 5.50% per annum and 6.00% per annum, respectively. 

The debentures are guaranteed by a foreign related company. Debenture issuer and holders must comply 
with the terms and conditions of the debentures.

The currency denomination of interest-bearing liabilities as at 31 December was as follows:

(in thousand Baht)

2011 2010

Thai Baht 18,685,000 17,985,000

United States Dollars 1,758,250 1,758,250

Japanese Yen 3,006,129 3,356,130

Total 23,449,379 23,099,380

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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หนี้สินดังกลาวสกุลเงินบาทและสกุลเงินเยน คํ้าประกันโดยบริษัทใหญ
ในป 2554 หนี้สินดังกลาวขางตนมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 1.90 ตอปถึงรอยละ 6.67 ตอป (2553:  รอยละ 

1.16 ตอปถึงรอยละ 7.30 ตอป)

หุนกู

1.1 ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหุนกูมีประกัน 4 ครั้ง จํานวนเงิน 320 ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 1)  100 
ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 2) 125 ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 3) และ 2,710 ลานบาท (หุนกูครั้งที่ 4) แบงเปน 320,000 หนวย 
100,000 หนวย 125,000 หนวยและ 2,710,000 หนวย ตามลําดับ มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ใหแกผูลงทุนทั่วไป
และสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หุนกูครั้งที่ 1 และหุนกูครั้งที่ 2 มีอายุ 3 ป 
ซึง่ครบกาํหนดไถถอนเดอืนสงิหาคม 2553 หุนกูครัง้ที ่3 และหุนกูครัง้ที ่4 มอีาย ุ5 ป ซึง่จะครบกาํหนดไถถอนเดอืนสงิหาคม 
2555 และจายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งป โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.82 ตอป สําหรับหุนกูครั้งที่ 1 อัตราดอกเบี้ยอางอิงบวก
ดวยรอยละ 0.90 ตอป สําหรับหุนกูครั้งที่ 2 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.37 ตอป สําหรับหุนกูครั้งที่ 3 และอัตราดอกเบี้ยอางอิง
บวกดวยรอยละ 1.15 ตอป สําหรับหุนกูครั้งที่ 4 

ในเดอืนสงิหาคม 2550 บรษิทัไดทาํสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบัสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศ เพือ่
ปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สําหรับการชําระดอกเบี้ยหุนกูครั้งที่ 2 และหุนกูครั้งที่ 4 โดยการแลก
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ในอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกดวยรอยละ 0.90 ตอป และรอยละ 1.15 ตอป ตามลําดับ) กับ
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.19 ตอป และรอยละ 5.85 ตอป ตามลําดับ

1.2 ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทไดจําหนายหุนกูมีประกัน จํานวน 3,500 ลานบาท แบงเปน 3,500,000 หนวย 
มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ใหแกผูลงทุนทั่วไปและสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หุนกูดังกลาวมีอายุ 3 ป (ครบกําหนดไถถอนเดือนสิงหาคม 2555) และจายดอกเบี้ยทุกๆ รายไตรมาส 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.90 ตอป 

1.3 ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทไดจําหนายหุนกูมีประกันจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท แบงเปน 1,000,000 
หนวย มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ใหแกผูลงทนุทัว่ไปและสถาบนัตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและ
ตลาดหลักทรัพย  หุนกูดังกลาว มีอายุ 3 ป 6 เดือน ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนเดือนมีนาคม 2556 และจายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่ง
ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ในอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกดวยรอยละ 1.39 ตอป)

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศ 
โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ในอัตราดอกเบี้ยอางอิงบวกดวยรอยละ 1.39 ตอป) กับอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
4.35 ตอป

1.4 ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทไดจําหนายหุนกูมีประกัน 3 ครั้ง จํานวนรวม 1,500 ลานบาท มูลคาตราไว หนวย
ละ 1,000 บาท ใหแกผูลงทนุทัว่ไปและสถาบนัตามปะกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย หุนกูแตละ
ครั้งจะครบกําหนดไถถอนเดือนธันวาคม 2556, เดือนธันวาคม 2557 และ เดือนธันวาคม 2558 ตามลําดับ และจายดอก
เบี้ยทุกๆ ไตรมาส โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป, รอยละ 5.50 ตอป และรอยละ 6.00 ตอปตามลําดับ 

หุนกูดงักลาวคํา้ประกนัโดยบรษิทัตางประเทศทีเ่ก่ียวของกันแหงหน่ึง  ทัง้น้ีผูออกและผูถอืหุนกูมภีาระทีต่องปฏิบัตติาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูดังกลาว

 

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้
(พันบาท)

2554 2553

สกุลเงินบาท 18,685,000 17,985,000

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,758,250 1,758,250

สกุลเงินเยน 3,006,129 3,356,130

รวม 23,449,379 23,099,380

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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Cross currency and interest rate swap agreements

Thai Baht
As at 31 December 2011, the Company had interest rate swap agreements with local branch of the foreign 

related bank and local bank totaling Baht 3,300 million (31 December 2010 : Baht 3,000 million) to hedge the 
volatility of interest rate by paying interest fi xed rates as specifi ed in the agreement in exchange for fl oating rates.

 Japanese Yen
As at 31 December 2011, the Company had cross currency and interest rate swap agreements to hedge 

fi nancial liabilities denominated in foreign currencies and the volatility of interest rate by paying the interest in Baht in 
fi xed rate as specifi ed in the agreement in exchange for interest payable in JPY semi-annually. The cross currency 
agreements were as follows:

 • various branches of the foreign banks totaling JPY 6,050 million by swapping to Baht 2,263.5 million 
  (31 December 2010 : swapping JPY 5,200 million to Baht 1,935.5 million).

 • a local branch of the foreign related bank totaling JPY - million by swapping to Baht - million (31 December 
  2010 : swapping JPY 3,500 million to Baht 1,218.5 million).

 • a local bank of JPY 2,000 million by swapping to Baht 742.6 million (31 December 2010 : swapping 
  JPY 650 million to Baht 202.2 million).

United States Dollars
As at 31 December 2011, the Company had cross currency and interest rate swap agreements to hedge 

fi nancial liabilities denominated in foreign currencies and the volatility of interest rate with a local branch of the 
foreign related bank totaling USD 52 million by swapping to Baht 1,758.2 million (31 December 2010 : swapping 
USD 52 million to Baht 1,758.2 million) and paying the interest in Baht in fi xed rate as specifi ed in the agreement 
in exchange for interest payable in USD semi-annually.

13. Other current liabilities
(in thousand Baht)

Note 2011 2010

Interest and guarantee fees payable  - related parties 5 97,040 64,145

                                               - other parties 121,342 125,173

Other payables 95,931 59,086

Withholding tax payable 14,834 12,812

Accrued expenses and others 158,702 138,964

Total 487,849 400,180

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements




Annual Report

รายงานประจำป 2554
EASY BUY Public Company Limited

99

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap) 
และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ (cross currency)

สกุลเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap) กับสาขาในประเทศของ

ธนาคารตางประเทศที่เกี่ยวของกันและธนาคารในประเทศจํานวนเงินรวม 3,300 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553 : 3,000 
ลานบาท) เพือ่ปองกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ โดยการจายดอกเบีย้ในอตัราคงทีต่ามทีก่าํหนดในสญัญา 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

สกุลเงินเยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency 

and interest rate swap) เพื่อปองกันความเส่ียงของหน้ีสินทางเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตรา
ดอกเบีย้ โดยการจายดอกเบีย้เปนเงนิบาทในอตัราคงทีก่าํหนดในสญัญาในสญัญาเพือ่แลกเปลีย่นกบัดอกเบีย้ในสกลุเยนญีปุ่น
ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ สัญญาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ มีดังนี้

 • กับสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศหลายแหงจํานวนเงินรวม 6,050 ลานเยน โดยการแลกเปลี่ยนเปน
  สกุลบาทจํานวน 2,263.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553 : จากสกุลเงินเยนญี่ปุนจํานวน 5,200 ลานเยนเปน
  สกุลเงินบาทจํานวน 1,935.5 ลานบาท) 

 • กับสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวนเงินรวม - ลานเยน โดยการแลกเปลี่ยน
  เปนสกุลบาทจํานวน - ลานบาท (31 ธันวาคม 2553 : จากสกุลเงินเยนญี่ปุนจํานวน 3,500 ลานเยนเปนสกุลเงิน
  บาทจํานวน 1,218.5 ลานบาท)

 • กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งจํานวนเงินรวม 2,000 ลานเยน โดยการแลกเปลี่ยนเปนสกุลบาทจํานวน  742.6 
  ลานบาท (31 ธันวาคม 2553 : จากสกลุเงนิเยนญีปุ่นจาํนวน 650 ลานเยนเปนสกลุเงนิบาทจาํนวน 202.2 ลานบาท) 

 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency 

and interest rate swap) เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยกับสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวนเงินรวม 52 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
การแลกเปลี่ยนเปนสกุลบาทจํานวน 1,758.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553 : จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 52 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทจํานวน 1,758.2  ลานบาท) และการจายดอกเบี้ยเปนเงินบาทในอัตราคงที่ตามที่
กําหนดในสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนกับดอกเบี้ยในสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาทุก 6 เดือน

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(พันบาท)

หมายเหตุ 2554 2553

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการค้ําประกัน
          คางจาย  - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 97,040 64,145

                     - กิจการอื่น ๆ 121,342 125,173

เจาหนี้อื่น 95,931 59,086

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 14,834 12,812

คาใชจายคางจายและอื่นๆ 158,702 138,964

รวม 487,849 400,180

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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14. Employee benefit obligations
(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

2011 2010

Statement of fi nancial position obligations for:
Post-employment benefi ts 20,263 16,905

Year ended 31 December 2011 2010

Statement of comprehensive income: 
Recognised in profi t or loss:
Post-employment benefi ts 3,427 3,057

The Company operate a defi ned benefi t pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act 
B.E 2541 (1998) to provide retirement benefi ts to employees based on pensionable remuneration and length of service.

The statement of fi nancial position obligation was determined as follows:

2011 2010

Present value of unfunded obligation 19,838 16,480

Actuarial gains 425 425

Statement of fi nancial position obligation 20,263 16,905

2011 2010

Defi ned benefi t obligation at 1 January 16,905 13,970

Benefi ts paid by the plan (69) (122)

Current service cost and interest 3,427 3,057

Defi ned benefi t obligation at 31 December 20,263 16,905

2011 2010

Current service costs 2,606 2,386

Interest on obligation 821 671

Total 3,427 3,057

Movement in the present value of the defi ned benefi t obligations

Expense recognised in profi t or loss

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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14. ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน
(พันบาท)

(พันบาท)

2554 2553

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ:
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 20,263 16,905

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2553

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
รับรูในกําไรหรือขาดทุน:
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,427 3,057

บรษิทัจดัการโครงการบาํเหนจ็บาํนาญพนกังานตามขอกาํหนดของพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน

 
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะทางการเงินมีดังตอไปนี้

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

2554 2553

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 19,838 16,480

กําไรจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย 425 425

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 20,263 16,905

2554 2553

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม 16,905 13,970

ผลประโยชนจายโดยโครงการ (69) (122)

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 3,427 3,057

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,263 16,905

2554 2553

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,606 2,386

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 821 671

รวม 3,427 3,057

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

2011 2010

Administrative expenses 3,427 3,057

The expense is recognised in the statement of income:

Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables

15. Provision for demolished costs of leasehold improvements

2011 2010

Discount rate (%) 5 5

Future salary increase (%) 4 4

Retirement age (years) 55 55

( thousand shares/ thousand Baht)

2011 2010

At 1 January 37,625 39,654

Provisions made 2,428 287

Provisions reversed (8,798) (2,316)

At 31 December 31,255 37,625

Par value
per share
(in Baht)

2011 2010

Number Amount Number Amount

Authorised
At 1 January
- Ordinary shares 10 20,000 200,000 20,000 200,000

Increase of new shares 10,000  100,000 - -

At 31 December
- Ordinary shares 10 30,000 300,000 20,000  200,000

16. Share capital

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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(พันบาท)

2554 2553

คาใชจายในการบริหาร 3,427 3,057

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)

ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ

15. ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา

2554 2553

อัตราคิดลด (รอยละ) 5 5

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (รอยละ) 4 4

อายุเกษียณ (ป) 55 55

(พันบาท)

(พันหุน/พันบาท)

2554 2553

ณ วันที่ 1 มกราคม 37,625 39,654

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,428 287

กลับรายการประมาณการหนี้สิน (8,798) (2,316)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31,255 37,625

มูลคาหุน
ตอหุน (บาท)

2554 2553

จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน

 ทุนจดทะเบียน 
 ณ วันที่ 1 มกราคม
 - หุนสามัญ 10 20,000 200,000 20,000 200,000

ออกหุนใหม 10 10,000  100,000 - -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 - หุนสามัญ 10 30,000 300,000 20,000  200,000

16. ทนุเรอืนหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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( thousand shares/ thousand Baht)

Par value
per share
(in Baht)

2011 2010

Number Amount Number Amount

Issued and paid-up
At 1 January
- Ordinary shares 10 20,000 200,000 20,000 200,000

Increase of new shares 10,000  100,000 - -

At 31 December
- ordinary shares 10 30,000 300,000 20,000  200,000

Issue of ordinary shares

At the extraordinary shareholders’ meeting held on 12 May 2011, the shareholders unanimously approved 
the resolution to increase the share capital from Baht 200 million (20,000,000 shares, Baht 10 par value) to Baht 
300 million (30,000,000 shares, Baht 10 par value) by additional issuance of 10,000,000 common shares.  The 
Company registered the increase in share capital with the Ministry of Commerce on 2 June 2011.

17. Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not less 

than 5% of its annual net profi t, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), 
until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is 
not available for dividend distribution.

18. Segment information 
The Company’s operations are consumer fi nance business representing personal loans and installment 

loans as integrated and complementary activities that constitute one line of business. Consequently management               
considers that it has only one industry segment. Moreover, the Company operates in the domestic market;                         
consequently, the Company determines that it has only one geographical segment.

19.  Other income

(in thousand Baht)

2011 2010

Recovery of bad debts 683,603 611,956

Operating income and others 99,518 85,314

Total 783,121 697,270

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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(พันหุน/พันบาท)

มูลคาหุน
ตอหุน (บาท)

2554 2553

จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน

 หุนที่ออกและชําระแลว
 ณ วันที่ 1 มกราคม
 - หุนสามัญ 10 20,000 200,000 20,000 200,000

ออกหุนใหม 10 10,000  100,000 - -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 - หุนสามัญ 10 30,000 300,000 20,000  200,000

การออกหุนสามัญ
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากจํานวนเงิน 200 ลานบาท (จํานวน 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท (จํานวน 
30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มจํานวน 10,000,000 หุน บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 2 มิถุนายน 2554

17. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะตองจดัสรรทนุสาํรอง (“สาํรอง

ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

 
18. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการทางการเงินแกผูบริโภครายยอย ซึ่งไดแก การใหสินเชื่อในรูปแบบของสินเชื่อบุคคลและ
สินเชื่อผอนชําระ ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานเปนกลุมเดียวกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน ฝายบริหารจึงพิจารณาวา
บริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว นอกจากนี้ บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณา
วาบริษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว

19. รายไดอื่น
(พันบาท)

2554 2553

หนี้สูญรับคืน 683,603 611,956

รายไดจากการดําเนินงานและอื่นๆ 99,518 85,314

รวม 783,121 697,270

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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20. Operating expenses 

21. Administrative expenses

22. Employee benefit expenses

2011 2010

Personnel expenses 181,516 179,893

Marketing expenses 188,872 135,389

Commission expenses 124,620 120,610

Total 495,008 435,892

2011 2010

Personnel expenses 604,137 591,583

Leasehold improvements and equipment expenses 346,142 369,960

Tax and duties 289,608 274,376

Other operating expenses 391,470 334,849

Total 1,631,357 1,570,768

2011 2010

Management

Salaries and bonus 72,872 67,081

Contribution to defi ned contribution plan 395 387

Others 98 108

73,365 67,576

Other employees

Wages, salaries and bonus 705,809 718,219

Contribution to defi ned contribution plan 7,397 6,298

Others 72,447 46,959

785,653 771,476

Total 859,018 839,052

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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20. คาใชจายในการดาํเนนิงาน

21. คาใชจายในการบริหาร

22. คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนกังาน

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

2554 2553

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 181,516 179,893

คาใชจายการตลาด 188,872 135,389

คานายหนา 124,620 120,610

รวม 495,008 435,892

2554 2553

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 604,137 591,583

คาใชจายเกี่ยวกับสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 346,142 369,960

คาภาษีและอากร 289,608 274,376

คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ 391,470 334,849

รวม 1,631,357 1,570,768

2554 2553

ผูบริหาร

เงินเดือนและโบนัส 72,872 67,081

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 395 387

อื่นๆ 98 108

73,365 67,576

พนักงานอื่น

เงินเดือน คาแรงและโบนัส 705,809 718,219

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7,397 6,298

อื่นๆ 72,447 46,959

785,653 771,476

รวม 859,018 839,052

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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The defi ned contribution plan comprises a provident fund established by the Company for its employees. 
Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates not less 
than 3% of their basic salaries and by the Company at rate of 3% of the employees’ basic salaries. The provident 
fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is managed by a licensed Fund Manager.

23. Finance costs

Note 2011 2010

Interest expense  
     Related parties 5 451,524 441,121

     Financial institutions 647,859 616,653

Guarantee fee 
     Related parties 5 40,040 40,515

     Financial institutions - 17,450

Others   44,382 23,435

Total 1,183,805 1,139,174

Note 2011 2010

Current tax expense
     Current year 604,667 648,551

     Adjustment for prior years 32 (250)

604,699 648,301

Deferred tax expense
    Movements in temporary diff erences

11
45,275 (244,596)

     Income tax reduction - deferred 142,460 -

187,735 (244,596)

Total 792,434 403,705

24. Income tax expense
         Income tax recognised in profit or loss

Reconciliation of effective tax rate

2011 2010

Rate (%)
(in thousand

Baht)
Rate (%)

(in thousand
Baht)

Profi t before income tax expense 2,102,709 1,328,494

Income tax using the Thai corporation tax rate 30.0 630,813 30.0 398,548

Income tax reduction - deferred 142,460 -

Expenses not deductible for tax purposes and others 19,161 5,157

Total 37.7 792,434 30.4 403,705

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปน
สมาชกิของกองทนุ โดยพนกังานจายเงนิสะสมในอตัราไมตํา่กวารอยละ 3 ของเงนิเดอืนทกุเดอืน และบรษิทัจายสมทบในอตัรา       
รอยละ 3 ของเงนิเดอืนของพนกังานทกุเดอืน กองทนุสาํรองเลีย้งชพีนีไ้ดจดทะเบยีนเปนกองทนุสาํรองเลีย้งชพีตามขอกาํหนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต

23. ตนทุนทางการเงิน
(พันบาท)

(พันบาท)

หมายเหตุ 2554 2553

ดอกเบี้ยจาย
     กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 451,524 441,121

     สถาบันการเงิน 647,859 616,653

คาธรรมเนียมการค้ําประกัน
     กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 40,040 40,515

     สถาบันการเงิน - 17,450

อื่นๆ 44,382 23,435

รวม 1,183,805 1,139,174

หมายเหตุ 2554 2553

ภาษีเงินไดปจจุบัน
     สําหรับปปจจุบัน 604,667 648,551

     ภาษีงวดกอนๆ  ที่บันทึกต่ําไป (สูงไป) 32 (250)

604,699 648,301

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
     การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

11
45,275 (244,596)

     การลดภาษีเงินได – รอการตัดบัญชี 142,460 -

187,735 (244,596)

รวม 792,434 403,705

24. ภาษเีงนิได

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

2554 2553

อัตราภาษี
(รอยละ)

(พันบาท)
อัตราภาษี
(รอยละ)

(พันบาท)

กําไรกอนภาษีเงินได 2,102,709 1,328,494

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30.0 630,813 30.0 398,548

การลดภาษีเงินได – รอการตัดบัญชี 142,460 -

คาใชจายตองหามทางภาษีและอื่นๆ 19,161 5,157

รวม 37.7 792,434 30.4 403,705

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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Income tax reduction - deferred
On 11 October 2011, the Cabinet passed a resolution regarding tax measures to increase Thailand’s     

competitiveness and approved the reduction of the corporate income tax rate from 30% to 23% of net taxable 
profi t for the accounting period 2012 which ends on or after 31 December 2012 and to 20% of net taxable profi t 
for the accounting period which begins on or after 1 January 2013 and onwards.

In order to give eff ect to the above Cabinet resolution, the Government has issued a Royal Decree under 
the Revenue Code regarding the Reduction and Exemption in Income Taxes (No. 530) B.E. 2554 to reduce the 
corporate income tax rate for the three accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the 
accounting period 2012 which begins on or after 1 January 2012 and to 20% for the following two accounting 
periods 2013 and 2014 which begin on or after 1 January 2013 and 2014, respectively.  It is understood that the 
Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax rate at not higher than 
20% for the accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015 and onwards in order to give full 
eff ect to the Cabinet resolution.

Such announcement on the reduction of income tax rate has an impact on the measurement of deferred tax 
assets and deferred tax liabilities since Thai Accounting Standard No. 12 Income Taxes paragraph 47 states that 
deferred tax assets and liabilities shall be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when 
the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates that have been enacted or substantively enacted 
by the end of the reporting period.

The Federation of Accounting Professions has considered this matter and has resolved that the substantively 
enacted tax rates which should be applied in measuring deferred tax assets and liabilities shall be the reduced rates 
as approved by the Cabinet; i.e. 23% shall be applied for the accounting period 2012 and 20% shall be applied 
for accounting periods 2013 onwards. 

25. Basic earnings per share
The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2011 and 2010 were based 

on the profi t for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the weighted average number 
of ordinary shares outstanding during the years as follows: 

2011 2010

Profi t attributable to ordinary shareholders of the Company (basic) 1,310,275 924,789

Number of ordinary shares outstanding at 1 January 20,000 20,000

Eff ect of shares issued on 31 May 5,863 -

Weighted average number of ordinary shares outstanding (basic) 25,863 20,000

Basic earnings per share (basic) (in Baht) 50.66 46.24

(in thousand Baht)

26. Dividend
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 19 April 2011, the shareholders 

approved the appropriation of dividend of Baht 6 per share, amounting to Baht 120 million. The dividend was paid 
to shareholders during 2011. 

For the years ended 31 December 2011 and 2010
Notes to the Financial Statements
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การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล – ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตามท่ีคณะรฐัมนตร ีไดมมีตเิรือ่ง มาตรการภาษเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 

2554 โดยเห็นชอบใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ลงเหลือรอยละ 23 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลไดตราพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรา
และยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกลาวกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 
23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสอง
รอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ ทั้งนี้เปนที่
เชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว

การประกาศลดอตัราภาษดีงักลาวจะมผีลกระทบตอการวดัมลูคาสนิทรัพยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิ
ไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ยอหนาที่ 47 กําหนดใหกิจการวัดมูลคาสินทรัพย
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ดวยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดวาจะจายชําระหน้ีสิน โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะ
มีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ไดพจิารณาในเรือ่งนีแ้ลว มคีวามเหน็วา อตัราภาษทีีค่าดไดคอนขางแนทีค่วรนาํ
มาใชในการวดัมลูคาของสนิทรพัยและหนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีควรเปนอตัรารอยละตามทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบ 
กลาวคืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และรอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 เปนตนไป 

25. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐานสาํหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปที่เปนสวน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แสดง
การคํานวณดังนี้

(พันบาท)

2554 2553

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท(ขั้นพื้นฐาน) 1,310,275 924,789

จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 20,000 20,000

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายวันที่ 31 พฤษภาคม 5,863 -

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 25,863 20,000

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 50.66 46.24

26. เงินปนผล
ในการประชมุสามญัประจาํปของผูถอืหุนของบริษทัเมือ่วนัที ่19 เมษายน 2554 ผูถอืหุนมมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรเปน

เงนิปนผลในอตัราหุนละ 6 บาท เปนจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 120 ลานบาท เงนิปนผลดงักลาวไดจายใหแกผูถอืหุนในระหวางป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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27. Financial instruments
Financial risk management policies
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency     

exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not 
hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.

Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls 
in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. 
The management continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate   
balance between risk and control is achieved.  

Capital management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market      

confidence and to sustain future development of the business.  The Board monitors the return on capital, which 
the Group defines as result from operating activities divided by total shareholders’ equity.

Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the       

Company’s operations and its cash flows. The Company is primarily exposed to interest rate risk from its borrowing. 
The Company mitigates this risk by using derivative financial instruments principally interest rate swaps to manage 
exposure to fluctuations in interest rates (see Note 12).

Foreign currency risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to loans which are denominated in foreign            

currencies. The Company primarily utilises cross currency contracts with the same maturities as the loan agreements 
to hedge such financial liabilities denominated in foreign currencies (see Note 12). 

Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle its 

financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due. Management has a credit policy 
in place and exposure to credit risk is monitored by setting up a credit approval procedure, which requires credit 
officers to verify information provided by applicants and vendors. The verification process includes data screening 
from both internal and external sources. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount 
of each financial asset at the reporting date.

Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate 

by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

Fair values
The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, 

willing parties in an arm’s length transaction.
The Company uses the following methods and assumptions in estimating the fair value of each class of 

financial instruments.
Cash and cash equivalents - the carrying values are approximate to their fair values due to the relatively 

short-term maturity of these financial instruments.
Loan receivables bearing varying market interest rates - the carrying value of loan receivables is net of          

allowance for doubtful accounts and unearned interest income, which is approximate to fair value.
Short-term loans from financial institutions and trade accounts payable - the carrying amounts of these financial 

liabilities are approximate to their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments.

For the years ended 31 December 2011 and 2010
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27. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
บริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง

ประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปน
ตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา

 การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง   ฝายบริหารได
มกีารควบคมุกระบวนการจดัการความเสีย่งของของบริษทัอยางตอเน่ืองเพ่ือใหมัน่ใจวาเกิดความสมดลุระหวางความเสีย่งและ
การควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของ

ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน และระดับ
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู
ยมื บรษิทัลดความเสีย่งดงักลาวโดยการใชเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปนตราสารอนพุนัธซึง่สวนใหญเปนสญัญาแลกเปลีย่นอตัรา
ดอกเบี้ยเพื่อใชในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ 12)

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ ซึง่เกดิจากเงนิกูยมืทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ บรษิทัไดทาํ

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศตามระยะเวลาถงึกาํหนดชาํระของสญัญากูยมื เพือ่ปองกนัความเสีย่งของหนีส้นิทางการ
เงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุขอ 12)  

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อ

ครบกาํหนด ฝายบรหิารไดกาํหนดนโยบายทางดานสนิเชือ่เพือ่ควบคมุความเสีย่งทางดานสนิเชือ่โดยมกีระบวนการในการตรวจ
สอบความถกูตองของขอมลูทีร่ดักมุเพือ่ปองกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยกาํหนดใหพนกังานอนมุตัสินิเชือ่จะตองตรวจ
สอบขอมูลที่ไดรับจากลูกคาและจากรานคูคาโดยทําการตรวจสอบจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท  
ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันที่รายงาน

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให

เพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลคายุติธรรม
มลูคายตุธิรรม หมายถงึ จาํนวนเงนิทีผู่ซือ้และผูขายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยหรอืชาํระหนีส้นิกนั ในขณะทีท่ัง้สองฝาย

มคีวามรอบรูและเตม็ใจในการแลกเปลีย่นกนั และสามารถตอรองราคากนัไดอยางเปนอสิระในลกัษณะทีไ่มมคีวามเกีย่วของกนั
บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้

จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาด มูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีเงินใหกูยืมแสดงสุทธิจาก                       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี จะใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
เงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเจาหนีก้ารคา มรีาคาตามบญัชขีองหนีส้นิทางการเงนิใกลเคยีงกบัมลูคายุตธิรรม

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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Long-term loans from fi nancial institutions, debentures carry fl oating interest rate. Loans carrying fi xed interest 
rates-the fair values are estimated using discounted cash fl ows based on the current interest rate over the remaining 
years to maturities which do not materially diff er from their carrying values.

The mark to market evaluations of the cross currency and interest rate swap contracts have been calculated 
using rates quoted on the basis that the contracts were terminated at the reporting date.   As at 31 December 
2011, the Company has gain from terminated the cross currency and interest rate swap contracts approximately 
Baht 146 million (2010 : loss Baht 31.2 million). 

28. Commitments with non-related parties

2011 2010

Non-cancellable operating lease commitments
Within one year 130,739 123,803

After one year but within fi ve years 82,825 61,547

Total 213,564 185,350

(in thousand Baht)

The Company entered into several lease agreements covering offi  ce premises and vehicles for periods of 
from one to four years. In consideration thereof, the Company is committed to pay rental fee at various annual rental 
rates as specifi ed in the agreements.

29. Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted 
The Company has not adopted the following new and revised TFRS that have been issued as of the          

reporting date but are not yet eff ective.  The new and revised TFRS are expected to become eff ective for annual 
fi nancial periods beginning on or after 1 January in the year indicated in the following table.

Management expects to adopt and apply these new TFRS in accordance with the FAP’s announcement 
and has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the Company’s fi nancial statements of 
those new standards assessed to have the impact on the fi nancial statements in the period of initial application.  
This standard is as follows:

TAS 21 (revised 2009) – The effects of changes in foreign exchange rates

The principal change introduced by TAS 21 is the introduction of the concept of functional currency, which 
is defi ned as the currency of the primary economic environment in which the entity operates. TAS 21 requires the 
entity to determine its functional currency and translate foreign currency items into its functional currency, reporting 
the eff ects of such translation in accordance with the provisions of TAS 21.  Foreign currencies are defi ned by TAS 
21 as all currencies other than the entity’s functional currency.

Management has determined that the functional currency of the Company is Thai Baht.  Accordingly, the 
adoption of TAS 21 from 1 January 2013 is not expected to have a signifi cant impact on the Company’s reported 
assets, liabilities or retained earnings.

TFRS Topic Year effective

TAS 21 (revised 2009) The Eff ects of Changes in Foreign Exchange Rates 2013

For the years ended 31 December 2011 and 2010
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บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ทําการสํานักงานและยานพาหนะหลายฉบับเปนระยะเวลาตั้งแตหนึ่งถึงสี่ป ในการนี้ บริษัท
ผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอัตราคาเชาตอปที่แตกตางกันตามที่ระบุในสัญญา

29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไมมี

การบงัคบัใช  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมกาํหนดใหถอืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 

 ผูบริหารคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใชและถือปฏิบัติ โดย
ผูบริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีดัง
ตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  – ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆ ที่ใชในการรายงาน 
ซึง่เปนสกลุเงนิทีพ่จิารณาวาเปนสกลุเงนิในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจิทีก่จิการนัน้ประกอบกจิการ มาตรฐานการบญัชฉีบบั
ที่ 21 กําหนดใหกิจการ ระบุสกุลเงินที่ใชรายงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนิน
งาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21  ได
ใหคํานิยามสําหรับ เงินตราตางประเทศ กลาวคือ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ

ผูบริหารกําหนดสกุลเงินท่ีใชรายงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังนั้น การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จะไมไดรับผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอสินทรัพย หนี้สิน 
และ กําไรสะสมของบริษัท

เงนิกูยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ หุนกู มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั สาํหรับเงนิกูยมืทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที ่มลูคายตุธิรรม
ประมาณขึน้โดยใชวธิสีวนลดกระแสเงนิสด และใชอตัราคดิลดทีก่าํหนดตามอตัราดอกเบีย้ในปจจบุนัตามอายทุีเ่หลอืไมแตกตาง
จากมูลคาตามบัญชีอยางเปนสาระสําคัญ

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคาท่ีจะรับหรือจายหากมีการ
เลิกสัญญา ณ วันที่รายงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกําไรจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ยประมาณ 146 ลานบาท (2553: ขาดทุน 31.2 ลานบาท) 

28. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
(พันบาท)

2554 2553

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได
ภายในหนึ่งป 130,739 123,803

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 82,825 61,547

รวม 213,564 185,350

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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EASY BUY’s Branches

Branches in Bangkok and Greater Bangkok (Full Branch)

1 Silom No. 144/2 Silom Road, Surawongse, Bangrak, Bangkok 10500

2 Seacon Square 3 Floor Seacon Square, No. 55 Moo 6, Srinakarin Road, Nongbon, Pravej, Bangkok 10250

3 The Mall Bangkae 3 Floor, The Mall Bangkae, No. 275 Moo 1, Phetkasem Road, Bangkae Nuea, Bangkae, Bangkok 10600

4 Future Park Rangsit 2 Floor, Future Park Rangsit, No. 94 Phaholyothin Road, Prachatipat, Thanyaburi, Pathumtani 12130

5 The Mall Bangkapi 3 Floor, The Mall Bangkapi, No. 3522 Ladprao Road, Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240

6 The Mall Ngamwongwan 3 Floor, The Mall Ngamwongwan, No. 30/39-50 Moo 2, Bangkhen,  Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000

7 Central Pinklao 4 Floor, Contral Plaza Pinklao, No. 7/458-459 Baromrajchonnanee Road, Arunammarin, Bangkok-Noi, Bangkok 10700

8 Fashion Island 2 Floor, Fashion Island, No. 5/5 Moo 7, Ramintra Road, Kannayao, Kannayao, Bangkok 10230

9 MBK Center 4 Floor, Maboonklong Center, No. 444 Citi Link Zone, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

10 The Mall Ramkhamhaeng 2B Floor, The Mall Ramkhamhaeng, No. 1909, Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240

11 Central Rama II 3 Floor, Central Plaza Rama II, No. 128 Moo 6, Rama II Road, Samaedam, Bangkhuntean, Bangkok 10150

12 Center Point Bangyai 1 Floor, Center Point Bangyai, No. 1/2  Moo 6, Talingchan-Suphanburi Road, Saothonghin, Bang-Yai, Nonthaburi 11140

13 The Mall Tha Phra 3 Floor, The Mall Tha Phra, No. 99 Ratchadapisek (Taksin) Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600

14 Big C Ratchadamri 3 Floor, Big C Super Center Ratchadamri, No. 97/11 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

15 Nakhonpathom No. 119/8 Songphol Road, Sanamjan, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

16 Big C Chaengwattana 1B Floor, Big C Supercenter Chaengwattana, No. 96 Moo1, Chaengwattana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210

17 Central Rama III Ground Floor Central Rama III, No. 79/3 Sathupradit Road, Chongnonsee, Yanawa, Bangkok 10120

18 Century The Movie Plaza 3 Floor, Century The Movie Plaza, No. 15, Phayathai Road, Phayathai, Rajthaewee, Bangkok 10400

19 Home Pro Suvarnabhumi 1 Floor, HomePro Suvarnbhumi, No. 99/28 Moo1, Bangna-Trad K.M. 12 Road, Rachatewa, Bangplee, Samutprakarn 10540

20 Union Mall 2 Floor, Union Mall, No. 54 Soi Ladprao 1, Ladprao Road, Chomphol, Chatuchak, Bangkok 10900

21 Central Ramindra 2 Floor, Central Ramindra, No. 109/10 Ramindra Road, Anusaowari, Bangkhen, Bangkok 10220

22 Big C Wongsawang 2 Floor, Big C Super Center Wongsawang, No. 888, Piboon Songkram Road, Bangsue, Bangsue , Bangkok 10800

23 Samutsakorn No. 901/15-16 Ekkachai Road, Mahachai, Muang Samutsakorn, Samutsakorn 74000

Branches in Bangkok and Greater Bangkok (Apply Channel)

1 Central Bangna 2 Floor, Central Bangna, No. 1093 Moo 12, Bangna-Trad  K.M. 3 Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

2 Big C Rangsit Klong 6 Big C Super Center Rangsit Klong 6, No. 158/17 Moo 4, Rangsit-Nakornnayok Road, Singto, Thanyaburi, Pathumthani 12110

3 Yes Bangpli Yes Bangpli, No. 201 Moo 1, Teparak-Bangbor  K.M. 22.5 Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10540

4 Central Chaengwattana 4 Floor Central Chaengwattana, No. 999, 99/9 Moo 2 Chaengwattana Road, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 11120

5 Esplanade 2 Floor, Esplanade Ratchada, No. 99 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

BTS Booths

1 Ari Station BTS Ari Station

2 On Nut Station BTS On Nut Station

MRT Booths

1 Sukhumvit Station MRT Sukhumvit Station

2 Phaholyothin Station MRT Phaholyothin Station 

Regional Branches (Full Branch)

1 Ayutthaya Park 2 Floor, Ayutthaya Park Shopping Center , No. 126 Talad Nam Zone,  Moo 3 Asia Road, Klong Suan Plu, Phra Nakorn 
Sri Ayutthaya, Phra Nakorn Sri Ayutthaya 13000

2 Amata Nakorn 2 Floor, Amata Financial Complex Building, No. 700/17 Moo 1, Bangna-Trad K.M. 57 Road, Klong Tamru, Muang Chonburi, Chonburi 20000

3 Saraburi 2 Floor, Sukanant Park Department Store, No. 179/5, Sud Buntad Road, Pak Priew, Muang Saraburi, Saraburi 18000

4 Robinson, Chanthaburi BF Floor, Robinson Department Store, No. 22/107 Moo 7, Phinsarn Road, Chantanimit, Muang Chanthaburi, Chanthaburi 22000

5 Amata City Amata City Rayong Project, No. 265/27 Moo 3, Borwin, Sriracha, Chonburi 20230

6 Big C Pattaya 1 Floor, Big C Super Center South Pattaya, No. 565/41 Moo 10, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi 20150

7 Hua Hin Market Village 2 Floor, Hua Hin Market Village Project, No. 234/1, Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan 77110

8 Ratchaburi No. 353/17, Sri Suriyawong Road, Na-Muang, Muang Ratchaburi,  Ratchaburi 70000

9 Lopburi No. 98/1, Naresuan Road, Talay Chub Sorn, Muang Lopburi, Lopburi 15000

10 Suphanburi No. 526/3-4, Malai Man Road, Tha Pee Liang, Muang Suphanburi, Suphanburi 72000
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สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภทสาขาเต็มรูปแบบ (Full Branch)

1 สาขาสีลม เลขที่ 144/2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2 สาขาซีคอน สแควร ชั้น 3 หางสรรพสินคาซีคอน สแควร เลขที่ 55 หมู 6 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

3 สาขาเดอะมอลล บางแค ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางแค เลขที่ 275 หมู 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10600

4 สาขาฟวเจอร พารค รังสิต ชั้น 2 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

5 สาขาเดอะมอลล บางกะป ชั้น 3 ศูนยการคาเดอะมอลลบางกะป เลขที่ 3522 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

6 สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล งามวงศวาน เลขที่ 30/39 – 50 หมู 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

7 สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา ชัน้ 4 ศนูยการคาเซน็ทรลั พลาซา ปนเกลา เลขที ่7/458 – 459 ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมัรนิทร เขตบางกอกนอย กรงุเทพมหานคร 10700

8 สาขาแฟชั่น ไอสแลนด ชั้น 2 หางสรรพสินคาแฟชั่น ไอสแลนด รามอินทรา เลขที่ 5/5 หมู 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

9 สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร ชั้น 4 ศูนยการคามาบุญครอง เซ็นเตอร เลขที่ 444 โซนซิตี้ลิงค ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

10 สาขาเดอะมอลล รามคําแหง ชั้น 2B หางสรรพสินคาเดอะมอลล รามคําแหง เลขที่ 1909 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

11 สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เลขที่ 128 หมู 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

12 สาขาเซ็นเตอร พอยท บางใหญ ชัน้ 1 อาคารเซน็เตอร พอยท บางใหญ เลขที ่1/2 หมู 6 ถนนตลิง่ชนั – สพุรรณบรุ ีตาํบลเสาธงหนิ อาํเภอบางใหญ จงัหวดันนทบรุ ี11140

13 สาขาเดอะมอลล ทาพระ ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทาพระ เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

14 สาขาบิ๊กซี ราชดําริ ชัน้ 3 ศนูยการคาบิก๊ซ ีซเูปอร เซ็นเตอร สาขาราชดาํร ิเลขท่ี 97/11 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330

15 สาขานครปฐม เลขที่ 119/8 ถนนทรงพล ตําบลสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

16 สาขาบิ๊กซี แจงวัฒนะ ชัน้ 1B ศูนยการคาบิก๊ซี ซูเปอร เซน็เตอร สาขาแจงวฒันะ เลขท่ี 96 หมู 1 ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 10210

17 สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

18 สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซา ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซา เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

19 สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ ชัน้ 1 โฮมโปรดกัส เซ็นเตอร สาขาสุวรรณภมู ิเลขท่ี 99/28 ถนนบางนา – ตราด กม. 12 หมู 1 ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540

20 สาขายูเนี่ยน มอลล ชั้น 2 ศูนยการคายูเนี่ยน มอลล เลขที่ 54 ซอยลาดพราว 1 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

21 สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น 2 หางสรรพสินคาเซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่ 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

22 สาขาบิ๊กซี วงศสวาง ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร วงศสวาง เลขที่ 888 ถนนพิบูลยสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

23 สาขาสมุทรสาคร เลขที่ 901/15 – 16 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภทสาขายอย (Apply Channel)

1 สาขาเซ็นทรัล บางนา ชั้น 2 หางสรรพสินคาเซ็นทรัล บางนา เลขที่ 1093 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด กม. 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2 สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง 6 ศนูยการคาบิก๊ซ ีซเูปอร เซน็เตอร สาขารงัสิต คลอง 6 เลขท่ี 158/17 หมู 4 ถนนรงัสิต – นครนายก ตําบลสิงโต อาํเภอธญับรุ ีจงัหวัดปทุมธาน ี12110

3 สาขาเยส บางพลี ศนูยการคาเยส บางพล ีเลขที ่201 หมู 1 ถนนเทพารกัษ – บางบอ กม. 22.5 ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540

4 สาขาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ ศนูยการคาเซน็ทรลั พลาซา แจงวฒันะ เลขที ่999, 99/9  หมู 2  ถนนแจงวฒันะ ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120

5 สาขาเอสพลานาด ชั้น 2 ศูนยการคาเอสพลานาด รัชดา เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สาขาบนสถานีรถไฟฟา BTS

1 BTS สถานีอารีย BTS สถานีอารีย

2 BTS สถานีออนนุช BTS สถานีออนนุช 

สาขาบนสถานีรถไฟฟาใตดิน MRT

1 MRT สถานีสุขุมวิท MRT สถานีสุขุมวิท 

2 MRT สถานีพหลโยธิน MRT สถานีพหลโยธิน

สาขาตางจังหวัด ประเภทสาขาเต็มรูปแบบ (Full Branch)

1 สาขาอยุธยา พารค ชั้น 2 ศูนยการคาอยุธยา พารค เลขท่ี 126 โซนตลาดน้ํา หมู 3 ถนนสายเอเชีย ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000

2 สาขาอมตะนคร ชั้น 2 โครงการอมตะ ไฟแนนเชียล คอมเพล็กซ บิวดิ้ง เลขที่ 700/17 หมู 1 ถนนบางนา – ตราด กม. 57 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

3 สาขาสระบุรี ชั้น 2 หางสรรพสินคาสุขอนันต ปารค เลขที่ 179/5 ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จัดหวัดสระบุรี 18000

4 สาขาโรบินสัน จันทบุรี ชั้น BF หางสรรพสินคาโรบินสัน เลขที่ 22/107 หมู7 ถนนภิญญสาสน ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

5 สาขาอมตะ ซิตี้ โครงการอมตะ ซิตี้ ระยอง เลขที่ 265/27 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

6 สาขาบิ๊กซี พัทยา ชั้น 1 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร พัทยาใต เลขที่ 565/41 หมู 10 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

7 สาขาหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ ชั้น 2 โครงการหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110

8 สาขาราชบุรี เลขที่ 353/17 ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

9 สาขาลพบุรี เลขที่ 98/1 ถนนนเรศวร ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

10 สาขาสุพรรณบุรี เลขที่ 526/3 – 4 ถนนมาลัยแมน ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

สาขาของอีซี่บาย
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Regional Branches (Full Branch)

11 Chachoengsao No. 9/55 New Sri Sotorn Road, Na-Muang, Muang Chachoengsao, Chachoengsao 54000

12 Nakorn Ratchsima Ratchsima Avenue Building, No. 230/1, Mittrapab-Nongkai Road, Nai Muang, Muang Nakorn Ratchsima, Nakorn Ratchsima 30000 

13 Khon Kaen No. 295 and 297 Na-Muang Road, Na-Muang, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

14 Ubon Ratchathani No. 303, Khuen Thani Road, Nai Muang, Muang Ubon Ratchathani,  Ubon Ratchathani 34000

15 Surin No. 726, Lak Muang Road, Nai Muang, Muang Surin, Surin 32000

16 Buriram No. 21/12-13, Thani Road, Nai Muang, Muang Buriram, Buriram 31000

17 Big C Srisakes Ground Floor, Big C Super Center Srisakes, No. 29/49 Moo 11, Ya Plong, Muang Srisakes, Srisakes 33000

18 Chaiyaphum No. 171/25-26, Sanambin Road, Nai Muang, Muang Chaiyaphum, Chaiyaphum 36000

19 Udon Thani No. 540/61  Phosee Road, Makkheang, Muang Udon Thani, Udon Thani 41000

20 Roi Et No. 56/1-2, Pracha Thammarak Road, Nai Muang, Muang Roi Et, Roi Et 45000

21 Sakon Nakhon No. 1898/11, Rathpattana Road, That Choeng Chum, Muang Sakon Nakhon, Sakon Nakhon 47000

22 Mahasarakham No. 394, Nakorn Sawan Road, Talad, Muang Mahasarakham, Mahasarakham 44000

23 Chiang Mai Central Airport 3 Floor, Central Plaza Chiang Mai Airport, No. 2 Mahidol Road, Haiya, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50200

24 Phitsanulok No. 401/177-8 Mittraphab Road, Nai-Muang, Muang Phitsanulok, Phitsanulok 65000

25 Big C Lampang 2 Floor, Big C Super Center Lampang, No. 65 Hiway Lampang-Ngaw Road, Sob-Tui, Muang Lampang, Lampang 52100

26 Chiang Rai No. 191-2, Thanalai Road, Vieng, Muang Chiang Rai, Chiang Rai 57000

27 Phrae No. 6/22 Yantrakij Kosol Road, Nai Viang, Muang Phrae, Phrae 54000

28 Chiang Mai Sahasriphum Sahasriphum Place, No. 248/4 Maneenopparat Road, Sriphum, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50200

29 Nakorn Sawan No. 313/18, Sawanvitee Road, Pak Nampo, Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan 60000

30 Kamphaeng Phet No. 207, Jaroensuk Road, Nai Muang, Muang Kamphaeng Phet, Kamphaeng Phet 62000

31 Uttaradit No. 1/56-57, Samran Ruen Road, Tha It, Muang Uttaradit, Uttaradit Province 53000

32 Phetchaboon No. 2, Ketpanya Road, Nai Muang, Muang Phetchaboon, Phetchaboon 67000

33 Rayong No. 141/19-20 Sukhumvit Road, Choengnern, Muang Rayong, Rayong 21000

34 Songkhla No. 1/14 Suwanwong Road, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

35 Nakorn Sri Thammarat No. 73/118-119,  Pattanakarn Koo Khwang Road, Tha Wang, Muang Nakorn Sri Thammarat, Nakorn Sri Thammarat 80000

36 Surat Thani No. 10 and 10/1, Don Nok Road, Talad, Muang Surat Thani, Surat Thani 84000

37 Trang No. 74/17 Soi 7, Ratsada Road, Tab Thiang, Muang Trang, Trang 92000

38 Central Festival Phuket 2 Floor, Central Plaza Festival Phuket, No. 74-75, Moo 5, Vichit Songkram Road, Vichit, Muang Phuket, Phuket 83000

39 Chumphorn No. 25/53, Kromaluang Chumphorn Road, Tha Taphao, Muang Chumphorn, Chumphorn 86000

40 Big C Krabi 1 Floor Big C Super Center, Krabi Branch, No. 349 Moo 11, Krabi-Noi, Muang Krabi, Krabi 81000

Regional Branches (Apply Channel)

1 Sriracha Ground Floor, Com-Sriracha Building, No. 135/99, Sukhumvit Road, Sriracha, Sriracha, Chonburi 20110

2 Big C Samui Big C Super Center, Samui, No. 129/19 Moo 1, Bor Phut, Koh Samui, Suratthani  84320

3 Kalasin Plaza Kalasin Plaza, No. 4/14, Theenanont Road, Kalasin, Muang Kalasin, Kalasin 46000

4 Big C Lamphun Big C Super Center Lamphun , No. 200 Moo 4, Chiang Mai-Lampang Road, Baan Klang, Muang Lamphun, Lamphun 51000

5 Big C Khon Kaen 2 Floor, Big C Super Center Khon Kaen , No. 290/1 Moo 17, Mitrapharp Road, Nai Muang, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

6 Big C Yasothorn 1 Floor, Big C Super Center Yasothorn , No. 323 Moo 2, Chaeng Sanit Road, Samran, Muang Yasothorn, Yasothorn 35000

7 Big C Srakaew Big C Super Center Srakaew, No. 352 Suwannasorn Road, Srakaew, Muang Srakaew, Srakaew 27000

8 HomePro Phuket 1 Floor, Home Products Center Phuket, No. 61/10, Eastern Chao Fah Road, Chalong, Muang Phuket, Phuket 83130

9 The Mall Korat 3 Floor, The Mall Department Store Korat, No. 1242/2 Mitrapharp Road, Nai Muang, Nakorn Ratchasrima, Nakorn Ratchasrima 30000

10 Nong Kai 1 Floor, Big Jiang Shopping Center, No. 305 Moo 10, Mitrapharp Road, Pho Chai, Muang Nong Kai, Nong Kai 43000

EASY BUY’s Branches
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สาขาตางจังหวัด ประเภทสาขาเต็มรูปแบบ (Full Branch)

11 สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ 9/55 ถนนศรีโสธรตัดใหม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 54000

12 สาขานครราชสีมา อาคารราชสีมา อเวนิว เลขที่ 230/1 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 

13 สาขาขอนแกน เลขที่ 295 และ 297 ถนนหนาเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000

14 สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 303 ถนนเขื่อนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

15 สาขาสุรินทร เลขที่ 726 ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000

16 สาขาบุรีรัมย เลขที่ 21/12 – 13 ถนนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย  31000

17 สาขาบิ๊กซี ศรีสะเกษ ชั้น G ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร เลขที่ 29/49 หมู 11 ตําบลหญาปลอง อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

18 สาขาชัยภูมิ เลขที่ 171/25 – 26 ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

19 สาขาอุดรธานี เลขที่  540/61  ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง  อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 41000

20 สาขารอยเอ็ด เลขที่ 56/1 – 2 ถนนประชาธรรมรักษ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 45000

21 สาขาสกลนคร เลขที่ 1898/11 ถนนรัฐพัฒนา ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

22 สาขามหาสารคาม เลขที่ 394 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

23 สาขาเชียงใหม เซ็นทรัล แอรพอรท ชัน้ 3 ศนูยการคาเซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหมแอรพอรท เลขที ่2 ถนนมหดิล ตาํบลหายยา อาํเภอเมอืงเชยีงใหม  จงัหวดัเชยีงใหม 50200

24 สาขาพิษณุโลก เลขที่ 401/177 – 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

25 สาขาบิ๊กซี ลําปาง ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร ลําปาง เลขที่ 65 ถนนไฮเวยลําปาง – งาว ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 52100

26 สาขาเชียงราย เลขที่ 191 – 2 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

27 สาขาแพร เลขที่ 6/22 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000

28 สาขาเชียงใหม สหศรีภูมิ โครงการสหศรีภูมิ เพลส เลขที่ 248/4 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200

29 สาขานครสวรรค เลขที่ 313/18 ถนนสวรรควิถี ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  60000

30 สาขากําแพงเพชร เลขที่ 207 ถนนเจริญสุข ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 62000

31 สาขาอุตรดิตถ เลขที่ 1/56 – 57 ถนนสําราญรื่น ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 53000

32 สาขาเพชรบูรณ เลขที่ 2 ถนนเกตุปญญา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  67000

33 สาขาระยอง เลขที่ 141/19 – 20 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

34 สาขาสงขลา เลขที่ 1/14 ถนนสุวรรณวงศ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

35 สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 73/118 – 119 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลทาวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

36 สาขาสุราษฎรธานี เลขที่ 10 และ 10/1 ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

37 สาขาตรัง เลขที่ 74/17 ซอย 7 ถนนรัษฎา ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

38 สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่ 74 – 75 หมู 5 ถนนวิชิตสงคราม ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

39 สาขาชุมพร เลขที่ 25/53 ถนนกรมหลวงชุมพร ตําบลทาตะเภา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

40 สาขาบิ๊กซี กระบี่ ชั้น 1 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร กระบี่ เลขที่ 349 หมู 11 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

สาขาตางจังหวัด ประเภทสาขายอย (Apply Channel)

1 สาขาศรีราชา ชั้น G อาคารคอมศรีราชา เลขที่ 135/99 ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

2 สาขาบิ๊กซี สมุย ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สมุย เลขที่ 129/19 หมู 1 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 84320

3 สาขากาฬสินธุ พลาซา ศูนยการคากาฬสินธุ พลาซา เลขที่ 4/14 ถนนถีนานนท ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 46000

4 สาขาบิ๊กซี ลําพูน ศนูยการคาบิก๊ซ ีซเูปอร เซน็เตอร ลาํพนู เลขที ่200 หมู 4 ถนนเชยีงใหม – ลาํปาง ตาํบลบานกลาง อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 51000

5 สาขาบิ๊กซี ขอนแกน ชัน้ 2 ศนูยการคาบิก๊ซ ีซเูปอร เซน็เตอร ขอนแกน เลขที ่290/1 หมู 17 ถนนมติรภาพ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแกน จงัหวดัขอนแกน 40000

6 สาขาบิ๊กซี ยโสธร ชั้น 1 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร ยโสธร เลขที่ 323 หมู 2 ถนนแจงสนิท ตําบลสําราญ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

7 สาขาบิ๊กซี สระแกว ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สระแกว เลขที่ 352 ถนนสุวรรณศร ตําบลสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 27000

8 สาขาโฮมโปร ภูเก็ต ชั้น 1 โฮมโปรดักส เซ็นเตอร ภูเก็ต เลขที่ 61/10 ถนนเจาฟาตะวันออก ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

9 สาขาเดอะมอลล โคราช ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช เลขที่ 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

10 สาขาหนองคาย ชั้น1 ศูนยการคาบิ๊กเจียง เลขที่ 305 หมูที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

สาขาของอีซี่บาย
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Company Name EASY BUY Public Company Limited
ชื่อบริษัท บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

Businesses A consumer fi nance company
 (Revolving Loan Business and Installment Loan Business)
ประเภทธุรกิจ ใหบริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภค
 (สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผอนชําระ)

Establishment September 30, 1996
วันที่จัดตั้งบริษัท 30 กันยายน 2539

Registration No. 0107548000251
เลขที่จดทะเบียน 0107548000251

Fiscal Year End Date 31st December
รอบปบัญชี 31 ธันวาคม

Number of Registered and Paid - up Shares Baht 300 million
 (30,000,000 shares at 10 Baht par value each)
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลานบาท
 (30,000,000 หุน ในราคาพาร 10 บาทตอหุน)

Head Offi  ce (1) 5 Floor, Sathorn Square Offi  ce Tower, 
 98 North Sathorn Road, Silom, 
 Bangrak, Bangkok 10500
 Tel: +66 2684 3333 Fax: +66 2695 0169
 Homepage: http://www.easybuy.co.th

ที่ตั้งสํานักงานใหญ (1) ชั้น 5 อาคารสาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร
 98 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
 โทรศัพท +66 2684 3333 โทรสาร +66 2695 0169
 โฮมเพจ http://www.easybuy.co.th

Fact Sheet / ขอมูลบริษัท ฯ โดยสรุป

 (As of December 31, 2011 / ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

 (1) บริษัท อีซ่ี บาย จํากัด (มหาชน) ไดทําการยายสํานักงานใหญ จากเดิม ช้ัน 11, 13 อาคารรามาแลนด 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  เปนท่ีทําการใหม ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 เปนตนไป

 (1)  EASY BUY Public Company Limited has moved head offi  ce from 11, 13 Floor Ramaland Building 952 Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 
  to new location from January 1, 2012 onwards





บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
EASY BUY Public Company Limited. 5 Floor, Sathorn Square Office Tower 98 North Sathorn Road Silom Bangkok 10500

Tel : +66 2684 3333  Fax : +66 2695 0169  Website : http://www.easybuy.co.th
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