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MISS ION

พันธกิจของ บร�ษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

 บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ไดจัดตั้งพันธกิจ (Mission) ขึ้น เพื่อสรางคุณคาในการทำงาน
รวมกันใหเปนวัฒนธรรมของบริษัท และแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน

 เรา “บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)” มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน
สูงสุดตอสังคม
 We, EASY BUY Public Company Limited, carry out our business with intention to 
contribute to society.

 โดยผานแนวทางปฏิบัติที่เรียกวา “ 3C “ คือ

• ตระหนักและภาคภูมิใจ (Consciousness & Pride)
 เราตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจและมีความภาคภูมิใจในงานบริการของเราที่
สรรคสรางประโยชนตอสังคม
 (We implement our duties with consciousness and pride that our work can contribute
to society.)

• สร�างสรรค�และเป�ดใจ (Creativity & Open Mind)
 เราเปดใจโดยไมยึดติดเพื่อรับความคิดเห็นใหมๆ จากผูรวมงานทุกระดับ เพื่อประโยชนแหง
การพัฒนาและนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคาของเรา
 (We are open minded to all new ideas and innovation for the betterment of our services.)

• ปรับปรุงงานอย�างต�อเนื่อง (Continuous Improvement)
 เราแสวงหาโอกาสเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เพื่อ
มอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดใหกับลูกคาของเรา
 (We are constantly seeking new ways to enhance our performance and standards to 
offer our customers the highest quality service.)
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* During the year of 2012 the Company issued the stock dividend. The Company has restated the number of weighted average ordinary shares used in the computation of basic earnings per share for the year 2011
 by adjusting to give effect to the stock dividends granted to the existing shareholders.
* เนื่องจากบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผลในระหวางป 2555 บริษัทไดปรับปรุงจำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักเพื่อใชในการคำนวณกำไรตอหุนพื้นฐานสำหรับป 2554 ซึ่งปรับดวยหุนปนผลที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม

Corporate Key Figures / ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

Statements of Financial Position / งบแสดงฐานะการเงิน

Loan Receivables (Net) / ลูกหนี้เงินใหกูยืม (สุทธิ) 

Total Assets / ทรัพยสินรวม

Current Liabilities / หนี้สินหมุนเวียน

Non-Current Liabilities / หนี้สินไมหมุนเวียน

Total Liabilities / หนี้สินรวม

Share Capital / ทุนจดทะเบียน

Retained Earnings (Deficit) / กำไรสะสม (ขาดทุน)

Total Shareholders’ Equity / สวนของผูถือหุน

Statements of Comprehensive Income / งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Total Revenue / รายไดรวม

Operating and Administative Expenses /

คาใชจายในการดำเนินงานและบริหาร

Key Management Personnel Compensation /

คาตอบแทนผูบริหารสำคัญ

Bad Debt and Doubtful Accounts /

หนี้สูญและสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

Financial Cost  / ตนทุนทางการเงิน

Income before Tax / กำไรกอนภาษีเงินได

Net Profit / กำไรสุทธิ

Earnings per Share (Baht) / กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

Key Financial Ratio / อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ

Gross Profit Margin (%) / อัตราสวนการทำกำไรขั้นตน (รอยละ)

Net Profit Margin (%) / อัตราสวนการทำกำไรสุทธิ (รอยละ)

Allowance for Doubtful Accounts to Total Loans (%) /

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (รอยละ)

Non - Performing Loans to Total Loans (%) / 

อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (รอยละ)

Return on Average Assets (%) /

อัตราผลตอบแทนทรัพยสินเฉลี่ย (รอยละ)

Return on Average Equity (%) /

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (รอยละ)

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

2,006.7

67.6

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

26,710.3

28,341.4

12,776.0

11,439.4

24,215.4

300.0

3,826.0

4,126.0

8,208.2

2,126.4

73.4

2,721.9

1,183.8

2,102.7

1,310.3

3.4*

83.5

16.0

6.6

2.1

4.8

37.6

28,539.7

30,437.3

7,000.8

17,782.9

24,783.7

3,900.0

1,753.6

5,653.6

8,916.6

2,341.0

98.1

2,557.7

1,270.8

2,649.1

1,947.6

5.0*

83.7

21.8

6.9

2.1

6.6

39.8

ปบัญชี 2553/
FY 2010

ปบัญชี 2554/
FY 2011

ปบัญชี 2555/
FY 2012

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

Shareholding Structure / โครงสรางผูถือหุน

Historical Capital Increase / ประวัติการเพิ่มทุน

120,000,000

140,000,000

185,000,000

200,000,000

300,000,000

3,900,000,000

12,000,000

14,000,000

18,500,000

20,000,000

30,000,000

390,000,000

10

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)

276,899,844

97,500,000

15,600,000

156

390,000,000

71.0%

25.0%

4.0%

0.0%

100.0%

Shareholders / รายชื่อผูถือหุน
No. of Stocks /

จำนวนหุน
(Shares / หุน)

Percentage of Share /
สัดสวนการถือหุน

(รอยละ / %)

ACOM Co., Ltd. / บริษัท อาคอม จำกัด

GCT Management (Thailand) Ltd. /

บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จำกัด  

Bangkok Bank PCL. / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Others / บุคคลอื่นๆ

Total / รวม 

 As at December 31, 2012, the Company has 
registered and fully paid-up capital of 3,900 million
baht, divided into 390 million ordinary shares with
a par value of 10 baht each. The major shareholders
are as follows:

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 3,900 ลานบาท  เรียกชำระแลวทั้งจำนวนแบงเปน
หุนสามัญจำนวน 390 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท
โดยรายชื่อผูถือหุนรายใหญมีดังนี้

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, 2011 /

2 มิถุนายน 2554

October 31, 2012 / 

31 ตุลาคม 2555

(As of December 31, 2012 / ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
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Message from Chairman and 
Chief Executive Officer

Mr. Takeharu Uematsu
Chairman of the Board and Chief Executive Offi  cer

Economy: Thai economy in 2012 has recovered from the severe fl oods in the fourth quarter of 2011, which 
was supported mainly by household consumption and investment as part of fl ood rehabilitation and the government             
stimulating measures. Consumption spending and private investment have returned to their normal conditions. The stimulus 
measures such as the higher minimum wage policy for low-income workers and government offi  cials, the fi rst-time car 
buyer program, the fi rst-time house buyer program and the reduction of corporate income taxes have supported the 
domestic spending. Public consumption and public investment also play important roles in boosting economic recovery.

Achievement: EASY BUY Public Company Limited (“EASY BUY”) also had a remarkable year in 2012. 
Our revenue rose by 8.6% with the annual net profi t at a historic high of Baht 1,947.60 million, 48.6% higher than the        
previous year, resulted from the assets portfolio growth of 7.1%, effi  cient control of operating cost which was 26.3% of 
the total revenue. The bad debt cost was reduced to 7.4%. At the same time the non performing loan ratio was reduced 
to around 2.1%. Return on equity ratio was slightly increased from the previous year at 39.8%. Besides, debt to equity 
ratio continuously decreased to 4.4% which was due to our improved operating results.

Solid Growth: TRIS Rating has also upgraded our company rating from “BBB/Positive” to “BBB+/Stable”, which 
refl ects the solid base in performance as a result of improved asset quality and careful control of operating expenses. 
EASY BUY has been delivering strong earning power in 2010, 2011, and 2012, which generated a strong internal growth 
of equity base. Good credit risk management and stronger capital help mitigate expected risks from adverse changes 
in business and operating environment in the consumer fi nance industry.  

Year-round Improvement: EASY BUY committed to provide more convenience and created maximum satisfaction 
to our customers through our continuous increase service channels, renovation at some branches to the new modern 
for more reliability magnitude as well as expansion of our services by increasing our alliance networks of automatic teller 
machines through commercial bank alliances.

Being a Good Thai Corporate Citizen: We carried forward its well-defi ned mission and role in meeting its 
obligations toward Corporate Social Responsibility (CSR). EASY BUY main CSR focus remained on Thai youth                                
development and learning enhancement as declared in our slogan “We will support our next generation”, which we 
continuously contribute for over 16 years.  Besides, we are delighted to inform our stakeholders that we already pursued 
another strategic social responsibility by embracing anti-corruption as one of our core value. We have participated in 

the Collective Action Coalition Against Corruption for Private Sector with Thai Institution of Directors 
Association. The event was a signifi cant milestone that we are moving toward proactively solving for 
critical social problems.

Under ACOM Group: ACOM increased its shareholding from 49% to 71%, resulted of changing 
our company status to be a foreign company. And, EASY BUY increased its paid-up capital to Baht 
3,900 million from Baht 300 million, by way of allocating stock dividends to existing shareholders. 

Yet Another Challenge: We will continue to enhance business operations effi  ciency. With the 
aim to lay up strong foundation for quality services to customers for their maximum satisfactory as 

our management mission “Becoming the leading company which provide prime satisfactions 
to as many customers as possible and win trust in the consumer fi nance industry”. 

 “EASY BUY”: On behalf of the Board of Directors and Managements, I would 
like to express my gratitude to distinguish shareholders, valuable customers and business 
alliances as well as employees for supporting the Company’s business growth and supporting 
in our drive for continuous success. EASY BUY is confi dent that the dedication of employees 
and managements who work as one team under EASY BUY business ethics and norms will 
ensure that EASY BUY will continue to delight customers, improve their quality of life, and 
deliver good and sustainable returns to shareholders.
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สารจากประธานกรรมการและ
ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

เศรษฐกิจ: เศรษฐกิจไทยในป 2555 ไดฟนตัวจากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในไตรมาส 4 ของป 2555 โดยมีปจจัย
สนับสนุนที่สําคัญจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมาตรการฟนฟูและชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัยและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ทําใหการบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนกลับคืนสูภาวะปกติ ซึ่ง
มาตรการกระตุนเศรษฐกจิของรฐับาลมสีวนชวยสนบัสนนุการใชจายภายในประเทศ อาทเิชน นโยบายการปรบัเพิม่คาแรงขัน้
ต่ําและเงินเดือนขาราชการที่มีรายไดนอย โครงการรถยนตคันแรก โครงการบานหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินได
นติบิคุคล ในขณะทีก่ารบรโิภคและการลงทนุภาครฐัยงัคงมบีทบาทสาํคญัในการสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกจิอกีดวย

ความสําเร็จ: ป 2555 เปนปที่โดดเดนของ บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) (”อีซี่บาย”) ซึ่งมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนในอัตรารอยละ 8.6 และสามารถทํากําไรสุทธิสูงเปนประวัติการณถึง 1,947.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.6 
จากปกอน ซึ่งเปนผลมากจากการเติบโตของสินทรัพยลูกหนี้เงินใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.1 และการควบคุมคาใชจายที่มี
ประสทิธภิาพซึง่อยูทีอ่ตัรารอยละ 26.3 ของรายไดรวม และหนีส้ญูของบรษิทัฯ ลดลงจากปกอนรอยละ 7.4 ในขณะเดยีวกนั
อตัราสนิเชือ่ทีไ่มกอใหเกดิรายไดตอสนิเชือ่รวมลดลงอยูทีป่ระมาณอตัรารอยละ 2.1 รวมทัง้อตัราผลตอบแทนผูถอืหุนสงูขึน้
จากปกอนเล็กนอยที่รอยละ 39.8 เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของพวกเรา

การเตบิโตทีแ่ขง็แกรง: ทรสิ เรทติง้ ไดปรบัเพิม่อนัดบัเครดติองคกรของอซีีบ่ายจากระดบั “BBB/Positive” เปน “BBB+/
Stable” ซึง่สะทอนถงึผลการดาํเนนิงานทีแ่ขง็แกรง โดยเปนผลมาจากคณุภาพของสนิทรพัยทีด่ขีึน้และความระมดัระวงัในการ
ควบคุมคาใชจาย อีซี่บายสามารถทํากําไรที่โดดเดนในป 2553 ป 2554 และป 2555 ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนเติบโต การ
บรหิารความเสีย่งดานเครดติทีด่แีละการมเีงนิทนุทีแ่ขง็แกรงของบรษิทัไดชวยลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอม
ทางธุรกิจและการดําเนินงานในอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผูบริโภค

การพัฒนาตลอดป: อีซี่บายมุงมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยมีการ
เพิ่มชองทางการใหบริการอยางตอเน่ือง มีการปรับปรุงสาขาบางสาขาใหทันสมัยและดูนาเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงขยายการ
บริการดวยการเพิ่มเครือขายพันธมิตรตูเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ผานธนาคารพาณิชย

การเปนบริษัทไทยที่ดี: พวกเรามีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ยังคงใหความสําคัญ 
ในการพัฒนาเยาวชนไทยและสงเสริมการเรียนรู มาอยางตอเนื่องกวา 16 ป ดั่งคําขวัญของเราที่วา “รวมสรางฝนเพื่อคน
รุนใหม” นอกจากน้ี เรามีความยินดีที่จะแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบวาพวกเรามีอีกหนึ่งกลยุทธเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมในเรื่องการตอตานการทุจริต ซึ่งถือเปนคานิยมหลักของพวกเรา อีซี่บายไดเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริตกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เปนเหตุการณสําคัญที่เราไดมีสวนรวม
แกปญหาสังคมในเชิงรุก

ภายใตกลุมอาคอม: อาคอมไดเพิม่สดัสวนการถอืหุนในอซีีบ่ายจากรอยละ 49 เปนรอยละ 71 ซึง่ทาํใหอซีีบ่ายเปลีย่น
สถานะเปนบริษัทตางชาติที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และอีซ่ีบายไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปนจํานวน 
3,900 ลานบาท จาก 300 ลานบาท โดยการจัดสรรในรูปของหุนปนผลใหแกผูถือเดิม

อีกหนึ่งความทาทาย: พวกเรายังคงจะยกระดับการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีความมุงมั่นที่จะวาง
รากฐานใหแข็งแกรงเพ่ือการใหบริการทีดีมีคุณภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา ดั่งวิสัยทัศนการบริหารที่วา 
“มุงมั่นที่จะเปน บริษัทชั้นนํา ในธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลที่สามารถทําใหลูกคาจํานวนมากที่สุดไดรับความพึงพอใจสูงสุดและ
ไดรับความเชื่อถือในสังคม”

อีซ่ีบาย: ในนามของคณะกรรมการและผูบริหาร ผมขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจอัน                   
ทรงเกียรติทุกทาน รวมถึงพนักงานทุกคนที่มีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของอีซี่บายใหเจริญกาวหนา และรวมกัน              
ผลักดันเพื่อความสําเร็จอยางตอเน่ืองในปตอๆ ไป อีซี่บายม่ันใจวา การทํางานเปนทีมเดียวกันของพนักงานและผูบริหาร
ดวยการอุทิศทุมเท ภายใตจริยธรรมและบรรทัดฐานทางธุรกิจของอีซี่บาย จะสามารถใหบริการที่ดีเลิศเพื่อสรางความ               
พึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกลูกคา รวมถึงสรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนใหแกผูถือหุนตลอดไป

นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
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EASY BUY’s Financial Service

EASY BUY has obtained a license from the Ministry of Finance to conduct a regulated consumer fi nance business 
under the Notifi cation of the Ministry of Finance re: categories of business which must be granted license in accordance 
with clause 5 of the Notifi cation of the Revolutionary Council no. 58 (re: regulated personal loan business), dated June 
9, 2005 and the Notifi cation of the Bank of Thailand re: rules, procedures and conditions for conducting a regulated 
personal loan business applicable to the non-fi nancial institution operators.  Therefore, the Company is authorized to 
conduct the retail consumer fi nance business representing (i) Revolving loans and (ii) Installment loans. The Revolving 
loans are served through EASY BUY’s full branches and apply channels totally 87 units. The Installment loans are served 
through its allied vendor shops totally 243 shops (as at December 31, 2012). 

Revolving Loans
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 (i) Umay+ Card and (ii) Umay+ 
Premier Card. The customers can apply for the revolving loan by fi lling 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 qualifi cation of customer who can apply for Umay+ card is that customer 
must have regular income 5,000 Baht or more (as at December 31, 2012).

The Company has launched Umay+ Premier Card in November 
201, which is a cash card used to obtain revolving loans.  The cardholder 
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 cardholder 
can also obtain installment loans by using the same credit approved under 
the Umay+ Premier Card. The qualifi cation of customer who can apply for 
Umay+ Premier Card is that customer must have regular income 20,000 
Baht or more (as at December 31, 2012).

Currently, the Company has a network of revolving loan service functions 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 which is setting up in department stores, shopping area, trade fair, etc. There are 29 branches in                                        
Bangkok and Greater Bangkok, 3 service booths at BTS and MRT stations, 55 provincial branches in other provinces. 
The Company’s branches can be divided into the following types as follows:
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บริการทางการเงินของอีซี่บาย

บรษิทัไดรบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงัใหประกอบธรุกจิสนิเชือ่สวนบคุคลภายใตการกาํกบั ตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง กิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การกํากับ) ฉบับลงวันที่ 9  มิถุนายน 2548 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ สําหรับผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงิน ซึ่งทําให
บริษัท สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคแกลูกคาทั่วไป แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน                 
(Revolving Loans) และ สินเชื่อผอนชําระ (Installment Loans) โดยบริษัทไดใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนผานสํานักงาน
สาขาและสาขายอยทั้งหมด 87 แหง ขณะที่ใหบริการสินเชื่อผอนชําระแกลูกคาผานรานคาที่เปนคูคาของบริษัทจํานวน 243 
รานทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loans)
สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนของบริษัทเปนการใหกู ยืมเงินโดยไมมีหลักประกันแกลูกคาที่ตองการเงินสดไปใชจาย               

เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ปจจุบัน บริษัทใหบริการสินเช่ือเงินสดหมุนเวียน โดยผาน 1) บัตรยูเมะ พลัส (Umay+) และ                            
2) บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร (Umay+ Premier) โดยลูกคาของบริษัทสามารถติดตอขอสินเช่ือ โดยย่ืนใบคําขอสินเชื่อ                                                                                                                      
พรอมทั้งหลักฐานที่สําคัญอื่นๆ ณ ที่สาขา จุดใหบริการ ทางไปรษณียของบริษัทหรือการสมัครผานบริการออนไลน (ซึ่งเบื้อง
ตนการสมัครผานบริการออนไลนกําหนดใหสามารถดําเนินการไดเฉพาะการสมัคร บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร เทานั้น) และ
ในการพิจารณาสินเชื่อ ทางบริษัทไดนําระบบการคิดคะแนนสินเชื่อลูกคา (“Credit Scoring”) เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนใน
การปฎิบัติงาน 

บตัรยเูมะ พลสั (Umay+) เปนบตัรกดเงนิสด เพือ่ใชบรกิารสนิเชือ่เงนิสด
หมุนเวียน ซึ่งลูกคาสามารถใชบัตรยูเมะ พลัส ในการเบิกถอนเงินสดจากเครือ
ขายตูเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของบริษัทและของธนาคารที่รวมเปน
พันธมิตรกับบริษัท ตามจํานวนที่ตองการภายในวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ ทั้งน้ีใน
การชาํระเงนิคนื ลกูคาสามารถเลอืกชาํระตามยอดชาํระข้ันตํ่า หรือมากกวากไ็ด 
โดยเมื่อมีการชําระคืน จํานวนเงินที่ชําระคืนดังกลาวจะหมุนเวียนเพิ่มกลับมา
เปนวงเงินใหเบิกใชไดอีก นอกจากนี้ บัตรยูเมะ พลัส ยังสามารถนําไปใชบริการ
สินเชื่อผอนชําระ โดยใชวงเงินเดียวกับที่ไดรับในบัตรยูเมะ พลัส ทั้งนี้ บริษัทได
กําหนดคุณสมบัติผูสมัครบัตรยูเมะ พลัส ตองมีรายไดประจําตั้งแต 5,000 บาท
ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร (Umay+ Premier) ไดเริ่มใหบริการในเดือน 
พฤศจิกายน 2554 เปนบัตรกดเงินสด เพื่อใชบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 
ซึ่งลูกคาสามารถใชบัตร ในการเบิกถอนเงินสดจากเครือขายตูเบิกถอนเงินสด
อตัโนมติั (ATM) ของบริษัทและของธนาคารทีร่วมเปนพันธมติรกบับริษัทฯ ตาม
จํานวนที่ตองการภายในวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ ทั้งนี้ในการชําระเงินคืน ลูกคา
สามารถเลอืกชาํระตามยอดชาํระขัน้ต่าํ หรอืมากกวากไ็ด โดยเมือ่มกีารชาํระคืน 
จํานวนเงินทีช่าํระคนืดงักลาวจะหมนุเวียนเพ่ิมกลบัมาเปนวงเงินใหเบิกใชไดอกี 
และยังสามารถนําไปใชบริการสินเชื่อผอนชําระ โดยใชวงเงินเดียวกับที่ไดรับใน
บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร คุณสมบัติผูสมัครบัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร ตองมีราย
ไดประจําตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ในปจจุบันสําหรับธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน บริษัทมีเครือขายการใหบริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใน
จุดที่มีประชากรหนาแนนและครอบคลุมถึงทุกภาคของประเทศไทย ซ่ึงไมนับรวมจุดใหบริการเคล่ือนที่ตามหางสรรพสินคา 
และสํานักงานตางๆ ที่มีรูปแบบการใหบริการหมุนเวียนไปตามรายการสงเสริมการขายในแตละชวง โดยแบงเปนสาขาใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 29 แหง สาขายอยบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟามหานครรวม 3 แหง สาขาตางจังหวัด
อีก 55 แหง ทั้งนี้สาขาของบริษัทสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ได ดังตอไปนี้
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EASY BUY’s Financial Service

Full 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, 2012, EASY BUY had a total of 24 full service branches in Bangkok and its vicinity and 48 full service 
branches in upcountry. 

Apply Channels (as a channel for the customers to submit their applications)

The Company’s apply channels in Bangkok, Greater Bangkok and other provinces are responsible for gathering 
the applications submitted by the customers and providing information and advice to them.  As at December 31, 2012, 
there were 5 apply channels in Bangkok and Greater Bangkok and 7 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, 2012, there were 2 BTS service booths, 
and 1 MRT service booth.

Installment Loans
EASY BUY provides installment loans to customers who wish to buy various kinds of goods, whereby the             

Company pays for such merchandise in advance to its allied vendor shops and the customers agree to repay the         
Company for the price of the merchandise plus interest in installment until the loan is fully paid in accordance with the 
loan agreement. Customers can apply for installment loans for general merchandise at the allied vendor shops. As at 
December 31, 2012, there were 243 allied vendor shops nationwide. Currently, the Company provides installment loans 
for the following 8 categories of merchandises: (i) electrical appliances, (ii) air-conditioners, (iii) offi  ce equipment, (iv)    
computer equipment and accessories, (v) car accessories and sound system, (vi) home furniture and kitchen utensils, 
(vii) beauty and plastic surgery equipment, and (viii) other goods, except motorcycles.
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สาขาเต็มรูปแบบ (Full Branch)

บริษัทมีสํานักงานสาขาที่ใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนแกลูกคาทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจน
ครอบคลุมการใหบริการในตางจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยสํานักงานสาขามีหนาที่ในการใหบริการในรูปแบบครบวงจร กลาว
คอืใหบรกิารรบัคาํขอสนิเชือ่ จายเงนิสดแกลกูคา รบัชาํระเงนิจากลกูคา รวมทัง้สามารถอนมุตัสินิเชือ่ได เมือ่เกดิความจาํเปน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมสีาขาเตม็รปูแบบทัง้สิน้ 24 แหงในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล และ 48 แหงในตางจงัหวัด

สาขาย�อย (Apply Channel)

บริษทัไดจัดตัง้สาขายอยทัง้ในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และตางจงัหวดั ซึง่ใหบรกิารรบัเอกสารการขอสนิเชือ่จากลกูคา 
การใหขอมูล และใหคําแนะนํากับลูกคา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขายอยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
จํานวน 5 แหง และในตางจังหวัดจํานวน 7 แหง

สาขาบนสถานีรถไฟฟ�า บีทีเอส และรถไฟฟ�ามหานคร

สาขาบนสถานีรถไฟฟา บีทีเอส และรถไฟฟามหานคร จะเปนในลักษณะจุดใหบริการเสมือนสาขายอยทําหนาที่ให
บรกิารดานขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบับรษิทัและบรกิารของบรษิทัรวมถงึรบัเอกสารการขอสนิเชือ่จากของลกูคา เพือ่ขยายชองทาง
ใหประชาชนทัว่ไปสามารถเขาถงึบรกิารของบรษิทัไดอยางสะดวกยิง่ขึน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมจีดุใหบรกิาร
บนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส จํานวน 2 แหง และสถานีรถไฟฟามหานคร จํานวน 1 แหง

สินเชื่อผ�อนชําระ  (Installment Loans)
บรษิทัใหบรกิารสนิเชือ่ผอนชาํระแกลกูคาทีป่ระสงคจะซือ้สนิคาอปุโภคประเภทตางๆ โดยบรษิทัจะเปนผูชาํระคาสนิคา

ลวงหนาใหกบัรานคาสมาชกิของบรษิทัและลกูคาตกลงทีจ่ะชาํระคาสนิคาและดอกเบีย้เปนงวดๆ ใหกบับรษิทัในภายหลงัจน
กระทัง่ครบถวนตามทีต่กลงไวในสญัญา ลกูคาสามารถผอนชาํระคาสนิคา รวมทัง้ดอกเบีย้ตามจาํนวนเงนิและระยะเวลาทีไ่ด
ตกลงไว ลกูคาสามารถใชบรกิารสนิเชือ่ผอนชาํระสาํหรบัสนิคาอปุโภคประเภทตางๆ จากรานคาสมาชกิของบรษิทัซึง่มทีัง้สิน้ 
243 แหงทั่วประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ในปจจุบันสินคาอุปโภคที่บริษัทใหบริการสินเชื่อผอนชําระสามารถ
แบงเปนประเภทใหญๆ ได 8 ประเภท ไดแก สินคากลุมเครื่องใชไฟฟาทั่วไป สินคากลุมเครื่องปรับอากาศ สินคากลุมเครื่อง
ใชสํานักงาน สินคากลุมคอมพิวเตอร สินคากลุมอุปกรณประดับยนต และเครื่องเสียงรถยนต สินคากลุมเฟอรนิเจอร และ
เครื่องครัว สินคากลุมความงาม และศัลยกรรม และสินคาอื่นๆ ยกเวน รถจักรยานยนต

บริการทางการเงินของอีซี่บาย
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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 under slogan “We will support our next generation”. Our social 
contribution activity has 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 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, natural 

disaster or any helps 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. 
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ภารกิจต�อสังคม 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

“ดวยสํานึกและยึดมั่นในพันธกิจที่วา บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) 
“มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจซ่ึงสามารถเก้ือหนุนประโยชนสูงสุดตอสังคม”                
อีซี่บายจึงไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผานโครงการตางๆ เพื่อมุงเนนและ
พัฒนาการศึกษาแกเยาวชนไทยใหสามารถเจริญเติบโตไดอยางมั่นคง ภายใต
สโลแกนที่วา อีซ่ีบาย “รวมสรางฝนเพ่ือคนรุนใหม” ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของอีซี่บายที่มุงเนนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูคนในสังคมไทย 
กิจกรรมเพื่อสังคมของอีซี่บายแบงออกเปน 5 โครงการหลักดังนี้

1. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการศึกษา” 
ดวยตระหนักถึงการศึกษาของเยาวชนไทยอันเปนปจจัยสําคัญในการ

พฒันาประเทศ อซีีบ่ายจงึมทีศิทางการดาํเนนิกจิกรรมเพือ่สังคมอยางตอเนือ่ง ดงันี้
- กจิกรรม “อซีีบ่ายใหนองวางใจ...งายทกุฝน” เปนกจิกรรมทีช่วยเหลอื

อุปกรณทีจ่าํเปนในการเรยีนการสอนและ ทนุการศึกษา อาหารกลางวนัแกโรงเรยีน
ในถิ่นทุรกันดาร 

- กจิกรรม “อซีีบ่าย ปนฝน...ปนโอกาส” เปนกจิกรรมทีร่วมแบงปนทกัษะ
ความรูพัฒนาเด็กไทยตามหัวเมืองหลักโดยจุดมุงหมายหลักเพื่อตองการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยผานทักษะตางๆ เพื่อทัดเทียมสากล

2. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อผู�ประสบภัย”
เปนโครงการที่เนนชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ อุทกภัยทั่วภูมิภาคของไทย 

3. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษย�และสิ่งแวดล�อม”
เปนโครงการทีต่องการสรางและปลกูจติสาํนกึทีด่ใีหแกลกูคาและพนกังาน 

ในการรวมมือกันเพื่อชวยเหลือและรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป 
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Social Contribution of 
EASY BUY Public Company Limited

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 emphasize on how important of sport to Thai children in society. Therefore, EASY BUY is 

always support many sport sponsorship activities as follows:
- Bangkok Glass F.C. Sponsorship: This sponsorship aims to encourage Thai children realize on how important 

of their health with sport. EASY BUY then, always supports over three years under “Umay+” brand.
- Umay+ Futsal F.A. Cup’s Sponsorship: Another part of main title sponsorship activity that EASY BUY always 

emphasize under “Umay+” brand over three years.
- Umay+ for Thai National Team Sponsorship: Another officially main sponsorships to Thai National Football 

Team supportive with The Football Association of Thailand under the Royal Patronage to motivate Thai National Football 
Team to meet football world class.

- Other Sport Sponsorship: Another officially Thai boxing sponsorship to meet world class for example                    
The M-ONE Grand Muay Thai Championship No. 1 and No. 2. 

 
 EASY BUY always emphasize on developing Thai youth’s education and sharing skills opportunity which 

EASY BUY realizes on its importance. EASY BUY is proud to be a part of Thai society and able to expand education           
opportunity for our Thai youths through EASY BUY social contribution forever.



13

4. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อสังคมไทย”
เปนกิจกรรมเพื่อสังคมที่อีซี่บายตองการสรางจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบตอตนเองและสังคม อาทิ กิจกรรมวิ่งการ

กุศลเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม Santa Kid ทูตนอยเพื่อเพื่อนดอยโอกาส กิจกรรมอีซี่บายสานฝนนองๆ ผูดอยโอกาสแก
มูลนิธิตางๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมอีซี่บายเพื่อสาธารณประโยชน อาทิ การเขาเฝาทูลละอองพระบาท 
ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

    
5. โครงการ “อีซี่บาย...เพื่อการกีฬาไทย”

เปนโครงการที่อีซี่บายใหการสนับสนุนการกีฬาเพื่อเยาวชนไทยอยางตอเนื่อง ไดแก
- การเปนผูสนับสนุนสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส เอฟซี การรวมเปนหนึ่งในผูสนับสนุนหลักแกสโมสรฟุตบอล

บางกอกกลาส เอฟซีเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยรักสุขภาพและใสใจกีฬา อีซี่บายไดรวมสนับสนุนเปนระยะเวลากวา 3 ป
- ยูเมะพลัสฟุตซอลเอฟเอคัพ เปนกิจกรรมทางดานกีฬาที่อีซี่บายยังคงใหความสําคัญอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งอีซี่บาย

ไดรวมสนับสนุนหลักในนามของยูเมะ พลัสมาเปนระยะเวลากวา 3 ป 
- ยูเมะพลัสผูสนับสนุนทีมชาติไทย  การเขารวมเปนสปอนเซอรสนับสนุนทีมชาติไทยอยางเปนทางการแกสมาคม

ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภเพื่อรวมผลักดันทีมชาติไทยใหกาวไกลสูระดับสากลมากยิ่งขึ้น 
- อีซ่ีบายสนบัสนนุกฬีาไทย เปนกจิกรรมทางดานกฬีาทีอ่ซีีบ่ายใหการรวมสนบัสนนุและสบืสานมวยไทยไปมวยโลกอาทิ 

การแขงขนัชกมวยไทยเทดิไทองคราชนิ ีศกึเอม็-วนัแกรนดมวยไทยชิงแชมปเปยนแหงสหรฐัอเมรกิา ครัง้ที ่1 และ ครัง้ที ่2 

อีซี่บายไมหยุดย้ังที่จะชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพการศึกษาความสามารถตางๆ ของเด็กไทยดั่งที่อีซี่บายยังคง
ตระหนกัและใหความสาํคญัเสมอมา อซีีบ่ายรูสกึยนิดเีปนอยางยิง่ทีจ่ะเปนกาํลังเล็กๆ หนวยหนึง่ของสังคมไทยทีไ่ดชวยสาน
ฝนและขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนผานกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ ของอีซี่บายในวันนี้และตลอดไป

ภารกิจต�อสังคม 
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
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19961996 • SIAM A&C was incorporated.
• Started its “Installment Loan Business” 

• Launched “EASY BUY” as its registered trademark.

• Opened its fi rst upcountry branch in Nakorn Ratchasima to provide consumer loan             
services to customers in Northeast Region.

• Launched its Personal Loan Business, a fi nancial service option to Thai consumers, as 
anunsecured loan in form of cash.

• Increased its registered capital from Baht 120 million to Baht 140 million to the existing 
share holders.

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

• 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 
Notifi cation of the Ministry of Finance.

• Off ered new revolving credit line for personal loan under new product named “Umay+”              
under slogan “Life is more manageable”.

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

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

• Increased its registered capital to Baht 300 million to the existing shareholders.
• Launched revolving loan service through Umay+ Premier card, targeting at customer who 

have higher regular income.

• The company rating has been upgraded to “BBB+/Stable” by TRIS Rating Co., Ltd.
• Obtained the foreign business license to operate personal loan under the supervision for 

non-fi nancial institution operators under the conditions prescribed by the Ministry of Finance.
• Increased its registered capital to Baht 3,900 million to the existing shareholders.

19981998
20012001

20022002

20032003
20052005

20062006

20072007

20092009

20112011

20122012
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ประวัติบริษัทฯ

25392539 • กอตั้งบริษัท สยาม เอ แอนด ซี จํากัด
• เริ่มตนการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคดวยการใหบริการสินเชื่อผอนชําระ (Installment 

Loan Business)

• เปดตัวเครื่องหมายการคาจดทะเบียน “EASY BUY” 

• ทําการเปดสํานักงานสาขาในตางจังหวัดแหงแรกที่นครราชสีมา เพื่อใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภค 
แกลูกคาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ใหบริการสินเชื่อเงินสด (Personal Loan) ซึ่งเปนการใหสินเชื่อเงินสดที่ไมมีประกัน เพื่อลูกคา
สามารถนําไปใชจายตามวัตถุประสงคตางๆ  

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาทเปน 140 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม 

• เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ไดทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อ เปน
บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทไดอยูภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

• พัฒนาสินเชื่อเงินสดรูปแบบใหมเปนสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ภายใตชื่อผลิตภัณฑใหม “Umay+” 

• เปดบริการเบิกถอนเงินสดดวนผานเครือขายตู ATM ของธนาคารพาณิชย เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกลูกคาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน Umay +

• บริษัทควบรวมการสมัครขอสินเชื่อผอนชําระและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่เคานเตอรสินเชื่อผอน
ชําระของ EASY BUY ในหางสรรพสินคา Modern Trade โดยลูกคาสามารถขอสมัครบัตรกด
เงินสด Umay+ เพื่อขอวงเงินสําหรับใชไดทั้งสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อผอนชําระ ในบัตรเดียว

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม
• เปดใหบริการสินเชื่อเงินสดหมุนวียนผาน บัตรยูเมะ พลัส พรีเมียร (Umay+ Premier) โดยเนน

กลุมลูกคาที่มีรายไดประจําตั้งแตระดับกลางขึ้นไป

• บริษัทไดรับการปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือองคกรเปน BBB+/Stable จาก บริษัท ทริส เรทติ้ง 
จํากัด

• บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาวประกอบธุรกิจบริการใหสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับ สําหรับผูประกอบธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน โดยเปนไปตามเงื่อนไขที่กระทรวง
การคลังกําหนด

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 3,900 ลานบาท โดยจําหนายใหกับผูถือหุนเดิม

25412541
25442544

25452545
25462546
25482548

25492549
25502550

25522552

25542554

25552555
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Knowing about its
Parent Company

ACOM is EASY BUY’s parent company and major shareholder, which held 71.00% 
of its total shares as at December 31, 2012. ACOM was incorporated in 1978 and              
subsequently listed on the fi rst section of the Tokyo Stock Exchange in 1996. ACOM  
conducts four main business 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 fi nance companies in 
Japan and has established a strong record of innovation within the industry. ACOM was 
the fi rst 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 
fi rst consumer fi nance company in Japan to obtain a license to issue credit cards under 
the MasterCard name. 

As at December 31, 2012, (with reference to the fi nancial statements as at the 
third quarter of 2013) ACOM’s total loans granted to its customers  amounted to JPY 
868,299 million, with total assets of JPY 1,100,317 million, total liabilities of JPY 791,351 
million, shareholders’ equity of JPY 308,966 million and net income of JPY 45,331 million. 
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) is the major shareholder of ACOM, holding 
40.18% of its total paid-up    registered capital as at December 31, 2012.  As at March 
4, 2013 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 fi nance 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.
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รูจักกับบริษัทแม

บริษัท อาคอม จํากัด (“อาคอม”) ซึ่งเปนบริษัทแมและเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 
ในสัดสวนรอยละ 71.00 (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) กอตั้งขึ้นในป 2521 และจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโตเกยีว หมวดที ่1 ในป 2539 โดยดาํเนนิธุรกจิหลักทัง้ส้ิน 4 ธุรกจิ 
ไดแก (1) ธรุกจิใหสนิเชือ่เงนิกูและบตัรเครดติ (Loan and Credit Card Business) (2) ธรุกจิค้าํ
ประกนั (Guarantee Business) (3) ธรุกจิใหบรกิารเกีย่วเนือ่งกบัการใหสนิเชือ่ (Loan Servicing 
Business) และ (4) ธุรกิจดานการเงินตางประเทศ (Overseas Financial Business) อาคอมได
รบัการจดัอันดบัใหเปนหนึง่ในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภคทีไ่ดรบัการยอมรบั 
และใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ ยังไดรับการยกยองใหเปนบริษัทที่มีการ
วิวัฒนาการมากที่สุดแหงหนึ่งในอุตสาหกรรมดังกลาว อาคอมเปนบริษัทแรกที่เริ่มใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงผานตูเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) บางจุด ในป 2522 และ ในป 2536 
อาคอมเปนผูรเิริม่การใหบรกิารรบัขอสนิเชือ่อตัโนมตัผิานเครือ่ง MUJINKUN นอกจากนี ้ใน
ป 2541 อาคอมไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิกหลักของ มาสเตอรการด อินเตอรเนชั่นแนล 
สงผลใหเปนบริษัทผูประกอบการสินเชื่อเพื่อผูบริโภครายแรกในประเทศญี่ปุน ที่ไดรับใบ
อนุญาตใหออกบัตรมาสเตอรการดเครดิตภายใตชื่อบัตรมาสเตอรการด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (อางอิงงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2556) อาคอมมีเงินใหสินเชื่อรวม 868,299 ลานเยน มีสินทรัพย 1,100,317 ลาน
เยน มีหนี้สิน 791,351 ลานเยน มีสวนของผูถือหุน 308,966 และมีกําไรสุทธิเทากับ 45,331 
ลานเยน ทั้งนี้ อาคอมมี มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุป อิงค (“MUFG”) เปนผูถือหุน
ใหญในสัดสวนรอยละ 40.18 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555) และ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556 อาคอมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู
ระยะยาวเทากับ BB+ และ A- จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ   Standard & Poor’s 
และ Fitch Ratings ตามลําดับ

บรษิทั อาคอม จาํกดั เปนผูรเิริม่และสนใจทีจ่ะเขามาดาํเนนิธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภค
ในประเทศไทย ซึง่จากประสบการณ และความเชีย่วชาญของการดาํเนนิธรุกจิทีค่ลายคลงึกนั
ในประเทศญีปุ่น ทาํใหอาคอมไดรบัความไววางใจจากกลุมผูรวมทนุดงักลาวใหเปนแกนนาํใน
การบริหารงานและการดําเนินงาน 
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Board of Directors

Mr. Naofumi Nakanishi
Director and Chief Financial Offi  cer

Age: 60

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

Association

Experience
• Senior Manager – Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Head Offi  ce
• General Manger – Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Karachi Branch

Mr. Masayuki Nozawa
Director and Executive Offi  cer

Age: 49

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

Association

Experience
• Deputy General Manager, Overseas Business Department – ACOM 

Co., Ltd.
• Executive Director – ISI Corporation

นายนาโอฟูมิ นากานิชิ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

อายุ 60 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอซากา เพ่ือการศึกษาตางประเทศ ประเทศ

ญ่ีปุน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• ผูจัดการอาวุโส - ธนาคารแหงโตเกียวมิตซูบิชิ จํากัด สํานักงานใหญ
• ผูจัดการท่ัวไป - ธนาคารแหงโตเกียวมิตซูบิชิ จํากัด สาขาคาราชิ

นายมาซายูกิ โนซาวะ
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ 49 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัย Kokugakuin ประเทศญ่ีปุน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• รองผูจัดการท่ัวไป ฝายพัฒนาธุรกิจตางประเทศ – บริษัท อาคอม จํากัด
• กรรมการบริหาร – ISI Corporation

นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ 44 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kinki ประเทศญ่ีปุน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• รองผูจัดการท่ัวไป ฝายพัฒนาธุรกิจตางประเทศ - บริษัท อาคอม จํากัด
• รองผูจัดการท่ัวไป ฝายบริหารสินเช่ือ -  บริษัท อาคอม จํากัด
• รองผูจัดการท่ัวไป ฝายวางแผนธุรกิจ - บริษัท อาคอม จํากัด
• รองผูจัดการท่ัวไป ฝายสงเสริมธุรกิจ - บริษัท อาคอม จํากัด
• หัวหนาผูจัดการ ฝายจัดการธุรกิจเงินกู - บริษัท อาคอม จํากัด
• ผูจัดการสาขา สวนงานเงินกู - บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Takeharu Uematsu
Chairman of the Board and Chief Executive Offi  cer

Age: 44

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

Association

Experience
• 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.
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นายชิเกโอะ ยามาโนอิ
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
อายุ 46 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย Yokohama National 

ประเทศญ่ีปุน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP153/2011) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• 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  

คณะกรรมการ

Mr. Shigeo Yamanoi
Director and Executive Offi  cer 
Age: 46

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

Association

Experience
• 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

Mr. Michio Atsuda
Director 
Age: 54

Education / Training
• B.A. in Economics, Hitotsubashi University, Japan

Experience
• General Manager, Corporate Planning Department - ACOM Co., Ltd.
• Chief General Manager, Audit and Credit Examination Department - Bank 

of Tokyo-Mitsubishi UFJ
• Chief General Manager, Credit Supervision Department - Bank of       

Tokyo-Mitsubishi UFJ
• General Manager, Credit Supervision Department - Bank of                             

Tokyo-Mitsubishi UFJ

Present Position
• Executive Managing Officer Overseas Business Department -                  

ACOM Co., Ltd.

นายมิชิโอะ อัทสึดะ
กรรมการ
อายุ 54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย Hitotsubashi         

ประเทศญ่ีปุน

ประสบการณ�ทํางาน
• ผูจัดการท่ัวไป ฝายแผนงานองคกร - บริษัท อาคอม จํากัด
• หัวหนาผูจัดการท่ัวไป ฝาย Audit and Credit Examination - ธนาคาร

แหงโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
• หัวหนาผูจัดการท่ัวไป ฝาย Credit Supervision - ธนาคารแหงโตเกียว 

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
• ผูจัดการท่ัวไป ฝาย Credit Supervision - ธนาคารแหงโตเกียว             

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

การดํารงตําแหน�งในป�จจ�บัน
• Executive Managing Offi  cer ฝายธุรกิจตางประเทศ -   

บริษัท อาคอม จํากัด

Mr. Chatchai Lertbuntanawong
Director and Executive Offi  cer 
Age: 52

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

Association

Experience
• 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 เลิศบรรธนาวงศ์
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร
อายุ 52 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP154/2011) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ - บริษัท สยาม เอ แอนด ซี จํากัด 
• หัวหนาฝาย ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร - บริษัท เงินทุน ทิสโก จํากัด 

(มหาชน) 
• ผูชวยหัวหนาสวน ฝายพัฒนาคอมพิวเตอร – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน)



20

Board of Directors

นายวิทิต สัจจพงษ�
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย              

Hitotsubashi ประเทศญีปุ่น
• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกรรมการ (DCP57/2005) สมาคมสงเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• กรรมการผูจดัการใหญและกรรมการ - บรษิทั  กสท. โทรคมนาคม 

จํากดั (มหาชน)
• ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร - บรษิทั ServExcel  จํากดั
• รองประธานบรหิาร - บรษัิท ททีแีอนดท ีจํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน�งในป�จจุบัน
• กรรมการ - บรษัิท ไวซคอมเนต็ จํากดั
• กรรมการ - บรษัิท แอดวานซด คอนเซป็ท เพลตติง้ จํากดั
• กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บรษัิท เอฟโวลชูัน่ 

แคปปตอล จํากดั (มหาชน)

นายธันวา เลาหศิริวงศ�
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 46 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP43/2004) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• กรรมการผูจัดการใหญ - บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

การดํารงตําแหน�งในป�จจ�บัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด 

ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท เอเชียซอฟท 

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

Mr. Witit Sujjapong
Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age: 59

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

Association

Experience
• President and Director - CAT Telecom PCL.
• Chief Executive Offi  cer - ServExcel Co., Ltd.
• Executive Vice President – TT&T PCL. 

Present Position
• Director - WISEComNet Co., Ltd.
• Director - Advance Concept Plating Co., Ltd.
• Independent Director and Chairman of Audit Committee – Evolution 

Capital PCL. 

Mr. Thanwa Laohasiriwong
Independent Director and Member of Audit Committee
Age: 46

Education / Training
• B.E. in Computing Engineer, King Mongkut Institute of Technology 

Ladkrabang
• Director Certifi cation Program (DCP43/2004), Thai Institute of Directors 

Association

Experience
• Country General Manager – IBM Thailand Co., Ltd.

Present Position
• Independent Director and Member of Audit Committee - Communication 

and System Solution PCL. 
• Independent Director and Member of Audit Committee - Asiasoft Cor-

poration PCL.

นายซาโตชิ อุคาอิ
กรรมการ
อายุ 45 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering, มหาวิทยาลัย Waseda        

ประเทศญ่ีปุน

ประสบการณ�ทํางาน
• ผูจัดการท่ัวไป ฝาย Finance, Realty, Insurance & Logistics – ITOCHU 

Singapore Pte. Ltd.
• ผูจัดการ ฝาย Financial Service Business  – ITOCHU Corporation
• ผูจัดการ ฝาย Financial Retail Business– ITOCHU Corporation
• กรรมการ - บริษัท สยาม คอสมอสเซอรวิส จํากัด

การดํารงตําแหน�งในป�จจ�บัน
• กรรมการผูจัดการ - บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จํากัด
• กรรมการ - บริษัท หะรินธร จํากัด
• ผูจัดการท่ัวไป ฝาย Financial & Insurance Service – บริษัท อีโตชู 

แมนเนจเมนท (ไทยแลนด) จํากัด

Mr. Satoshi Ukai
Director
Age: 45

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

Experience
• General Manager, Finance, Realty, Insurance & Logistics Department– 

ITOCHU Singapore Pte, Ltd.
• Manager, Finance Service Department – ITOCHU Corporation
• Manager, Finance Retail Business Department – ITOCHU Corporation
• Director - Siam Cosmos Services Co., Ltd. 

Present Position
• Managing Director - GCT Management (Thailand) Ltd.
• Director - Harindhorn Co., Ltd.
• General Manager, Finance & Insurance Services Department - ITOCHU 

Management (Thailand) Ltd.
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คณะกรรมการ

นายไพฑูรย� ทวีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) (2553) สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Man-

agement (MIR) (2553) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (2553) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) (2553) สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (2552) สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) (2551) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (2548) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) (2548) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (2546) สมาคมสง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมสง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ�ทํางาน
• กรรมการผูอํานวยการ - บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อารเธอร แอนเดอร

เซน จํากัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร - บริษัท  สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง 

จํากัด
• กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
• นายกสมาคม - สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย
• รองประธาน - มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย
• กรรมการผูจัดการ - บริษัท บีที ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด
• กรรมการและอุปนายกสมาคม - สมาคมตรวจสอบภายในแหง

ประเทศไทย
• ประธานและเลขาธิการ - สหพันธนักบัญชีอาเซียน
• กรรมการและอุปนายกสมาคม - สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตแหงประเทศไทย

การดํารงตําแหน�งในป�จจ�บัน
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

บริหารความเส่ียง - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี - บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและประธาน

กรรมการสรรหาและคาตอบแทน - บริษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

• กรรมการอํานวยการ - โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

Mr. Paitoon Taveebhol
Independent Director and Member of Audit Committee
Age: 62

Education / Training
• MBA, Kasetsart University
• B. A. (Accounting), Ramkhamhaeng University
• Certifi cate in Auditing, Thammasart University
• •Monitoring the Internal Audit Function (MIA) (2010), Thai Institute of 

Directors Association
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

(2010), Thai Institute of Directors Association
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (2010), Thai Institute 

of Directors Association
• Role of the Compensation Committee (RCC) (2010), Thai Institute of 

Directors Association
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (2009), Thai Institute of              

Directors Association
• Chartered Director Class (R-CDC) (2008), Thai Institute of Directors           

Association
• Audit Committee Program (ACP) (2005), Thai Institute of Directors          

Association
• Role of Chairman Program (RCP) (2005), Thai Institute of Directors         

Association
• Director Certifi cation Program (DCP) (2003), Thai Institute of Directors 

Association
• Director Accreditation Program (DAP) (2003), Thai Institute of Directors 

Association

Experience
• Managing Director - Arthur Andersen Business Advisory Ltd.
• Director and Executive Director - SGV-Na Thalang Co., Ltd.
• Audit, Following and Evaluation Committee - Walailak University
• President - Mater Dei Institute Parent and Teacher Association
• Vice Chairman - Mater Dei Institute Foundation
• Managing Director - BT Business Consulting Co. Ltd.
• Vice President and Council Member - The Institute of Internal Auditors 

of Thailand
• President and Secretary General - The ASEAN Federation of Accountants
• Vice President and Council Member - The Institute of Certifi ed Accountants 

and Auditors of Thailand

Present Position
• Independent Director, Chairman of Audit Committee and Chairman of 

Risk Management Committee - Central Pattana Public Company Limited
• Independent Director and Audit Committee Member - KCE Electronics Plc.
• Independent Director, Chairman of Audit Committee and Member of 

Corporate Governance Committee - Big C Super Center Plc.
• Independent Director, Chairman of the Nomination and Remuneration 

Committee, and Audit and CG Committee Member – Somboon Advance 
Technology Plc.

• Board Member - Mater Dei Institute
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Management Structure

ORGANIZATION STRUCTURE

The organization structure of EASY BUY Public Company Limited as at December 31, 2012 is as follows:
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โครงสร�างการจัดการ

โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 



24

The Board of Directors
The Company’s Board of Directors, as at December 31 2012, comprised ten directors whose names are as follows:

(1) Mr. Masahiko Shinshita has resigned from Chairman of the Board on June 21, 2012.
(2) Mr. Pote Videtyontrakich and Mr. Surasak Khaoroptham have resigned from director on May 11, 2012.
(3) Prof. Hiran Radeesri has resigned from independent director and Chairman of Audit Committee on October 1, 2012.
(4) Mr. Takeharu Uematsu was appointed as Chairman of the Board on June 21, 2012.
(5) Mr. Shigeo Yamanoi has resigned from director on January 23, 2013.
(6) Mr. Michio Atsuda was appointed as a director to replace Mr. Masahiko Shinshita on June 21, 2012.
(7) Mr. Witit Sujjapong was appointed as Chairman of Audit Committee to replace Prof. Hiran Radeesri on November 1, 2012.
(8) Mr. Paitoon Taveebhol was appointed as an independent director and member of Audit Committee to replace Prof. Hiran Radeesri on November 1, 2012.

Mr. Poonlap Chatavongviriya acts as the Company’s secretary after his appointment was approved by the Board 
of Directors’ Meeting No.10/2012 on December 20, 2012

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. 

Management Structure

No. Name – Surname  (1) (2) (3) Position

1. Mr. Takeharu Uematsu (4) Chairman

2. Mr. Naofumi Nakanishi Director

3. Mr. Masayuki Nozawa Director

4. Mr. Shigeo Yamanoi (5) Director

5. Mr. Chatchai Lertbuntanawong Director

6. Mr. Michio Atsuda (6) Director

7. Mr. Satoshi Ukai Director

8. Mr. Witit Sujjapong (7) Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

9. Mr. Thanwa Laohasiriwong Independent Director and Member of the Audit Committee 

10. Mr. Paitoon Taveebhol (8) Independent Director and Member of the Audit Committee 
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 10 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้

(1) นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ ลาออกจากประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2555
(2) นายพจน วิเทตยนตรกิจ และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
(3) ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ลาออกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
(4) นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ แทน นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2555
(5) นายชิเกโอะ ยามาโนอิ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2556
(6) นายมิชิโอะ อัทสึดะ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ แทน นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2555
(7) นายวิทิต สัจจพงษ ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
(8) นายไพฑูรย ทวีผล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

โดยมี นายพูนลาภ ฉันทวงศวิริยะ เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท          
ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 

อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ          

ที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. คณะกรรมการตองกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
3. คณะกรรมการตองละเวนจากการทําธุรกิจใดๆ ที่คลายคลึง หรือแขงขันกับธุรกิจของบริษัท ไมวาจะเปนหุนสวนใน

หางหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนแบบไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท โดยไมคํานึงวาจะกระทําเพื่อ
ประโยชนตนเองหรือของผูอื่น เวนแตจะแจงตอที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนมีการแตงตั้งกรรมการเชนวานั้น 

4. คณะกรรมการจะตองกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และควบคุมกํากับดูแลการบริหาร 
และการจัดการของประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะผูบริหารบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย 

5. คณะกรรมการจะตองตรวจสอบโครงสรางการบริหาร และแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการชุด
ยอยตามที่เห็นสมควร

6. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท และจัดใหมีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนปฏบิตักิารอยางใดอยางหนึง่แทนคณะกรรมการภายใต
การกาํกบัดแูลของคณะกรรมการกไ็ด หรอือาจทาํหนงัสอืมอบอาํนาจใหกรรมการทีไ่ดรบัมอบหมายนัน้ดาํเนนิการใด
ภายในกาํหนดตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจมอบหมายใหประธานเจาหนาทีบ่รหิารดาํเนนิ
การใดภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารได

โครงสร�างการจัดการ

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (1) (2) (3) ตําแหนง

1. นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ (4) ประธานกรรมการ

2. นายนาโอฟูมิ นากานิชิ กรรมการ

3. นายมาซายูกิ โนซาวะ กรรมการ

4. นายชิเกโอะ ยามาโนอิ (5) กรรมการ

5. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ กรรมการ

6. นายมิชิโอะ อัทสึดะ (6) กรรมการ

7. นายซาโตชิ อุคาอิ กรรมการ

8. นายวิทิต สัจจพงษ (7) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

9. นายธันวา เลาหศิริวงศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

10. นายไพฑูรย ทวีผล (8) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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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.

Audit Committee
 The Audit Committee as at December 31, 2012, comprised three members whose names are as follows:

(1) Prof. Hiran Radeesri has resigned from Chairman of the Audit Committee on October 1, 2012. 
(2) Mr. Witit Sujjapong was appointed as Chairman of the Audit Committee to replace Prof. Hiran Radeesri on November 1, 2012.
(3) Mr. Paitoon Taveebhol was appointed as a member of the Audit Committee on November 1, 2012 who has an extensive knowledge and experience necessary 
 for the review of fi nancial statements.

Scope of powers, roles and responsibilities of the Audit Committee
1. To review and ensure that the Company’s financial 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 effective 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 conflict 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 efficient 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

Management Structure

No. Name – Surname  (1) Position

1. Mr. Witit Sujjapong (2) Chairman of the Audit Committee

2. Mr. Thanwa Laohasiriwong Member of the Audit Committee

3. Mr. Paitoon Taveebhol (3) Member of the Audit Committee
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โครงสร�างการจัดการ

8. คณะกรรมการมีหนาที่ดําเนินการใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
9. คณะกรรมการตองแจงใหบรษิทั ทราบโดยมชิกัชาเมือ่กรรมการอาจมสีวนไดเสยีไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในกรณดีงั

ตอไปนี้  (ก) ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้น (ข) โดยการถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

(1) ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ลาออกจากประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
(2) นายวิทิต สัจจพงษ ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
(3) นายไพฑูรย ทวีผล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
 ความนาเชื่อถือของงบการเงินได

โดยมีหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดรับการแตงต้ังตามมติ        
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดย    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายศรศักดิ์ ภูเพ็ชร

ขอบเขตอํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามควรตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปดเผยอยางถูกตอง และ

เพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ

สมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง การใหความดีความชอบ การโยกยาย และการพิจารณาเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคา
ตอบแทนผูสอบบัญชีของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

6. สอบทานเพือ่ความมัน่ใจวาบรษิทั มรีะบบการบรหิารความเส่ียง (Risk Management) ทีส่มเหตสุมผลและมีประสิทธภิาพ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
  ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
 7.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
  โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล (1) ตําแหนง

1. นายวิทิต สัจจพงษ (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธันวา เลาหศิริวงศ กรรมการตรวจสอบ

3. นายไพฑูรย ทวีผล (3) กรรมการตรวจสอบ
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 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 Com-
mittee 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 finds or suspects that any of the following transac-
tions or activities may materially and adversely affect the financial 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           
specified in the first paragraph, any member of the Audit Committee may further report the relevant transaction 
or activity to the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) or the SET.

14. Upon receipt of a report from the auditor regarding a suspected fraud or breach of the law relating to the direc-
tor’s or executive officer’s performance of duties, to carry out a preliminary investigation and report the result of 
such investigation to the Office of the 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. 

Executive Officers 
As at December 31, 2012, 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. 

Management Structure

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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โครงสร�างการจัดการ

 7.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับ
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ใหความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบภายในตามฐานความเสีย่ง และทรพัยากรทีจ่าํเปนซึง่นาํเสนอโดยฝายตรวจสอบ
ภายใน

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุกรายไตรมาส
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือ สงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
11. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็น หรือคําปรึกษาในกรณีจําเปน

ที่เห็นสมควร
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ในการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอสงสยัวามรีายการ หรอืการกระทาํดงัตอไปนี ้ซึง่อาจ

มีผลกระทบอยางมนียัสาํคญัตอฐานะการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบรษิทัใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 13.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 13.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
 13.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
  เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืผูบรหิารไมดาํเนนิการใหมีการปรบัปรงุแกไขภายในเวลาทีก่าํหนดขางตน กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการ หรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

14. ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต หรือการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาทีข่องกรรมการ และผูบรหิาร พรอมทัง้ไดทาํการแจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบในเบื้องตน และรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชี ภายในระยะเวลา 30 วัน
ในการปฏบิตัหินาทีต่ามทีร่ะบขุางตนคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบตอคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก

คณะผู�บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้

(1) นายชิเกโอะ ยามาโนอิ ลาออกจากคณะผูบริหารของบริษัท ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2556

ขอบเขตอํานาจหน�าที่ของคณะผู�บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ไดมีมติกําหนดอํานาจและขอบเขตหนาที่
ของคณะผูบริหารในการจัดการงานของบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท และปฏิบัติตามแผนงาน
ของบริษัท ซึ่งรวมทั้งการดําเนินการและ/หรือจัดการงานประจําตามปกติธุรกิจของบริษัท และดําเนินตามนโยบาย แผนทาง
ธุรกิจและงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการ   

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง

1. นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายนาโอฟูมิ นากานิชิ ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

3. นายมาซายูกิ โนซาวะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

4. นายชิเกโอะ ยามาโนอิ (1) รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ รองประธานเจาหนาที่บริหาร

6. นายยูทากะ อิซูมิ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

7. นางสาวสมพร เกตุอรุณรัตน รองประธานเจาหนาที่บริหาร 



30

Management Discussion and Analysis 

Operating Performance
Total Revenue
Total revenue of EASY BUY Public Company Limited “the Company” consists of core revenue from        

consumer fi nance business and other revenue. Consumer fi nance business of the Company comprises revolving loans 
and installment loans. 

In 2011 the Company’s total revenue was Baht 8,208.18 million, and Baht 8,916.62  million in 2013, equal to 
growth of 8.63%. The increase in the total revenue was due to the expansion of the Company’s personal loans by 
launching of a new fi nancial product 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.

Revenue from Consumer Finance Business

In 2011 and 2012, the Company’s core revenue from consumer fi nance business consist of the following 
types of loans: (i) the revenue from the revolving loans accounted for 99.21% and 99.46 of the total core revenue,                     
respectively, and (ii) the revenue from the instalment loans accounted for 0.79% and 0.54% of the total core revenue, 
respectively. There was a considerable diff erence between the revenue from the revolving loans and the revenue from 
the installment loans because the Company has adjusted its business strategy by focusing on the revolving loan busi-
ness and the intensifi ed competition in installment loan business by the credit card operators, resulting to the decreased 
in the revenue from installment loans.

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

Revenue from revolving loans accounted for 89.75% and 89.43% of the Company’s total core revenue in 2011 and 
2012, respectively. The revenue from the revolving loans amounted to Baht 7,366.53 million and Baht 7,973.89 million,  
respectively. The increase in revenue from revolving loans was due to the Company continuously carried out the marketing 
campaigns to expand the customer base, increased the service channels to provide more convenience to customers, 
expansion ATM network via Kasikorn Bank, Krungthai Bank, Thanachart Bank, Bangkok Bank, and Government Saving 
Bank, which enable the customer easily to use the Company’s cash card. In addition, the Company’s policy of quick 
credit approval by using scoring model and increase of the credit facility for the good customers. 

Revenue from Installment Loans
The Company’s revenues from installment loans in 2011 and 2012,  amounted to Baht 58.54 million and Baht 

43.55 million, accounted of 0.71%  and 0.49% of the Company’s total core revenue in 2011 and 2012, respectively. 
The decrease in revenue from instalment loans was due to the Company’s policy to strictly screen for quality of                  
customers and member shops. Besides, the intensifi ed competition in installment loan business by credit card operators, 
the Company has adjusted marketing strategy to focus more on the revolving loan business. 

Cure Revenue Breakdown in 2011 and 2012

Revolving Loans Installment Loans
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คําอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานที่ผ�านมาของบริษัท

รายได�รวม
รายไดรวมของ บรษิทั อซีี ่บาย จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ประกอบดวยรายไดหลกัจากการประกอบธรุกจิสนิเชือ่เพือ่

ผูบรโิภค และรายไดอืน่ ซึง่ธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภคของบรษิทัฯ ประกอบดวย สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน และสนิเชือ่ผอนชาํระ
บริษัทมีรายไดรวมทั้งหมดในป 2554 จํานวน 8,208.18 ลานบาท และป 2555 จํานวน 8,916.62 ลานบาท                        

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8.63 ทั้งนี้ รายไดที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากการขยายตัวในธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนจาก
การเสนอผลิตภัณฑทางการเงินประเภทสินเชื่อเงินสด (Personal Loans) ในรูปแบบ “สินเช่ือเงินสดหมุนเวียน (Revolving 
Loans)” ภายใตชื่อผลิตภัณฑ “ยูเมะ พลัส” (Umay+) และไดใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกคา
สําหรับผลิตภัณฑดังกลาว

รายได�จากธุรกิจสินเชื่อเพ�่อผู�บร�โภค

สัดสวนรายไดจากธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคในชวงป 2554 และป 2555

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อผอนชําระ
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ในป 2554 และ 2555 บรษิทัมรีายไดหลกัจากการประกอบธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภค ซึง่แบงตามประเภทธรุกจิสนิเชือ่ 
ดังนี้ สําหรับธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนมีสัดสวนรอยละ 99.21 และรอยละ 99.46 ของรายไดจากการประกอบธุรกิจสิน
เชื่อเพื่อผูบริโภคทั้งหมด ตามลําดับ และสําหรับสินเชื่อผอนชําระมีสัดสวนรอยละ 0.79 และรอยละ 0.54 ของรายไดจากการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบริโภคทั้งหมด ตามลําดับ สัดสวนรายไดจากธุรกิจทั้งสองประเภทมีความแตกตางกันมาก เนื่อง
จากบรษิทัไดปรบักลยทุธทางธรุกจิโดยเนนไปทีธ่รุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนมากขึน้ และจากการแขงขนัในธรุกจิสนิเชือ่ผอน
ชําระที่สูงขึ้นจากผูประกอบการบัตรเครดิต ทําใหรายไดสินเชื่อผอนชําระลดลง

รายได�จากธุรกิจสินเชื่อเง�นสดหมุนเว�ยน
ธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนเปนธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็เปนอยางสงู และสรางรายไดในสดัสวนสงูทีส่ดุใหแกบรษิทั

คิดเปนอัตราสวน รอยละ 89.75 และรอยละ 89.43 ของรายไดรวมทั้งหมดในป 2554 และป 2555 โดยบริษัทมีรายไดจาก
ธรุกจิสนิเชือ่เงินสดหมนุเวยีนเปนจาํนวน 7,366.53 ลานบาท และ 7,973.89 ลานบาท ตามลาํดบั เปนผลมาจากการใชระบบ
วเิคราะหสนิเชือ่แบบ Scoring Model ซึง่ทาํใหเกดิความรวดเรว็ในการอนมุตัสินิเชือ่ และมกีารขยายเครอืขายตูกดเงนิสดผาน
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน เพื่อเพิ่มความสะดวกแกลูกคาใน
การเบกิถอนเงนิสด นอกจากนี ้ยงัมเีพิ่มจดุบริการในการสมัครขอสนิเชื่อเงนิสดหมนุเวยีน รวมถงึการทาํกจิกรรมสงเสรมิการ
ขายและเพิ่มวงเงินสินเชื่อใหแกลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี

รายได�จากธุรกิจสินเชื่อผ�อนชําระ
ในป 2554 และป 2555 รายไดจากธุรกิจสินเชื่อผอนชําระมีจํานวน 58.54 ลานบาท และ 43.55 ลานบาท โดยคิด

เปนอัตราสวนรอยละ 0.71 และรอยละ 0.49 ของรายไดรวมทั้งหมดในป 2554 และป 2555 ตามลําดับ รายไดจากธุรกิจสิน
เชือ่ผอนชาํระลดลงเปนผลกระทบจากนโยบายของบรษิทัทีต่องการกลัน่กรองคณุภาพลกูคาและรานคาสมาชกิอยางเครงครดั 
และความเขมงวดตอการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือผอนชําระมากข้ึน นอกจากน้ี ยังเปนผลกระทบมาจากการแขงขันในธุรกิจสินเช่ือ
ผอนชําระที่สูงขึ้นจากผูประกอบการบัตรเครดิต จึงทําใหบริษัทปรับกลยุทธเนนธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนมากขึ้น 



32

Other Revenue
Apart from the core revenue, the Company also has other revenues, comprising recovery from loan loss, fee from 

issuing cash card, interest received from deposits in fi nancial institutions, and bank service charges. The Company’s 
other revenue Baht 783.12 million and Baht 899.18 million in 2011 and 2012, respectively.  The other revenue remained 
steady, accounting for 10% of the Company’s total revenues.

Expenses
The Company’s main expenses consisted of operating expenses, administrative expenses. Key management 

personnel compensation, cost of bad debts and doubtful accounts, as well as fi nance cost. In 2011 and 2012, the           
Company’s total expenses were Baht 6,105.47 million and Baht 6,267.55 million, which accounted for 74.38% and 70.29% 
of the total revenue, respectively. The Company’s ratio of total expenses to total revenue tended to decrease because                                                                
the Company has set a policy to control its operating and administrative expenses including the cost of 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. In addition, an analysis of the interest rate trend for the cost-eff ective fund raising, etc.

Operating and Administrative Expenses 
In 2011 and 2012, the Company’s operating and administrative expenses amounted to Baht 2,126.36                   

million and Baht 2,341.01 million, which is equal to an increase of 5.97% and 10.09%, respectively. The increase in the 
Company’s operating and administrative expenses were due to the expansion of its revolving loan business, the constant 
improvement of the Company’s operations and services to facilitate the customers, and an increase in the marketing 
expenses. In addition, in 2012 the Company has increased the basic salary and wage for employees. However, the 
operating and administrative expenses to the total revenue, is at the controlable level. The ratio of the operating and 
administrative expenses  to the total revenue was 25.91% and 26.25% in 2011 and 2012, respectively. 

Key Management Personnel Compensation
In 2011 and 2012, the Company’s management personnel compensation amounted to Baht 73.36 million and 

98.06 million, which accounted for 0.89% and 1.10% of the total revenue, respectively.
 
Bad Debts and Doubtful Accounts Expenses
In 2011 and 2012, the Company’s bad debts and doubtful accounts expenses amounted to Baht 2,721.94 

million and Baht 2,557.66 million, respectively. The ratio of the bad debts and doubtful accounts expenses to the total 
revenue was 33.16% and 28.68%, respectively. However, the ratio of the bad debts and doubtful accounts expenses 
tended to be decreased because effi  ciency of loan receivable management,  continued improvement in 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. 

Finance Costs
In 2011 and 2012, the Company’s fi nance costs were Baht 1,183.80 million and Baht 1,270.82 million, which 

is equal to an increase of 3.92% and 7.35%, respectively. The increase in fi nance costs due to the Company issued 
the long-term bonds amounted to Baht 1,500 million with the coupon rate of 5.25% to 6.00% in December 2011,             
long-term bonds amounted to Baht 1,840 million with coupon rate of 4.95% to 5.35% in March 2012, and long-term 
bonds amounted to Baht 3,500 million with the coupon rate 5.15% to 5.40% in July 2012, to fund for expansion of 
customer base and reduced reliance on commercial bank funding sources. However, in comparing the fi nance cost with 
the total revenue, it was found that the Company was able to eff ectively control the fi nance cost. The ratio of the fi nance 
cost to the total revenue was 14.42% and 14.25% in 2011 and 2012, respectively. 

Management Discussion and Analysis 
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รายได�อื่น
นอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจหลักตามท่ีกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีรายไดอื่นซึ่งประกอบไปดวย รายไดจากหนี้

สูญรับคืน คาธรรมเนียมในการออกบัตร ดอกเบี้ยซึ่งไดรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน คาธรรมเนียมธนาคาร เปนตน โดย
รายไดอื่นของบริษัทมีจํานวน 783.12 ลานบาท และจํานวน 899.18 ลานบาท ในป 2554 และป 2555 ตามลําดับ อยางไร
ก็ตาม สัดสวนของรายไดอื่นตอรายไดรวมของบริษัทคอนขางคงที่ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมาหรือคิดเปนรอยละ 10 โดย
ประมาณของรายไดรวมของบริษัท

ค�าใช�จ�าย
คาใชจายหลกัของบรษิทัประกอบไปดวย คาใชจายในการดาํเนนิงาน คาใชจายในการบรหิาร คาตอบแทนผูบรหิาร การ

ตดัหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และตนทนุทางการเงนิ ซึง่บรษิทัมยีอดคาใชจายรวมในป 2554 และป 2555 จาํนวน 6,105.47 
ลานบาท และจํานวน 6,267.55 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.38 และรอยละ 70.29 ของรายไดรวม ตาม
ลําดับ สัดสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวมของบริษัทมีแนวโนมลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมคาใชจายในการ
ดําเนินงานและบริหารใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ โดยการปรับปรุงคุณภาพลูก
หนี้ผานระบบ Credit Scoring ในการอนุมัติและประเมินวงเงินที่เหมาะสมใหแกลูกคาแตละราย และระบบการติดตามหนี้ที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะหแนวโนมอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดหาแหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม เปนตน

 
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานและบร�หาร 
บริษัทมียอดคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารในป 2554 และป 2555 จํานวน 2,126.36 ลานบาท และจํานวน 

2,341.01 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.97 และรอยละ 10.09 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
ในการดาํเนนิงานและบรหิารเปนผลมาจากการขยายตวัของธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน รวมถงึการเพิม่ความสะดวกสบาย
ในการใหบริการใหแกลูกคา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการทําการตลาดเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทยังมีการปรับเพิ่มฐานเงินเดือนและคาจางของพนักงาน อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบสัดสวน
ของคาใชจายในการดาํเนนิงานและบรหิารตอรายไดรวมแลว จะพบวา บรษิทัสามารถควบคุมคาใชจายในการดาํเนนิงานและ
บรหิารไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยสดัสวนของคาใชจายในการดาํเนนิงานและบรหิารตอรายไดรวมของบรษิทัคดิเปนรอยละ 
25.91 และรอยละ 26.25 ในป 2554 และป 2555 ตามลําดับ

ค�าตอบแทนผู�บร�หาร
บริษัทมียอดคาตอบแทนผูบริหารในป 2554 และป 2555 จํานวน 73.36 ลานบาท และจํานวน 98.06 ลานบาท ตาม

ลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.89 และรอยละ 1.10 ของรายไดรวม ตามลําดับ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2554 และป 2555 มีจํานวน 2,721.94 ลานบาท และจํานวน 2,557.66 ลาน

บาท หรือคิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 33.16 และรอยละ 28.68 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม สัดสวนหนี้สูญ
และหนีส้งสยัจะสญูตอรายไดรวมของบรษิทัมแีนวโนมทีล่ดลงอยางตอเนือ่ง อนัปนผลมาจากการบรหิารสนิทรพัยลกูหนีใ้หมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพลูกหนี้ผานระบบ Credit Scoring ในการอนุมัติและประเมินวงเงินที่เหมาะสม
ใหแกลูกคาแตละราย และระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต�นทุนทางการเง�น
บริษัทมีตนทุนทางการเงินในป 2554 และป 2555 จํานวน 1,183.80 ลานบาท และจํานวน 1,270.82 ลานบาท หรือ

คิดเปนอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.92 และรอยละ 7.35 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินเปนการเพิ่มขึ้นของ
ดอกเบี้ยจายจากการที่บริษัทไดออกหุนกูระยะยาวจํานวน 1,500 ลานบาทในเดือนธันวาคม ป 2554 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 5.25 ถึงรอยละ 6.00 ตอป และหุนกูระยะยาวจํานวน 1,840 ลานบาทในเดือนมีนาคม ป 2555 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 4.95 ถึงรอยละ 5.35 ตอป และหุนกูระยะยาวจํานวน 3,500 ลานบาทในเดือนกรกฎาคม ป 2555 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.15 ถึงรอยละ 5.40 เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับรองรับการขยายฐานลูกคาและลดการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจาก
ธนาคารพาณิชย อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบสัดสวนของตนทุนทางการเงินตอรายไดรวมแลว จะพบวา บริษัทสามารถ
บริหารตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 14.42 และ                     
รอยละ 14.25 ใน ในป 2554 และป 2555 ตามลําดับ
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Net Profit
The Company’s profi tability continually increased.  The Company’s profi t before income tax was Baht 2,102.71  

million and Baht 2,649.07 million in 2011 and 2012, respectively; while the Company’s net profi t was Baht 1,310.27 
million and Baht 1,947.60 million, which is equal to a growth of 41.68% and 48.64% in 2011 and 2012, respectively.  

Furthermore, the Company’s gross profi t margin in 2011 and 2012 was 83.54% and 83.65%, respectively. The 
net profi t margin was 15.96% and 21.84% in 2011 and 2012, respectively. The constant increase in the Company’s 
gross profi t margin and net profi t margin was due to an expansion of customer base constantly, the strict policy of credit 
approval and the Credit Scoring System and decrease in the bad debts and doubtful accounts, including the effi  ciency 
of the cost control.

 
Financial Position

Total Assets
The Company’s total assets constantly increased from Baht 28,341.44 million in 2011 to 30,437.30 in 2012, 

which is equal to an increase of 5.74% in 2011 and 7.40 in 2012. The main factor is an increase in the revolving loan 
receivables continuously. 

In 2011 and 2012, the Company’s total current assets were Baht 26,968.97 million and Baht 29,204.13 million, 
which accounted for 95.16%, and 95.95% of total assets, respectively; while the total non-current assets were Baht 
1,372.47 million and Baht 1,233.17 million, which accounted for 4.84% and 4.05% of total assets, respectively. Key 
assets of the Company can be summarized as follows:

Loan Receivables
In 2011 and 2012, the Company’s net loan receivables were Baht 26,710.30 million and Baht 28,539.70             

million, which is equal to an increase of 7.90% in 2011 and 6.85 in 2012. The Company’s net loan receivables constantly       
increased mainly because of the continuously increase in the loan receivables under the revolving loan contracts.

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 2011 and 2012, the Company’s revolving loan            
receivables accounted for 99.10% and 99.10% of the net loan receivables, respectively; while the installment loan        
receivables accounted for 0.90% 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, which was 
due to the Company has adjusted its business strategy by focusing on the revolving loan business and the intensifi ed 
competition in installment loan business by the credit card operators.

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

Table Showing the Net Loan Receivables Divided by Types of Loan

(Unit: Million Baht)

2011 2012

Amount % Amount %

Revolving Loans 26,469.53 99.10 28,284.14 99.10

Installment Loans 240.77 0.90 255.56 0.90

Total 26,710.30 100.00 28,539.70 100.00

Management Discussion and Analysis 
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กําไรสุทธิ
บริษัทมีความสามารถในการเพิ่มกําไรอยางตอเนื่องโดยบริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 2,102.71 ลานบาท 

และจํานวน 2,649.07 ลานบาท ในป 2554 และป 2555 ตามลําดับ ในขณะที่บริษัทมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 1,310.27 ลาน
บาท และจํานวน 1,947.60 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 41.68 และรอยละ 48.64 ในป 2554 และ             
ป 2555 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2554 และป 2555 เทากับ รอยละ 83.54  และรอยละ 83.65 ตามลําดับ 
และอตัรากาํไรสทุธขิองบรษิทัเทากบัรอยละ 15.96 และรอยละ 21.84 ตามลาํดบั อตัรากาํไรสทุธขิองบรษิทัมกีารปรบัตวัเพิม่
ขึ้นอยางมาก เปนผลมาจากการขยายจํานวนฐานลูกคาอยางตอเนื่อง และนโยบายที่เขมงวดในการอนุมัติสินเชื่อและการนํา
ระบบ Credit Scoring มาใชหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคาใชจายอื่นๆ

ฐานะการเงิน
สินทรัพย�รวม
บรษิทัมสีนิทรพัยรวมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งจาก 28,341.44 ลานบาท ในป 2554 เปน 30,437.30 ลานบาท ในป 2555 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตของสินทรัพยเทากับรอยละ 5.74 และรอยละ 7.40 ตามลําดับ โดยปจจัยหลักมาจากยอดลูกหนี้
สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ณ สิ้นป 2554 และป 2555 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 26,968.97 และจํานวน 29,204.13 ลานบาท            
คิดเปนสัดสวนรอยละ 95.16 และรอยละ 95.95 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ และมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 1,372.47          
ลานบาท และจํานวน 1,233.17 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.84 และรอยละ 4.05 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ              
โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทดังนี้

ลูกหนี้เง�นให�กู�ยืม
บรษิทัมยีอดลกูหนีเ้งนิใหกูยมืสทุธ ิณ สิน้ป 2554 และป 2555 เปนจาํนวน 26,710.30 ลานบาท และจาํนวน 28,539.70 

ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.90 และรอยละ 6.85 ตามลําดับ ลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิของบริษัทเพ่ิมข้ึนมี
สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

ตารางแสดงลูกหนี้การคาสุทธิแยกตามประเภทธุรกิจ

(หนวย: ลานบาท)

ป 2554 ป 2555

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 26,469.53 99.10 28,284.14 99.10

สินเชื่อผอนชําระ 240.77 0.90 255.56 0.90

   รวม 26,710.30 100.00 28,539.70 100.00

บรษิทัมยีอดลกูหนีเ้งนิใหกูยมืสทุธแิบงเปนลกูหนีเ้งนิใหกูยมืตามสญัญาสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน และลกูหนีเ้งนิใหกูยมื
ตามสัญญาสินเชื่อผอนชําระ โดยป 2554 และป 2555 บริษัทมีสัดสวนลูกหนี้สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปนรอยละ 99.10 และ
รอยละ 99.10 ของลูกหนี้สุทธิ ตามลําดับ ในขณะที่มีสัดสวนลูกหนี้สินเชื่อผอนชําระที่รอยละ 0.90 และรอยละ 0.90 ของ
ลูกหนี้สุทธิตามลําดับ โดยจะเห็นไดวาบริษัทมียอดลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปนเกือบทั้งหมดของ
ธรุกจิสนิเชือ่ของบรษิทัเนือ่งจากบรษิทัไดปรบักลยทุธทางธรุกจิโดยเนนไปทีธ่รุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีนมากขึน้ และจากการ
แขงขันในธุรกิจสินเชื่อผอนชําระที่สูงขึ้นจากผูประกอบการบัตรเครดิต

สําหรับการจัดชั้นลูกหนี้การคาตามประวัติการจายชําระหนี้งวดนั้น บริษัทจําแนกชั้นลูกหนี้ออกเปน 8 ระดับ ตั้งแต
ระดับ “ปกติ” (Normal) จนถึง “ระดับ OD6 ขึ้นไป”

คําอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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The portion of normal accounts decreased from 94.27% in 2011 and 93.70% in 2012 while overdue accounts 
increased from 5.73% in 2011 to 6.30% in 2012, which was due to the fl ood supporting project of the Company 
to help customers who were aff ected by fl ooding in the fourth quarter of 2011. 

The Proportion of Loan Receivables Classifi ed by Debtors

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

Revolving Loans Installment Loans Total

Amount
(Million Baht)

%
Amount

(Million Baht)
%

Amount
(Million Baht)

%

Normal 26,904.44 94.25 279.34 96.50 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 and Over 1.00 0.00 0.01 0.00 1.01 0.00

Total 28,546.54 100.00 289.49 100.00 28,836.02 100.00

0.00%0.00% 2.07%2.12% 4.23%3.61%

93.70%94.27%

Normal Current-OD2 OD3-OD5 OD6 and Over

Outstanding Loan Receivables Classifi ed by Types of Business as at December 31, 2012

Revolving  Loans Installment Loans Total

Amount
(Million Baht)

%
Amount

(Million Baht)
%

Amount
(Million Baht)

%

Normal 28,536.45 93.67 291.40 97.44 28,827.85 93.70

Current-OD2 1,295.76 4.25 4.85 1.62 1,300.61 4.23

OD3 to OD5 634.25 2.08 2.81 0.94 637.06 2.07

OD6 and Over 1.02 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00

Total 30,467.48 100.00 299.06 100.00 30,766.54 100.00

Management Discussion and Analysis 
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สัดสวนลูกหนี้จัดชั้นปกติของบริษัทลดลงจากรอยละ 94.27 ในป 2554 เปนรอยละ 93.70 ในป 2555 ในขณะที่ยอด
ลูกหนี้เกินกําหนดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.73 ในป 2554 เปนรอยละ 6.30 ในป 2555 เนื่องจากโครงการชวยเหลือลูกคาที่
ประสบอุทกภัยเมื่อปลายป 2554  

สัดสวนลูกหนี้การคาแยกตามการจัดชั้นลูกหนี้

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้เงินใหกูยืมที่คางชําระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อผอนชําระ รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

Normal 26,904.44 94.25 279.34 96.50 27,183.77 94.27

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

OD3 - OD5 607.25 2.13 3.93 1.36 611.18 2.12

ตั้งแต OD6 ขึ้นไป 1.00 0.00 0.01 0.00 1.01 0.00

   รวม 28,546.54 100.00 289.49 100.00 28,836.02 100.00

0.00%0.00% 2.07%2.12% 4.23%3.61%

93.70%94.27%

Normal Current-OD2 OD3-OD5 ตั้งแต OD6 ขึ้นไป

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้เงินใหกูยืมที่คางชําระแยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน สินเชื่อผอนชําระ รวม

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

Normal 28,536.45 93.67 291.40 97.44 28,827.85 93.70

Current - OD2 1,295.76 4.25 4.85 1.62 1,300.61 4.23

OD3 - OD5 634.25 2.08 2.81 0.94 637.06 2.07

ตั้งแต OD6 ขึ้นไป 1.02 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00

   รวม 30,467.48 100.00 299.06 100.00 30,766.54 100.00
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Adequacy of the Allowance for Doubtful Accounts

2011 2012

Loan
Receivables(1)

Allowance 
for doubtful 
accounts

% 
Loan

Receivables(1)

Allowance 
for doubtful 
accounts

% 

Revolving Loans 28,350.65 1,881.12 6.64 30,378.25 2,094.11 6.89

Installment Loans 254.79 14.02 5.50 267.39 11.83 4.42

   Total 28,605.44 1,895.14 6.63 30,645.64 2,105.94 6.87

(Unit: Million Baht)

  (1) Loan receivables in the table means gross loan receivables, less unearned interest income

Furthermore, in considering the aging of loan receivables classifi ed by types of business, it was found that the 
normal accounts of the revolving loan business decreased from project to support customers who were aff ected by fl ood-
ing from 94.25% in 2011 to 93.67 in 2012, whereas the overdue accounts increased from 5.75% to 6.33%, however, 
the Company has increased the allowance for doubtful accounts for supporting this part. While, the normal accounts of 
the installment loan business increased from 96.50% in 2011 to 97.44% in 2012, whereas the overdue accounts in the 
installment loan business decreased from 3.50% in 2011 to 2.56% in 2012.

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 current                      
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. At the end of 2011 and 2012, the 
Company’s allowance for doubtful accounts was Baht 1,895.14 million and Baht 2,105.94 million, respectively, which 
accounted for 6.63% and 6.87% of the total loan receivables after deduction of unearned interest income (before the 
allowance for doubtful accounts), respectively. 

In considering the allowance for doubtful accounts classifi ed by types of business, it was found that the                
allowance for doubtful accounts regarding the revolving loan receivables were higher than that the allowance for doubtful 
accounts regarding the installment loan receivables.  At the end of 2011 to 2012, the allowance for doubtful accounts 
for the revolving loan receivables were 6.64% and 6.89% of the total loan receivables after deduction of unearned        
interest income (before the allowance for doubtful accounts), respectively; while the allowance for doubtful accounts for 
the installment loan receivables were 5.50% and 4.42% of the total loan receivables after deduction of unearned interest 
income (before the allowance for doubtful accounts), respectively.

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 2011 and 2012, the Company’s bad debts amounted to Baht 2,535.54 million and Baht 2,346.86 million, 
respectively, which is equal to a decrease of 16.11% in 2011 and 7.44% in 2012. The main factor was an effi  cient of 
the Company’s debt collection system.

Other Receivables
The other receivables consisted of receivables from collection agencies (the debt paid within the due date through 

the payment service counters and those amounts paid were in process of transfer to the Company’s bank account), 
prepaid expenses and others.  In 2011 and 2012, the Company’s other receivables were amounted to Baht 211.05 mil-
lion and Baht 361.99 million, respectively. Most of the other receivables were from receivables from collection agencies, 
which constantly increased in line with the increase in the Company’s loan receivables. 

Management Discussion and Analysis 
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดลูกหนี้เงินใหกูยืมตามประเภทธุรกิจ พบวา ทั้งลูกหนี้ของธุรกิจสินเช่ือเงินสด
หมุนเวียนมีสัดสวนลูกหนี้ปกติตอลูกหนี้รวมลดลงจากโครงการชวยเหลือลูกคาที่ประสบอุทกภัยเมื่อปลายที่แลว จากรอยละ 
94.25 ณ สิ้นป 2554 เปนสัดสวนรอยละ 93.67 ณ สิ้นป 2555  และยอดลูกหนี้เกินกําหนดชําระไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 5.75 ณ สิ้นป 2554 เปนรอยละ 6.33 ณ สิ้นป 2555 อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับในสวนดังกลาวแลว ในขณะที่ลูกหนี้ของธุรกิจสินเชื่อผอนชําระมีสัดสวนลูกหนี้ปกติตอลูกหนี้รวมเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 96.50 ณ สิ้นป 2554 เปนสัดสวนรอยละ 97.44 ณ สิ้นป 2555 และยอดลูกหนี้เกินกําหนดชําระไดปรับตัวลดลงจากรอย
ละ 3.50 ณ สิ้นป 2554 เปนรอยละ 2.56 ณ สิ้นป 2555

การตั้งสํารองค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บรษิทัไดมกีารตัง้สาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูใหเปนไปตามแนวทางของสภาวชิาชพีบญัช ีกลาวคอื ตัง้สาํรองคาเผือ่

หนีส้งสยัจะสญูทัง้จาํนวนกบัลกูหนีท้ีม่ยีอดคงคางชําระเกนิกาํหนด 3  เดอืน และบรษิทัไดเพิม่การตัง้สํารองคาเผือ่หนีส้งสยัจะ
สูญกับลูกหนี้ชั้นปกติและลูกหนี้ที่มียอดคงคางชําระตั้งแต 1 วันแตต่ํากวา 3 เดือน โดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้และ
การคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวน 1,895.14 ลานบาท และจํานวน 2,105.94 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 6.63 
และรอยละ 6.87 ของลูกหนี้การคาหลังจากหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลําดับ

เมือ่พจิารณาการตัง้สาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามประเภทธรุกจิจะพบวา ลกูหนีเ้งนิใหกูยมืจากธรุกจิสนิเชือ่เงนิสด
หมุนเวียนจะมีสัดสวนการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่สูงกวาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากธุรกิจสินเชื่อผอนชําระ โดย 
ณ ในป 2554 และป 2555 บรษิทัมกีารตัง้สาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้งนิใหกูยมืจากธรุกจิสนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน
เปนรอยละ 6.64 และรอยละ 6.89 ของลูกหนี้การคาหลังจากหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สญู) ตามลาํดบั ในขณะทีส่ดัสวนการสาํรองคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสาํหรบัลกูหนีเ้งนิใหกูยมืจากธรุกจิสนิเชือ่ผอนชาํระเทากบั
รอยละ 5.50 และรอยละ 4.42 ของลูกหนี้เงินใหกูยืมหลังจากหักรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ) ตามลําดับ

ความเพียงพอในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ป 2554 ป 2555

ลูกหนี้เงิน
ใหกูยืม(1)

สํารอง
คาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

สํารอง
คาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
ตอลูกหนี้การคา 

(รอยละ)

ลูกหนี้เงิน
ใหกูยืม(1)

สํารอง
คาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

สํารอง
คาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
ตอลูกหนี้การคา 

(รอยละ)

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 28,350.65 1,881.12 6.64 30,378.25 2,094.11 6.89

สินเชื่อผอนชําระ 254.79 14.02 5.50 267.39 11.83 4.42

   รวม 28,605.44 1,895.14 6.63 30,645.64 2,105.94 6.87

(หนวย: ลานบาท)

  (1) ลูกหนี้เงินใหกูยืมในตารางนี้ คือ ลูกหนี้เงินใหกูยืมขั้นตน หัก รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

บริษัทไดกําหนดวิธีการตัดจําหนายหนี้สูญ โดยจะตัดจําหนายลูกหนี้ที่มียอดคางชําระตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งเปนการ
ตดัจาํหนายดวยระบบคอมพวิเตอรอตัโนมตัเิตม็จาํนวน แตอยางไรกต็าม บรษิทัยงัคงมนีโยบายในการตดิตามหนีส้าํหรบัหนี้
ทีถ่กูตดัจาํหนายดงักลาว สาํหรบัหนีส้ญูทีเ่กดิขึน้ในป 2554 และในป 2555 บรษิทัมยีอดตดัจาํหนายหนีส้ญูจาํนวน 2,535.54 
ลานบาท และจํานวน 2,346.86 ลานบาท ตามลําดับ มีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 16.11 
ในป 2554 และรอยละ 7.44 ในป 2555 ตามลําดับ ทั้งนี้ จํานวนหนี้สูญที่ลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากระบบ
การติดตามหนี้ของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลูกหนี้อื่น
สนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ประกอบดวย ลกูหนีต้วัแทนรบัชาํระ (เปนลกูหนีท้ีช่าํระตามงวดโดยผานบรกิารของเคานเตอร

เซอรวิสและอยูระหวางการโอนเขาบัญชีบริษัท) คาใชจายจายลวงหนา และอื่นๆ โดยในป 2554 และป 2555 บริษัทมีจํานวน 
211.05 ลานบาท และจํานวน 361.99 ลานบาท ซึ่งลูกหนี้อื่นสวนใหญมาจากลูกหนี้ตัวแทนรับชําระซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตามการเติบโตของบัญชีลูกหนี้เงินใหกูยืมของบริษัท 

คําอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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(Unit: Million Baht)

2011 2012

Amount % Amount %

Short-Term Borrowing 12,008.15 51.33 6,081.07 25.56

Long-Term Borrowing 11,387.31 48.67 17,713.39 74.44

Total 23,395.46 100.00 23,794.46 100.00

Liabilities
In 2011 and 2012, the Company’s total liabilities of Baht 24,215.43 million and Baht 24,783.70 million, which is 

equal to an increase of 1.03% and 2.35%, respectively. As at the end of 2012, the Company’s total current liabilities 
were Baht 7,000.79 million, which accounted for 28.25% of the total liabilities, and the total non-current liabilities were 
Baht 17,782.91 million, which accounted for 71.75% of the total liabilities.  The increase in the total liabilities came from 
an increase in long-term borrowings from commercial banks and fi nancial institutions and the issuance of bonds during 
2011 and 2012, which was due to the expansion of the Company’s business. A major portion of the liabilities constituted 
the borrowings of Baht 23,794.46 million, accounted for 96.01% of the total liabilities. The Company’s borrowings can 
be divided into the short-term and long-term borrowing as detailed in the following table:

The Company’s short-term borrowings as at the end of 2011 amounted to Baht 12,008.15 million, increased 
from 2010 by 104.83%, which was due to the increase in the current portion of the bonds and the additional issuance 
of promissory notes. As at the end of 2012, the Company’s short-term borrowing amounted to Baht 6,081.07 million, 
decreased from 2011 by 49.36%, which was mainly due to the repayment of the bonds due in August 2012 amounted 
of Baht 6,335 million.  

The Company’s long-term borrowings as at the end of 2011 amounted to Baht 11,387.31 million, decreased 
from 2010 by 33.94%, which was due to the current portion of the long-term borrowings due in one year. As at the end 
of 2012, the Company’s long-term borrowings amounted to Baht 17,713.39 million, increased from 2011 by 55.55%, 
which was mainly from the long-term borrowing from the bank and issuance of the secured and unsecured bonds in 
March 2012 amounted to Baht 1,840.00 million and in July 2012 amounted to Baht 3,500.00 million. 

As at 31 December 2012, the Company had the borrowing in Yen currency amounted to Baht 2,243.67                              
million (equivalent to JPY 6,050 million), accounting for 9.43% of the total borrowings.  The long-term borrowings in US               
dollar amounted to Baht 1,614.73 million (equivalent to USD 52 million), accounting for 6.79% of the total borrowings. 
The Company entered into the cross currency and interest rate swaps to hedge fi nancial liabilities dominated in foreign            
currencies and the volatility of interest rate.

 
Shareholders’ Equity
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 2 June 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. 

In 2012, the Company paid dividends to its shareholders as cash dividend payment at the rate of Baht 14 per 
share for 30 million ordinary shares, amounted to Baht 420 million and stock dividend payment at a ratio of 1 existing 
share to 12 stock dividend for 30 million ordinary shares, totalling stock dividend 360 million shares with a par value of 
Baht 10 per share, amounting to Baht 3,600 million (dividend payment rate at Baht 120 per share). At the same time the 
Company increased the registered capital from Baht 300 million to Baht 3,900 and the capital increase was registered 
with the Ministry of Commerce on 31 October 2012. In 2012 the Company had the retained earnings of Baht 1,753.61 
million with a total shareholders’ equity amounted to Baht 5,653.61 million. The Company’s return on equity was 39.83% 
and basic earnings per share was 4.99 Baht.

Management Discussion and Analysis 
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บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้น ณ สิ้นป 2554 จํานวน 12,008.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553 รอยละ 104.83 จาก
การเพิ่มขึ้นของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปและการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มขึ้น และสิ้นป 2555 เงินกูยืมระยะสั้นของ 
บริษัทมีจํานวน 6,081.07 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2554 รอยละ 49.36 จากการชําระคืนเงินกูและจากหุนกูที่ครบกําหนด
ไถถอนในเดือนสิงหาคม 2555 จํานวน 6,335.00 ลานบาท 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาว ณ สิ้นป 2554 จํานวน 11,387.31ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2553 รอยละ 33.94 เปนผล
มาจากเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป และ ณ สิ้นป 2555 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทมีจํานวน 
17,713.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 รอยละ 55.55 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และการออก
หุนกูทีมีหลักประกันและไมมีหลักประกันในเดือนมีนาคม 2555 จํานวน 1,840.00 ลานบาท และในเดือนกรกฎาคม 2555 
จํานวน 3,500.00 ลานบาท 

นอกจากนี้ ป 2555 บริษัทมียอดเงินกูในรูปสกุลเงินเยนจํานวน 2,243.67 ลานบาท (หรือประมาณ 6,050 ลานเยน) 
คิดเปนอัตรารอยละ 9.43 ของยอดเงินกูรวม และมีเงินกูระยะยาวในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาอีกจํานวน 1,614.73 
ลานบาท (หรือประมาณ 52 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) คิดเปนอัตรารอยละ 6.79 ของยอดเงินกูรวม โดยบริษัทไดทําสัญญา
แลกเปลีย่นสกลุเงนิตราตางประเทศและอตัราดอกเบีย้ เพือ่ปองกนัความเสีย่งของหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ
และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ส�วนของผู�ถือหุ�น
ป 2554 บริษัทไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 6 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 120 ลานบาท หรือคิดเปน

อัตราการจายเงินปนผลที่รอยละ 12.98 และไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 2 มิถุนายน 2554  จึงทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวเทากับ 300 ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากับ 3,826.01 ลานบาท รวมเปนสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 4,126.01 ลานบาท

ในป 2555 บริษัทไดจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 14 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 30 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 420 
ลานบาท และจายหุนปนผลในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 12 หุนปนผล สําหรับหุนสามัญจํานวน 30 ลานหุน รวมเปนหุนปนผล
ทั้งสิ้น 360 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคา 3,600 ลานบาท (อัตราการจายปนผล 120 บาทตอ 1 หุน) 
พรอมกันนั้นบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ลานบาท เปน 3,900 ลานบาท ซึ่งไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 จึงทําให ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทมีมีกําไรสะสมเทากับ 1,753.61 ลานบาท รวม
เปนสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 5,653.61 ลานบาท อัตราผลตอบแทนตอหุนเฉลี่ยของบริษัทเทากับรอยละ 39.83 และมีกําไร
สุทธิตอหุนที่ 4.99 บาท

หนี้สิน
ณ สิ้นป 2554 และป 2555 บริษัทมียอดหนี้สินรวมจํานวน 24,215.43 ลานบาท และจํานวน 24,783.70 ลาน

บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.03 และรอยละ 2.35 ตามลําดับ โดยเมื่อสิ้นป 2555 บริษัทมีหนี้สิน
หมุนเวียนทั้งหมดเทากับ 7,000.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.25 ของหนี้สินรวม และมีหนี้สินไมหมุนเวียนทั้งหมดเทากับ 
17,782.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.75 ของหนี้สินรวม การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะ
ยาวจากธนาคารพาณชิยและสถาบนัการเงนิและการออกหุนกูในระหวางป 2554 และป 2555 อนัเปนผลจากการขยายตวัใน
ธรุกจิของบรษิทัโดยหนีส้นิสวนใหญเปนเงนิกูยมืจาํนวน 23,794.46 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 96.01 ของหนีส้นิรวม ทัง้น้ี 
เงินกูยืมของบริษัท สามารถจําแนกไดเปนเงินกูระยะสั้น และระยะยาว ดังตารางดานลางนี้

(หนวย: ลานบาท)

ป 2554 ป 2555

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เงินกูยืมระยะสั้น 12,008.15 51.33 6,081.07 25.56

เงินกูยืมระยะยาว 11,387.31 48.67 17,713.39 74.44

   รวม 23,395.46 100.00 23,794.46 100.00

คําอธิบายและการวิเคราะห�ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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Risk  Factors

The Risk Factors which might have occurred to and affect 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 financial markets, the fluctuation of     

interest rates in the market would have a direct impact on the Company’s operation and its cash flows. The Company      
mitigates this risk by using derivative financial instruments principally interest rate swaps to manage exposure to fluctuations 
in interest rates, and balancing short and long-term borrowings.  

The Company is exposed to foreign currency risk relating to loans which are denominated in foreign currencies. 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 effect on and from the date 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 monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by 
management to finance the Company’s operations as well as maintains the percentage of its loans at an appropriate level 
by managing 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 withdrawal.  The Company also has an annual        
long-term liquidity management policy to raise finance 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 finance using various types of financial 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 276,899,844 shares or 71% of the Company’s paid-up 

capital (as at December 31, 2012).  As ACOM is a company with an extensive long-lasting experience in consumer finance 
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 officers and employees to work for the Company 
and also provides financial support, e.g. ACOM and its subsidiaries granted the long-term loans to the Company and ACOM 
guaranteed the Company’s issuances 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 efficiency 
and quality control. The Company has planned to reduce the financial support from ACOM by issuing bonds and applying 
for loans on its own credit. In respect of the financial 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 finance business is normally involved with a large number of customers and also exposed to a risk from 

fraudulent information provided by credit applicants or member 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          
officers to thoroughly verify information provided by applicants and shops.  The verification process includes data screening 
from both internal and external sources.  Moreover, 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 verification 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 officer.  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 different credit officers to be in charge of 
the different 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 a credit officer.  Under the Company’s policy, the authorized officials are prohibited 
from approving the credit in excess of the credit limit automatically determined by the Credit Scoring System.  The Company 
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ประกอบดวยฯ

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้จะสงผลกระทบโดยตอการดาํเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัเนือ่งจากแหลงทีม่าของเงนิ

ทุนหลักของบริษัทคือ เงินกูยืมจากธนาคารและตลาดการเงิน บริษัทลดความเส่ียงดังกลาวโดยใชเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสาร
อนุพันธ ซึ่งสวนใหญเปนสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใชในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
รวมถึงกําหนดสัดสวนระหวางการกูยืมระยะสั้นและระยะยาวใหเหมาะสม 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากเงินกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทมีนโยบาย
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราตางประเทศจากเงินกูยืมเปนสกุลเงินบาททั้งหมด 
นบัแตวนัทีเ่ริม่การเบกิถอนเงนิกูยมื และทางบรษิทัไมมนีโยบายทีจ่ะเขาทาํสญัญาดงักลาวโดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เกง็กาํไรในอตัราแลก
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยแตอยางใด

2. ความเสี่ยงจากความไม�เพียงพอของเงินทุน
เนือ่งจากธรุกจิหลกัของบรษิทั คอื สนิเชือ่เงนิสดหมนุเวยีน โดยลกูคาสามารถนาํบตัรกดเงนิสดทีบ่รษิทัออกใหมาเบกิถอนเงนิสด

ไดตามชองทางการใหบริการตางๆ ภายในวงเงินที่ลูกคาไดรับ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความไมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
ในระยะสั้นกรณีที่ลูกคามีการเบิกถอนเงินเปนจํานวนมาก สําหรับความเสี่ยงในระยะยาว สามารถเกิดไดจากความไมเพียงพอของเงิน
ทุนในการชําระเงินกูยืม และการครบกําหนดไถถอนของหุนกู 

บริษัทควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอ
การดําเนินงานและรักษาสัดสวนเงินกูใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยมีนโยบายการบริหารสภาพคลองในระยะส้ันเปนรายวัน ซึ่งรวม
ไปถึงการมีวงเงินกูระยะสั้น (Credit Facility) จากทั้งธนาคารและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกคา และ
ยังมีการบริหารสภาพคลองระยะยาวเปนรายป เพื่อจัดหาเงินทุนใหเพียงพอกับการขยายตัวของสินเชื่อของบริษัทและยังไดมีแผนการ
เพิม่ความหลากหลายในการจดัหาเงนิทนุ ทัง้จากตลาดเงนิและตลาดทนุ นอกจากนี ้บรษิทัไดตระหนกัถงึความเสีย่งในการพึง่พงิแหลง
เงินทุนแหงใดแหงหนึ่งเปนสําคัญ ดังนั้น บริษัทจึงมีการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีตางๆ ดังนี้ (1) การกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนที่หลาก
หลาย ทั้งจากธนาคารพาณิชยในประเทศ สาขาของธนาคารตางประเทศ และจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (2) การใชเครื่องมือทางการ
เงินที่แตกตาง เชน การกูยืมแบบปกติทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหุนกูในประเทศ ทั้งตอสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป เปนตน 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู�บริหารหรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ อาคอม ซึ่งถือหุนในบริษัท จํานวน 276,899,844 หุน หรือเทียบเทากับรอยละ 71 (ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555)  ของทุนชําระแลวของบริษัทโดยอาคอมเปนบริษัทที่มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อรายยอยมาอยาง
ยาวนานในประเทศญี่ปุน บริษัทจึงไดรับการสนับสนุนทางดานการบริหารและการจัดการตางๆ การใหความรูเชิงปฎิบัติ (Know-how) 
เชน ระบบควบคมุคณุภาพลกูหนี ้ระบบการจดัการสารสนเทศและระบบการจดัเกบ็ฐานขอมลูลกูคา ความรวมมอืในการพฒันาประเภท
ของการใหบริการใหหลากหลาย ตราบเทาที่อาคอมยังเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดในบริษัท อีกทั้ง อาคอมมีการใหยืม  ตัวผูบริหารและ
พนกังาน และการใหความชวยเหลอืทางดานการเงนิ อาทเิชน การใหเงนิกูยมืระยะยาวจากอาคอมและบรษิทัยอย การคํา้ประกนัเงนิกูยมื            
หุนกู ตลอดจนตราสารอนพุนัธตางๆ เปนตน การไดรบัความสนบัสนนุดงักลาวนีอ้าจกอใหเกดิความเสีย่งในเรือ่งการพึง่พงิดานบรหิาร 

อยางไรกต็าม บรษิทัพยายามทีจ่ะลดความเสีย่งดงักลาว โดยใหมกีารถายทอดความรูจากอาคอม แลวนาํมาพฒันาและบรหิาร
จัดการดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและการควบคุม
คณุภาพ นอกจากนี ้บรษิทัยงัมแีนวทางการลดความชวยเหลอืการดานการเงนิจากอาคอม โดยการออกหุนกูและขอสนิเชือ่จากอนัดบั
ความนาเชื่อถือของบริษัทเอง สําหรับเงินกูยืมจากกลุมอาคอม บริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (On arms’ length basis)

4. ความเสี่ยงจากการแจ�งข�อมูลเท็จโดยผู�ขอสินเชื่อ
เนือ่งจากธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบรโิภคเปนธรุกจิทีใ่หบรกิารสนิเชือ่แกลกูคาจาํนวนมากราย บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งในกรณทีีผู่ขอสนิ

เชือ่หรอืรานคาสมาชกิแจงขอมลูเทจ็ในการขอสนิเชือ่ ซึง่จะมผีลทาํใหบรษิทัไดรบัความเสยีหาย เนือ่งจากจะไมสามารถตดิตามหนีจ้าก
ผูขอสินเชื่อรายดังกลาวได 

บริษัทจึงมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่รัดกุมเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกําหนด
ใหพนักงานอนุมัติสินเชื่อจะตองตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากลูกคาและจากรานคาสมาชิกอยางละเอียด โดยทําการตรวจสอบจาก
แหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการติดตามขาวสารตางๆ และฝกอบรมพนักงานจากทั้งภายในและ         
ภายนอกบริษัทเพื่อนํามาพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบ และปองกันการแจงขอมูลเท็จของผูขอสินเชื่อ

5. ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในการอนุมัติสินเช่ือของพนักงานสินเช่ือ เชน ในกรณีที่ผูขอสินเชื่อมี

คุณสมบัติไมผานเกณฑที่บริษัทกําหนด แตอาจจะไดรับการอนุมัติสินเชื่อโดยเจาหนาที่ของบริษัทซึ่งจะมีผลกระทบตอคุณภาพของ
ลูกหนี้โดยรวม 

บรษิทัจงึไดปองกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยกาํหนดใหพนกังานทีร่บัผดิชอบในแตละขัน้ตอนของการอนมุตัสินิเชือ่เปน
เจาหนาที่คนละคนกัน (Segregation of Duty) และมีการใชระบบ Credit Scoring ที่มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
เพือ่เปนตวักาํหนดวงเงนิสงูสดุทีล่กูคาแตละรายจะไดรบั โดยคาํนวณจากระบบคอมพวิเตอรอตัโนมตั ิและชวยในการลดความเสีย่งจาก
การทจุรติของพนกังานอนมุตัสินิเชือ่ได อกีทัง้กาํหนดไมใหพนกังานทีม่อีาํนาจในการอนมุตัสินิเชือ่ ทาํการอนมุตัไิดเกนิกวาวงเงนิทีถ่กู
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Risk  Factors

separates the credit approval authorities based on the job titles and working experience of the credit officers.  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 Member Shops in the Future
Member shops play a key role as the alliance partner in the Company’s business.  The Company stressed the        

importance of selecting the prime member shops to be its allied partners by rating the quality of the member shops and 
removing disqualified member shops from the alliance network.  Moreover, the Company regularly sent its representatives 
to visit the prime member 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 member shops and reduce the risk relating to the quality of the 
member 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 different 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 effects 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 loans conducted 
under the supervision regulation of the BOT, in the event that any new specific 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 affect the Company’s performance.

The Company has the corporate 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 natural disasters 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, and materially and adversely affect on the Company’s 
operating results and financial condition.

However, in the past the Company set up the project to help and support customers who are affected by natural 
disasters and the Company’s assets have been taken out insurance to protect property located at the head offices and other 
branches and outlets nationwide.  The insurance covers the damage which may arise and affect 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.
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คํานวณโดยระบบ Credit Scoring และบริษัทมีการแบงอํานาจการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน ตามตําแหนงและประสบการณทํางานของ
พนกังาน นอกจากนี ้ทางหนวยงานควบคมุสนิเชือ่ไดกาํหนดใหพนกังานระดบัหวัหนาเขาสุมตรวจสอบการอนมุตัสินิเชือ่วาเปนไปตาม
หลกัเกณฑทีบ่รษิทักาํหนดไวหรอืไม และบรษิทัยงัมฝีายตรวจสอบภายในทาํหนาทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของสวนงานตางๆ รวมถงึ
สาขาทั่วประเทศของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ และรายงานเพื่อนําเสนอผลการตรวจสอบตอผูบริหารของบริษัท 

6. ความเสี่ยงจากคุณภาพลูกหนี้
เนื่องจากสินเชื่อสวนบุคคลที่บริษัทอนุมัติใหแกลูกคาเปนสินเชื่อที่ไมมีหลักประกันและเปนสินเชื่อที่มีระยะเวลาผอนชําระคืน

ยาวนานกวาหนึ่งป จึงมีความเสี่ยงตอการที่คุณภาพของลูกหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป หลังจากไดรับอนุมัติสินเชื่อแลว 
อยางไรกต็าม บรษิทัไดกาํหนดหลกัเกณฑการพจิารณาใหสนิเชือ่โดยการใช Credit Scoring Model ซึง่พฒันาบนพืน้ฐานขอมลู

พฤติกรรมของลูกคาของบริษัทในอดีตยอนหลังเปนเวลา 10 ป และไดใชระบบ Credit Scoring นั้น เพื่อทบทวนศักยภาพของลูกคา
อยางตอเนื่องเปนรายเดือน ทําใหบริษัทสามารถติดตามคุณภาพของลูกหนี้ปจจุบันอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทไดมีการตั้งสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางพอเพียง และเปนไปตามแนวทางของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

7. ความเสี่ยงจากคุณภาพของร�านค�าสมาชิกในอนาคต
รานคาสมาชิกถือเปนพันธมิตรทางการคาที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัทและบริษัทใหความสําคัญตอการคัดเลือกรานคาเขามา

เปนพันธมิตร โดยบริษัทไดมีการจัดลําดับคุณภาพของรานคาสมาชิก และพิจารณายกเลิกรานคาที่ดอยคุณภาพออกจากเครือขาย 
นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดมกีารตรวจเยีย่มรานคาสมาชกิคณุภาพเหลานีอ้ยางสมํา่เสมอ และมกีารประเมนิศกัยภาพและคณุภาพของราน
คาพันธมิตรเปนระยะๆ จึงใหความมั่นใจไดวาบริษัทสามารถบริหารและติดตามคุณภาพของรานคาสมาชิกได และสามารถลดความ
เสี่ยงจากคุณภาพของรานคาสมาชิกที่อาจเกิดขึ้นได

8. ความเสี่ยงจากการเก็บรักษาข�อมูล
เนือ่งจากการดาํเนนิงานของบรษิทัสวนใหญตองขึน้อยูกบัระบบเครอืขายคอมพวิเตอรสารสนเทศ ซึง่เกบ็รกัษาขอมลูของลกูคา

เปนจํานวนมาก หากระบบคอมพิวเตอรของบริษัทเกิดขัดของ หรือเกิดเหตุการณใดๆ ที่ทําใหขอมูลสูญหาย ก็จะสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดใหมีการบันทึกขอมูลตางๆ จากระบบคอมพิวเตอรของบริษัทลงบนเทปบันทึกขอมูล ซ่ึงจะทําการ
บันทึกเปนรายวัน และเพื่อความปลอดภัย บริษัทไดมีการเก็บรักษาเทปบันทึกขอมูลชุดสํารองไวเปนประจําทุกวัน และสําหรับการ
ปองกันความเสี่ยง หากระบบคอมพิวเตอรของบริษัทเกิดขัดของ บริษัทไดมีการเชาระบบคอมพิวเตอรสํารอง ซึ่งตั้งอยู ณ สถานที่ที่
ไมใชที่ตั้งของระบบคอมพิวเตอรหลัก ซึ่งหากระบบคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรหลักเกิดขัดของ บริษัทจะสามารถเปลี่ยนไป
ใชระบบคอมพิวเตอรสํารองในการดําเนินงานโดยจะไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอีกทั้งบริษัทไดจัดทํานโยบายการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อเปนแนวทางในเบื้องตน และกําหนดหนาที่ของพนักงานที่
เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉิน

9. ความเสี่ยงจากการควบคุมของภาครัฐ
บรษัิทดาํเนนิธรุกจิภายใตกฎหมายและขอบงัคบัตางๆ ทีป่ระกาศโดยหนวยงานของรฐัทีค่วบคมุดแูลธรุกจิดงักลาว เชน กระทรวง

การคลงั และธนาคารแหงประเทศไทย เนือ่งจากธรุกจิหลกัของบรษิทัไดแก ธรุกจิสนิเชือ่เพือ่บรโิภค ซึง่ประกอบการภายใตการกาํกบัของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ดงันัน้ หากมกีารออกกฎหมายหรอืขอบงัคบัทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั บรษิทัอาจจะตองปรบั
เปลีย่นวธิกีารปฏบิตังิานบางอยางเพือ่ใหสอดคลองกบัขอกาํหนดในกฎหมาย ซึง่อาจจะสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงานของบรษิทัได

อยางไรก็ดี บริษัทมีฝายควบคุมองคกร เพื่อคอยติดตามขาวสาร การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑตางๆ และประเมินผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

10. ความเสี่ยงจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
บรษิทัดาํเนนิกจิการโดยยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัของทางราชการเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ระเบยีบ

ขอบงัคบัของธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรกต็าม แมวาบรษิทัจะไดปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัทีเ่กีย่วของกบักจิการ
ของบริษัทอยางถูกตองมาโดยตลอด บริษัทยังคงตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่มีลูกคาบางรายรองเรียนเกี่ยวกับ            
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัจงึไดทาํการประชาสมัพนัธ เพือ่ทาํความเขาใจกบัลกูคาของบรษิทัใหถกูตองและดาํเนนิกจิกรรมเพือ่ตอบแทน
คืนตอสังคมอยางตอเนื่องเพื่อสรางเสริมความเขาใจที่ดีของสังคมตอธุรกิจของบริษัท

11. ความเสี่ยงจากการได�รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เหตกุารณภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิอาจมผีลกระทบตอสนิทรพัยของลกูคาและสงผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการชาํระ

เงนิคนืของลกูคา รวมถงึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ตอสนิทรพัยของบรษิทัและอาจทาํใหเกดิผลกระทบในทางลบตอผลการดาํเนนิงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัท

อยางไรตาม ที่ผานมาบริษัทไดมีโครงการชวยเหลือลูกคาที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีการทําประกันภัยสินทรัพยทั้ง
ที่สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเพียงพอตอความเสียหายจากสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งที่ผานมาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเปนเพียงระยะสั้น และสงผลกระทบเฉพาะพื้นที่ในวงจํากัดเทานั้น ในดานการบริหารงาน บริษัทไดจัดทํานโยบายการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อเปนแนวทางในเบื้องตน และกําหนดหนาที่ของพนักงานที่เกี่ยวของ 
ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉิน

ปัจจัยความเสี่ยง
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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 Security Exchanges Committee 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 5 persons as required by law but 
not exceeding 12 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. 

The Directors have to manage the Company in accordance with the laws, corporate objectives, and articles 
of association and shareholders resolutions in good faith and with care to preserve the interests of the Company. 
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การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการและฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวา “การกํากับดูแลกิจการ” ที่ประกอบไปดวย ระบบการบริหารจัดการ 
ทีม่วีสิยัทศันและมคีวามรบัผดิชอบตอหนาทีอ่ยางโปรงใส ตรวจสอบได มคีณะกรรมการทีม่คีณุภาพทรงคณุธรรมและจรยิธรรม 
การเคารพในสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย จะเปนปจจัยสําคัญในการสง
เสริมองคกรฐานะของบริษัทฯ และเพิ่มพูนความมั่นคงในระยะยาวแกผูถือหุน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสรางการกํากับดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย การประชุมผูถือหุน จริยธรรมทางธุรกิจ การ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยแบงออกเปน 6 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู�ถือหุ�น
บรษิทัเคารพในสทิธแิละมนีโยบายทีจ่ะดแูลรกัษาสทิธพิืน้ฐานของผูถอืหุนทกุราย อยางเทาเทยีมกนัและเปนไปตามขอ

กาํหนดกฎหมายทีท่างการกาํหนด และตามขอบงัคบัและหนงัสือบรคิณหสนธิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะตดิตามการเปล่ียนแปลง
และพรอมที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูถือหุน

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
บรษิทัเคารพในสทิธขิองผูถอืหุนและมหีนาทีป่กปองผลประโยชนของผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนัรวมทัง้ใหความสาํคญั

ตอการประชุมผูถือหุน และมีนโยบายในการดําเนินการประชุมของผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไว ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดแนบขอมูลอยางเพียงพอและความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบวาระการ
ประชุมเพื่อการพิจารณาตัดสินใจของผูถือหุน พรอมกับหนังสือแจงการประชุมผูถือหุน ในระหวางการประชุม ประธานที่
ประชุมจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระและไมเพิ่มวาระประชุมที่ไมไดบรรจุหรือแจงลวงหนากอน ประธานที่ประชุมให
ความสําคัญตอ การแสดงความเห็น คําถาม และขอแนะนําจากผูถือหุนในที่ประชุม พรอมใหเวลาอยางเพียงพอสําหรับการ
พิจารณาในแตละวาระการประชุม

3. บทบาทของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
บรษิทักาํหนดนโยบายทีจ่ะเคารพในสทิธขิองผูมสีวนไดสวนเสยีตอบรษิทั ไดแก ผูถอืหุน คูคาของบรษิทัลกูคา พนกังาน 

คูแขงขัน สังคม และสภาวะแวดลอม เปนตน บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทไดระบุไวใน
แนวทางจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อสรางความมั่นใจวาสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้น ไดรับ
การตระหนักถึงและคุมครองอยางเปนธรรมภายใตกฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด

4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเปดเผยขอมลูทีเ่ปนสาระของบรษิทัโดยเปนขอมลูทีม่คีวามถกูตอง เพยีงพอ และมคีวามโปรงใส 

ตามระยะเวลากําหนด ขอมูลดังกลาว รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน และไมใชสารสนเทศทางการเงิน ที่ตองเปดเผยตามขอ
กําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตามกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การ
เปดเผยสารสนเทศทางการเงินตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปและรับรองโดยผูสอบบัญชีสากล บริษัทฯ 
กาํหนดใหมีหนวยงานผูลงทนุสมัพนัธ (Investor Relations) เพือ่เปนตวัแทนบรษิทัในการสือ่สาร ประชาสมัพนัธ ขอมลู ขาวสาร
ที่เปนประโยชนใหผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณหลากหลายในสาขาตางๆ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ และสามารถจัดสรรเวลาและความสามารถในการการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ ไดเต็มที่ โดยมี
จํานวนกรรมการอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ มีจํานวนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คนตาม
กฎหมายและไมเกิน 12 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และมกีรรมการทีเ่ปนผูบรหิาร กรรมการทีม่ใิชผูบรหิารเพือ่ถวงดลุอาํนาจ กรรมการมวีาระการดาํรงตาํแหนง
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท 

คณะกรรมการตองดูแลจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทรวมทั้งมีหนาที่กําหนดเปาหมาย แนว
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Corporate Governance

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 - 2012.

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.]

Name – Surname
Board of Directors Audit Committee

2011 2012 2011 2012

Mr. Masahiko Shinshita (1) 0/12 - - -

Mr. Takeharu Uematsu 12/12 10/10 - -

Mr. Pote Videtyontrakich (2) 9/12 1/3 - -

Mr. Naofumi Nakanishi 12/12 10/10 - -

Mr. Surasak Khaoroptham (2) 9/12 3/3 - -

Mr. Chatchai Lertbuntanawong 11/12 8/10 - -

Mr. Masayuki Nozawa 12/12 9/10 - -

Mr. Shigeo Yamanoi 12/12 10/10 - -

Mr. Hiroshi Machidera (3) 1/4 - - -

Mr. Satoshi Ukai (4) 7/7 10/10 - -

Mr. Michio Atsuda (5) - 2/5 - -

Prof. Hiran Radeesri (6) 10/12 6/6 12/12 7/7

Mr. Witit Sujjapong 11/12 10/10 12/12 9/9

Dr. Veerathai Santipraphob (7) 5/6 - 6/6 -

Mr. Thanwa Laohasiriwong (8) 5/5 10/10 6/6 9/9

Mr. Paitoon Taveebhol (9) - 2/2 - 2/2
(1) Mr. Masahiko Shinshita has resigned from the Board of Directors on June 21, 2012.
(2)  Mr. Pote Videtyontrakich and Mr. Surasak Khaoroptham have resigned from the Board of Directors on May 11, 2012.
(3)  Mr. Hiroshi Machidera has resigned from the Board of Directors on May 26, 2012.
(4)  Mr. Satoshi Ukai was appointed as a director to replace Mr. Hiroshi Machidera on May 26, 2011.
(5)  Mr. Michio Atsuda was appointed as a director to replace Mr. Masahiko Shinshita on June 21, 2012.
(6)  Prof. Hiran Radeesri has resigned from independent director and Chairman of the Audit Committee on October 1, 2012.
(7)  Dr. Veerathai Santipraphob has resigned from independent director and Member of the Audit Committee on July 18, 2012.
(8)  Mr. Thanwa Laohasiriwong was appointed as a director to replace Dr. Veerathai Santipraphob on July 28, 2011.
(9)  Mr. Paitoon Taveebhol was appointed as a director and member of the Audit Committee to replace Prof. Hiran Radeesri on November 1, 2012.
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การกํากับดูแลกิจการ 

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับ ดูแลการบริหาร และการจัดการของฝายบริหาร ใหเปนไปตาม
นโยบายที่ไดรับมอบหมาย และตามหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ หรืออยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ ทีต่องปฏบิตัติาม โดยคณะกรรมการกาํหนดใหมกีารประชมุเปนประจาํสม่าํเสมอ ประธานทีป่ระชมุคณะกรรมการ
จดัสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพยีงพอ สาํหรบักรรมการทีจ่ะอภปิราย แสดงความคดิเหน็อยางเปนอสิระ ในประเดน็ทีส่าํคญั 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม

คาตอบแทนของกรรมการ จะสอดคลองกบัหนาทีค่วามรบัผดิชอบ และเม่ือเปรยีบเทยีบคาตอบแทน กบัอตุสาหกรรม
เดียวกันแลว โดยใหไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน

ทั้งนี้ ตารางแสดงรายละเอียดจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานไดเขารวมประชุมในป 
2554 - 2555 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

6. จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการและฝายบริหารไดกําหนด “จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อใหพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ

แยกไวตางหากอยางเปนลักษณอักษร (หากพบวามีการฝาฝน หรือกระทําการใดๆ ที่ขัดตอจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณา
ลงโทษตามลักษณะแหงความผิดตามควรแกกรณี)

ชื่อ – สกุล
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

2554 2555 2554 2555

นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ (1) 0/12 - - -

นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ 12/12 10/10 - -

นายพจน วิเทตยนตรกิจ (2) 9/12 1/3 - -

นายนาโอฟูมิ นากานิชิ 12/12 10/10 - -

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม (2) 9/12 3/3 - -

นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ 11/12 8/10 - -

นายมาซายูกิ โนซาวะ 12/12 9/10 - -

นายชิเกโอะ ยามาโนอิ 12/12 10/10 - -

นายฮิโรชิ มาจิเดรา (3) 1/4 - - -

นายซาโตชิ อุคาอิ (4) 7/7 10/10 - -

นายมิชิโอะ อัทสึดะ (5) - 2/5 - -

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี (6) 10/12 6/6 12/12 7/7

นายวิทิต สัจจพงษ 11/12 10/10 12/12 9/9

ดร. วิรไท สันติประภพ (7) 5/6 - 6/6 -

นายธันวา เลาหศิริวงศ (8) 5/5 10/10 6/6 9/9

นายไพฑูรย ทวีผล (9) - 2/2 - 2/2
(1) นายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
(2)  นายพจน วิเทตยนตรกิจ และนายสุรศักดิ์ เคารพธรรม ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
(3)  นายฮิโรชิ มาจิเดรา ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
(4)  นายซาโตชิ อุคาอิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายฮิโรชิ มาจิเดรา ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
(5)  นายมิชิโอะ อัทสึดะ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนนายมาซาฮิโกะ ชินชิตะ ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2555
(6)  ศาสตรจารยหิรัญ รดีศรี ลาออกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
(7)  ดร. วิรไท สันติประภพ ลาออกจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554
(8)  นายธันวา เลาหศิริวงศ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ แทน ดร. วิรไท สันติประภพ ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
(9)  นายไพฑูรย ทวีผล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
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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. Mr. Witit Sujjapong   Chairman of Audit Committee
2. Mr. Thanwa Laoharisiwong  Member of Audit Committee
3. Mr. Paitoon Taveebhol *   Member of Audit Committee

* Mr. Paitoon Taveebhol was appointed to the Independent Director and Audit Committee from Board of Director Meeting to replace Professor Hiran Radeesri 
 who resigned from 1 November, 2012

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 2012, the Audit Committee meeting was held 9 times a year. The members of committee attend the meeting 
as follows:

In 2012, 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 accuracy, completeness, and reliability of the Company’s interim and annual       
fi nancial statements, signifi cant accounting policies and fi nancial reports to ascertain that they were in compliance with 
generally accepted accounting principles and that information disclosure was suffi  cient. The Audit 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 
that the Company’s fi nancial reports, prepared under generally accepted accounting procedures, are accurate, complete, 
and reliable with a sensible choice of accounting policies.

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 Audit 
Committee has reviewed and approved the annual internal audit plan for the year which is based on the risk-based audit 
plan and also the outputs of fi nance, operation, Information Technology system (general control and application control), 
and compliance laws on securities and exchange and requirement of the SET or the relevant laws, rules and regulations, 
and followed up on the audit results base on this plan, as well as the performance result of Internal Audit Department 
evaluation. The Audit 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. Additionally, the Audit Committee considered and had opinion to the overall internal control of 
the Company 2012 by SEC form that the company had adequate and eff ective internal control and internal audit system.

Risk Management System: The Audit Committee has considered and reviewed the risk management plan 
and acknowledged risk management report from management in period of 2012. The Audit Committee considers the            
Company has suitable plan with the company situation.

Report of the Audit Committee

Frequency of attendant

Professor Hiran Radeesri 7/7

Mr. Witit Sujjapong 9/9

Mr. Thanwa Laoharisiwong 9/9

Mr. Paitoon Taveebhol 2/2
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เร�ยน  ท�านผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทานที่
เปนผูทรงคุณวุฒิจากหลายดาน ไดแก ดานบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย

1. นายวิทิต สัจจพงษ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธันวา เลาหศิริวงศ  กรรมการตรวจสอบ
3. นายไพฑูรย ทวีผล*  กรรมการตรวจสอบ

* นายไพฑูรย ทวีผลไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแทนศาสตราจารยหิรัญ รดีศรีที่ลาออกมีผลตั้งแต             
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดปฏิบัติหนาที่อื่นใดในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ  คณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดปจจุบันมีวาระดํารงตําแหนง 3 ป ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 22 มีนาคม 2557

ในระหวางป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจดัประชุมทัง้ส้ิน 9 ครัง้ และกรรมการแตละทานไดเขารวมประชมุ 
ดังนี้

ในระหวางป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับฝายจัดการ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูสอบ
บัญชี และผูตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยทําการพิจารณาเกี่ยวกับ

รายงานทางการเง�น: พิจารณาสอบทานความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือไดของงบการเงินระหวางกาล งบการเงิน
ประจําป นโยบายบัญชีที่สําคัญ และรายการทางการเงินที่มีนัยสําคัญของบริษัทวาไดมีการจัดทําเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ โดยประชุมรวมกับฝายจัดการ ผูตรวจสอบ
ภายใน และผูสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวของ และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี รวมไปถึงการควบคุมภายในของกระบวนการจัดทํางบการเงิน เพ่ือให
มั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือ
ได การเลือกใชนโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน: เพื่อใหเกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายในวามีความเพียงพอ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทในดานประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจําปที่จัดทําโดยใชหลักเกณฑ
ตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายในดานการเงิน การดําเนินงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT general control and IT application control) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และการติดตาม
ผลการตรวจสอบ รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝายตรวจสอบภายใน ตลอดจนจดัทาํการประเมนิระบบการควบคุม
ภายในรวมกับรายงานของผูตรวจสอบภายในในเรื่องของความพอเพียง และมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ซึ่งผล
การประเมินการควบคุมอยูในเกณฑพอเพียง และมีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังพิจารณาใหความเห็นตอระบบการควบคุม
ภายในโดยรวมของบรษิทัผานแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในบรษิทัประจาํป 2555 ตามแบบฟอรม
ของสาํนักงานกาํกบัหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (SEC) และมคีวามเห็นวาบรษิทัมรีะบบควบคมุภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล

ระบบการบร�หารความเส่ียง: คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดการ ในระหวางป 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวามีความเหมาะสมกับ
สภาพการณของบริษัท

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี 7/7

นายวิทิต สัจจพงษ 9/9

นายธันวา เลาหศิริวงศ 9/9

นายไพฑูรย ทวีผล 2/2
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Report of the Audit Committee

Compliance with Securities and Exchange Commission (SEC) Laws, The Stock Exchange of                                      
Thailand’s (SET’s) Requirement, and Applicable Laws: As the Company issued debentures to general public, the 
Audit Committee reviewed the Company’s compliance with SEC laws, SET’s regulation, and applicable laws; in addition 
the Audit Committee regularly acknowledged the management’s compliance monitoring report. The Audit Committee 
considers the Company has compliance.

Transactions with Potential Conflicts of Interest: The Audit Committee has considered a quarterly basis, all 
connected transactions as well as those transactions that may involve possible confl icts of interest in compliance with all 
laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee considers these connected transactions 
part of the normal course of business with regular commercial conditions, sensible and in the interests for the Company.  

Overall View and Remarks as a result of Performance: The Audit Committee has made a self-assessment of 
its overall performance for 2012 by SET questionnaire guideline on December 13, 2012. The overall result was strongly 
satisfi ed therefore the overall view of the Audit Committee it had performed its duties adequately and completely.

The Audit Committee also performed other duties within the scope of its responsibilities as well as duties assigned 
by the Board of Directors and submitted summary reports to the Board of Directors regularly. 

The Audit Committee was of the opinion that the Company followed good corporate governance in line with 
guidelines of the Stock Exchange of Thailand (SET). 

The Audit Committee had one meeting with the external auditors without any management being present, in 
order to obtain their direct feedback on the operational activities by and the degree of coordination amoung the involved 
management. 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 as same as amount of the previous year 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.

On behalf of the Audit Committee

(Mr. Witit Sujjapong)
Chairman of the Audit Committee

26 February, 2013



53

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบตัติามกฎหมายว�าด�วยหลกัทรพัย� และตลาดหลกัทรพัย� ข�อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย� และกฎหมายทีเ่กีย่วข�อง
กับธุรกิจของบร�ษัท: เนื่องจากบริษัทไดออกหุนกูจําหนาย แกนักลงทุนทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และไดรับทราบรายงานการกํากับดูแลการปฏิบัติตามของฝายจัดการอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

รายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�: คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยเปนประจาํ
ทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดพิจารณานั้น เปนรายการที่เขาขายเปนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท

ความเหน็ และข�อสงัเกตโดยรวมจากการปฏิบตัหิน�าที:่ คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองตาม
แบบประเมนิตามขอแนะนาํของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (SET) แลวทาํการประเมนิผลสรปุในภาพรวมเปนรายคณะ
ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 โดยภาพรวมผลประเมินออกมาเปนที่นาพอใจมาก ดังนั้นคณะกรรมการตรวจ
สอบจึงมีความเห็นโดยรวมวาปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และครบถวนแลว

คณะกรรมการตรวจสอบยังไดปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบไดทาํการรายงานสรปุผลการประชมุตอคณะกรรมการ
บริษัทอยางสม่ําเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของการ
กํากับดูแลกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมหารือรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ จํานวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก
ผูสอบบญัชใีนเรือ่งการปฏบิตังิาน และการประสานงานรวมกบัฝายจดัการทีเ่กีย่วของ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาผล
งาน และความเปนอิสระของผูสอบบัญชีเห็นควรเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และคาตอบแทนโดยมีคาตอบแทนคิดเปนจํานวน
เงินเทากนักบัปกอนตอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมัุตติอทีป่ระชุมผูถอืหุนแตงตัง้คุณศิรเิพญ็ สุขเจรญิยิง่ยง  ผูสอบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือคุณอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือคุณวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือคุณธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ คุณบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบอยางเปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร โดยไมมี
ขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือจากบริษัทแตอยางใด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

(นายวิทิต สัจจพงษ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ 2556
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To the Shareholders of EASY BUY Public Company Limited

I have audited the accompanying fi nancial statements of EASY BUY Public Company Limited, which comprise 
the statement of fi nancial position as at 31 December 2012, the statements of comprehensive income, changes 
in equity and cash fl ows for the year then ended, and a summary of signifi cant accounting policies and other            
explanatory notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these fi nancial statements in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to 
enable the preparation of fi nancial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these fi nancial statements based on my audit.  I conducted 
my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  Those standards require that I comply with ethical                
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the fi nancial statements 
are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
fi nancial statements.  The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of the fi nancial statements, whether due to fraud or error. In making those risk                     
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 
fi nancial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for 
the purpose of expressing an opinion on the eff ectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes               
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 
by management, as well as evaluating the overall presentation of the fi nancial statements.  

I believe that the audit evidence I have obtained is suffi  cient and appropriate to provide a basis for my audit 
opinion

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 2012 and the fi nancial performance and cash fl ows for the year then ended of EASY 
BUY Public Company Limited in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

(Siripen Sukcharoenyingyong)
Certifi ed Public Accountant

Registration No. 3636

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok

26 February 2013

Independent Auditor’s Report
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เสนอ ผู�ถือหุ�นบร�ษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้น
สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กาํหนดใหขาพเจาปฏบิตัติามขอกาํหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิปราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจรงิ
อันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถงึการใชวธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไดมาซึง่หลักฐานการสอบบญัชีเกีย่วกบัจาํนวนเงนิและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความ
เหน็ตอประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี
ที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

(นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3636

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ 2556

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
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31 December / 31 ธันวาคม

Assets / สินทรัพย
Note /

หมายเหตุ
2012 / 2555 2011 / 2554

in Baht / บาท

Current assets
สินทรัพยหมุนเวียน

Cash and cash equivalents
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5  554,290,206  578,784,011 

Loan receivables due within one year
ลูกหนี้เงินใหกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6  28,287,846,819  26,179,136,761 

Other receivables
ลูกหนี้อื่น 7  361,992,924  211,053,078 

Total current assets
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 29,204,129,949 26,968,973,850 

Non-current assets
สินทรัพยไมหมุนเวียน

Loan receivables
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 6  251,852,433  531,167,541 

Leasehold improvements and equipment
สวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ 8  348,205,092  250,293,996 

Intangible assets
สินทรัพยไมมีตัวตน 9  34,442,826  39,886,034 

Deferred tax assets
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 10  524,797,384  498,688,070 

Other non-current assets
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  73,876,971  52,429,578 

Total non-current assets
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,233,174,706 1,372,465,219 

Total assets
รวมสินทรัพย 30,437,304,655 28,341,439,069 

Statements of Financial Position /
งบแสดงฐานะการเงิน

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31 December / 31 ธันวาคม

Liabilities and equity / หนี้สินและสวนของผูถือหุน
Note /

หมายเหตุ
2012 / 2555 2011 / 2554

in Baht / บาท

Current liabilities
หนี้สินหมุนเวียน

Short-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4, 11  2,421,000,000  1,636,000,000 

Trade accounts payable 
เจาหนี้การคา  13,450,949  13,948,178 

Other payables
เจาหนี้อื่น 12  495,707,142  487,849,535 

Current portion of long-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  4, 11  2,161,723,907  4,041,713,972 

Current portion of debenture
หุนกูถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11  1,498,343,274  6,330,430,184 

Income tax payable
ภาษีเงินไดคางจาย  410,562,179  266,090,399 

Total current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,000,787,451 12,776,032,268 

Non-current liabilities
หนี้สินไมหมุนเวียน

Long-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4, 11  11,398,086,181  8,897,524,389 

Debenture
หุนกู 11  6,315,300,126  2,489,790,216 

Employee benefi t obligations
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13  22,151,758  20,262,568 

Provision for demolished cost of leasehold improvements
ประมาณการตนทุนการร้ือถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา 14  46,903,291  31,255,270 

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

Total non-current liabilities
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 17,782,908,714 11,439,399,801 

Total liabilities
รวมหนี้สิน 24,783,696,165 24,215,432,069 

Statements of Financial Position /
งบแสดงฐานะการเงิน

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31 December / 31 ธันวาคม

Liabilities and equity / หนี้สินและสวนของผูถือหุน
Note /

หมายเหตุ
2012 / 2555 2011 / 2554

in Baht / บาท

Equity
สวนของผูถือหุน

Share capital
ทุนเรือนหุน

     Authorised share capital
     ทุนจดทะเบียน 15 3,900,000,000 300,000,000 

     Issued and paid-up share capital
     ทุนที่ออกและชําระแลว 3,900,000,000 300,000,000 

Retained earnings
กําไรสะสม

     Appropriated to legal reserve
     จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 16 127,380,074 30,000,000 

     Unappropriated
     ยังไมไดจัดสรร 1,626,228,416 3,796,007,000 

Total equity
รวมสวนของผูถือหุน 5,653,608,490 4,126,007,000 

Total liabilities and equity
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน     30,437,304,655 28,341,439,069 

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

Statements of Financial Position /
งบแสดงฐานะการเงิน
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Note /
หมายเหตุ

2012 / 2555 2011 / 2554

in Baht / บาท

Income / รายได
Income from personal loans
รายไดจากสินเชื่อบุคคล  7,973,892,268  7,366,525,859 

Income from installment loans
รายไดจากสินเชื่อผอนชําระ  43,546,618  58,535,896 

Other income
รายไดอื่น 18  899,177,368  783,120,626 

Total income
รวมรายได 8,916,616,254 8,208,182,381 

Expenses / คาใชจาย
Operating expenses
คาใชจายในการดําเนินงาน 19  596,418,729  495,007,784 

Administrative expenses
คาใชจายในการบริหาร 20  1,744,588,972  1,631,356,568 

Key management personnel compensation
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 4, 21  98,059,509  73,364,887 

Bad debts and doubtful accounts expenses 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6  2,557,659,192  2,721,939,685 

Finance costs
ตนทุนทางการเงิน 4, 22  1,270,819,010  1,183,804,845 

Total expenses
รวมคาใชจาย 6,267,545,412 6,105,473,769 

Profi t before income tax expense
กําไรกอนภาษีเงินได 2,649,070,842 2,102,708,612 

Income tax expense
คาใชจายภาษีเงินได 23  701,469,352  792,433,907 

Profi t and total comprehensive income for the year
กําไรและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,947,601,490 1,310,274,705 

Basic earnings per share (Baht)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 24  4.99  3.40 

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม /
For the years ended 31 December

Statements of Comprehensive Income /
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2012 / 2555 2011 / 2554

in Baht / บาท

Cash fl ows from operating activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

Profi t for the year
กําไรสําหรับป  1,947,601,490  1,310,274,705 

Adjustments for 
รายการปรับปรุง

Depreciation and amortisation / คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  103,320,224  127,389,400 

Finance costs / ตนทุนทางการเงิน  1,270,819,010  1,183,804,845 

Bad debt and doubtful accounts / หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2,557,659,192  2,721,939,685 

(Reversal of) allowance for decline in value of repossessed assets /
(กลับรายการ) คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคายึดคืน  (10,224)  10,224 

Employee benefi t obligations / ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  3,308,699  3,426,478 

Loss on disposal of equipment and intangible assets /
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน  712,796  34,386,883 

Income tax expense / ภาษีเงินได  701,469,352  792,433,906 

 6,584,880,539  6,173,666,126 

Changes in operating assets and liabilities /
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

Loan receivables / ลูกหนี้เงินใหกูยืม  (4,387,054,142)  (4,677,387,725)

Other receivables / ลูกหนี้อื่น  (135,424,953)  (23,879,770)

Other non-current assets / สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (21,447,393)  (7,138,880)

Trade accounts payable / เจาหนี้การคา  (497,229)  569,454 

Other payables / เจาหนี้อื่น  81,697,990  28,350,656 
Other non-current liabilities / หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (8,346,859)  (8,698,499)

Employee benefi t paid / จายผลประโยชนพนักงาน  (1,419,509)  (68,716)

Finance costs paid / จายตนทุนทางการเงิน  (1,313,938,753)  (1,117,808,745)

Cash generated from operating activities / 
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  798,449,691  367,603,901 

Income tax expense paid / จายภาษีเงินได  (583,106,886)  (738,623,750)

Net cash from (used in) operating activities /
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 215,342,805 (371,019,849)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม /
For the years ended 31 December

Statements of Cash Flows /
งบกระแสเงินสด
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The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2012 / 2555 2011 / 2554

in Baht / บาท

Cash fl ows from investing activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

Purchase of leasehold improvements and equipment
ซื้อสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ  (217,832,745)  (100,919,782)

Sale of equipment
ขายอุปกรณ  4,351,031  4,210,814 

Purchase of intangible assets
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (5,374,896)  (12,865,329)

Net cash used in investing activities
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (218,856,610)  (109,574,297)

Cash fl ows from fi nancing activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

Increase in short-term loans from fi nancial institutions
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  785,000,000  386,000,000 

Proceeds from long-term loans from fi nancial institutions
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  4,660,730,000  2,346,398,500 

Repayment of long-term loans from fi nancial institutions
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (4,051,710,000)  (3,882,400,000)

Proceeds from issuance of debentures
เงินสดรับจากการออกหุนกู  5,340,000,000  1,500,000,000 

Repayment of debenture
ชําระคืนเงินหุนกู  (6,335,000,000)  - 

Dividends paid to owners of the Company 
จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท  (420,000,000)  (120,000,000)
Proceeds from issue of ordinary shares
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ  -  100,000,000 

Net cash from (used in) fi nancing activities  
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (20,980,000) 329,998,500 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม /
For the years ended 31 December

Statements of Cash Flows /
งบกระแสเงินสด
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The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2012 / 2555 2011 / 2554

in Baht / บาท

Net decrease in cash and cash equivalents
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นลดลง - สุทธิ  (24,493,805)  (150,595,646)

Cash and cash equivalents at beginning of year
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  578,784,011  729,379,657 

Cash and cash equivalents at 31 December
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 554,290,206 578,784,011 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม /
For the years ended 31 December

Non-cash transaction
During the year ended 31 December 2012, the Company acquired leasehold improvements and equipment totalling Baht 
211.0 million (2011 : Baht 133.2 million), cash payments of Baht 217.8 million (2011 : Baht 100.9 million) were made to 
purchase leasehold improvements and equipment. 
    
During the year ended 31 December 2012, the Company paid dividends of Baht 4,020.0 million (2011 : Baht 120 million)
comprised stock dividend payment of Baht 3,600 million and cash dividend payment of Baht 420 million (2011: cash 
dividend payment of Baht 120.0 million).      
      

รายการที่ไมใชเงินสด
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไดซื้อสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณเปนจํานวนเงินรวม 211.0 ลาน
บาท (2554: 133.2 ลานบาท) และจายชําระเปนเงินสดจํานวนเงิน 217.8 ลานบาท (2554: 100.9 ลานบาท) 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไดจายเงินปนผลเปนจํานวนเงินรวม 4,020.0 ลานบาท (2554: 120.0 ลาน
บาท) โดยจายหุนปนผลเปนจํานวนเงินรวม 3,600.0 ลานบาท และจายเงินสดปนผลจํานวนเงินรวม 420.0 ลานบาท (2554: 
จายเงินสดปนผลจํานวนเงินรวม 120.0 ลานบาท)

Statements of Cash Flows /
งบกระแสเงินสด
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The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

in Baht / บาท

Year ended 31 December 2011
สาํหรบัปส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554
Balance at 1 January 2011
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 200,000,000 20,000,000 2,615,732,295 2,835,732,295 

Issue of ordinary shares
ออกหุนทุน 15 100,000,000 - - 100,000,000 

Dividend
เงินปนผล 25 - -  (120,000,000)  (120,000,000)

Profi t and total comprehensive
income for the year
กาํไรและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัป - - 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 

Year ended 31 December 2012
สําหรบัปส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555
Balance at 1 January 2012
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 300,000,000 30,000,000 3,796,007,000 4,126,007,000 

Issue of ordinary shares
ออกหุนทุน 15 3,600,000,000 -  -  3,600,000,000 

Dividend
เงินปนผล 25 - - (4,020,000,000) (4,020,000,000)

Profi t and total comprehensive
income for the year
กาํไรและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัป - - 1,947,601,490  1,947,601,490 

Transfer to legal reserve
โอนไปสํารองตามกฎหมาย - 97,380,074  (97,380,074) -

Balance at 31 December 2012
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 3,900,000,000 127,380,074 1,626,228,416 5,653,608,490

Statements of Changes in Equity  /
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น
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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 26 February 2013.  

1. General information 

EASY BUY Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 
5th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok. 

The immediate parent company during the financial period was ACOM Co., Ltd. which is incorporated in Japan. 
The principal businesses of the Company are consumer finance business representing personal loans and          

installment loans.
The Company has conducted business under the Foreign Business Act B.E. 2542 since 27 September 2012.

2. Basis of preparation of the financial statements

(a) Statement of compliance

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

As at 31 December 2012, the FAP had issued a number of new and revised TFRS which are expected to be 
effective for financial statements beginning on or after 1 January 2013 and have not been adopted in the preparation of 
these financial statements.  These new and revised TFRS are disclosed in note 28.   

(b) Basis of measurement  

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

(c) 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.

(d) 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 3(e) Allowance for doubtful accounts
 Note 3(l) Employee benefits 
 Note 3(m) Provision for demolished costs of leasehold improvements
 Note 3(q) Current and deferred taxation

Notes to the Financial Statements
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556

1. ข�อมูลทั่วไป

บริษัท อีซี่ บาย  จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูชั้น 5 
อาคารสาทรสแควรออฟฟศทาวเวอร 98 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัทใหญคือ ACOM Co., Ltd. ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุน
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการทางการเงินแกผูบริโภครายยอย ซึ่งไดแก สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อ     

ผอนชําระ
บริษัทประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 

2555

2. เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ�การถือปฏิบัติ

งบการเงนินีจั้ดทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศ
ใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ง
มีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบ
การเงนินี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมดงักลาวไดเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 28

(ข) เกณฑ�การวัดมูลค�า  

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่แสดงในนโยบายการบัญชี
 
(ค) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน  

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง) การประมาณการและใช�วิจารณญาณ   

ในการจัดทาํงบการเงนิใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบรหิารตองใชวจิารณญาณ การประมาณและ
ขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง  การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ

 ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (จ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ฏ) ผลประโยชนพนักงาน
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ฐ) ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสํานักงานเชา
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ด) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3. Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these fi nancial 

statements.

(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 diff erences arising on translation are recognised in 
profi t or loss.

(b) Derivative financial instruments

Derivative fi nancial instruments are used to manage exposure to foreign exchange and interest rate arising from 
fi nancing activities. 

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

Interest diff erentials 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 fl ow 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 profi t 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 refl ected in the statement of income when such       
assets are disposed of.

(g) Leasehold improvement and equipment
Recognition and measurement
Owned assets

Notes to the Financial Statements
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก) เงินตราต�างประเทศ

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

(ข) เครื่องมือทางการเงินที่เป�นตราสารอนุพันธ�

เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใช เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

หนีส้นิทีม่คีาเปนเงนิตราตางประเทศและไดรบัการปองกนัความเสีย่งดวยสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิตางประเทศบนัทกึ
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญานั้น

ผลตางทีเ่กดิจากสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้รบัรูและบนัทกึโดยปรบัปรงุกบัดอกเบีย้จายของเงนิกูยมืทีไ่ดรบัการ
ปองกันความเสี่ยงนั้น 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท เผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 

(ง) ลูกหนี้เงินให�กู�ยืม

ลกูหนีต้ามสญัญาสนิเชือ่บคุคลแสดงในราคาทนุรวมดอกเบีย้คางรบัและรายไดคาธรรมเนยีมการใชวงเงนิคางรบัสทุธิ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อผอนชําระแสดงในราคาทุนสุทธิจากรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ภาษีขายสําหรับคางวดที่ยัง
ไมถึงกําหนดชําระและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(จ) ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหประวตักิารชาํระหนีแ้ละการคาดการณเกีย่วกบัการชาํระหนีใ้นอนาคต
ของลูกคา บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละของยอดลูกหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับและรายไดคาธรรมเนียมการใช
วงเงินคางรบัสทุธจิากรายไดดอกเบีย้รอตดับญัช ีและตัง้คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญทัง้จาํนวนสําหรบัลูกหนีท้ีค่างชําระเกนิกาํหนด
สามเดือน

บริษัทจะตัดบัญชีเปนหนี้สูญสําหรับลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระติดตอกันเกินหกเดือน หนี้สูญรับคืนของรายการดังกลาวจะ
ถูกบันทึกเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน

(ฉ) สินทรัพย�ยึดคืน 

สินทรัพยยึดคืนจากลูกหน้ี แสดงในราคาตามบัญชีของลูกหนี้สุทธิจากคาเผื่อมูลคาลดลงของสินทรัพยที่ยึดคืน ซึ่ง
พิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยยึดคืนแสดงในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจําหนายสินทรัพยดังกลาว

(ช) ส�วนปรับปรุงสํานักงานเช�าและอุปกรณ�

การรับรูและการวัดมูลคา
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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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. Purchased software that is integral to the functionality of the related 
equipment is capitalised as part of that equipment. 

When parts of an item of leasehold improvement and equipment have diff erent 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 profi t or loss. 

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

as fi nance leases. Equipment acquired by way of fi nance 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 fi nance 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 profi t 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 benefi ts embodied within the part will fl ow 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 profi t 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 profi t 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, fi xture and offi  ce 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 fi nancial year-end and adjusted if 

appropriate.

(h) Intangible assets

Other intangible assets 
Other intangible assets that are acquired by the Company and have fi nite useful lives are measured at cost less 

accumulated amortisation and accumulated impairment losses. 

Notes to the Financial Statements
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สวนปรับปรุงสํานักงานเชาและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ราคาทนุรวมถงึตนทนุทางตรง ทีเ่กีย่วของกบัการไดมาของสนิทรพัย ตนทนุของการกอสรางสนิทรพัยทีก่จิการกอสราง

เอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้น
อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและ
ตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธซอฟแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธซอฟแวรน้ันให
ถือวา ลิขสิทธซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ 

สวนประกอบของรายการสวนปรบัปรงุสาํนกังานเชาและอปุกรณ แตละรายการทีม่อีายกุารใหประโยชนไมเทากนัตอง
บันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับ
จากการจาํหนายกบัมลูคาตามบญัชขีองสวนปรบัปรงุสิทธิการเชาและอปุกรณ โดยรบัรูสุทธิเปนรายไดอืน่ในกาํไรหรอืขาดทนุ

สินทรัพยที่เชา
การเชาซึง่บรษิทัไดรบัสวนใหญของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยสนิทีเ่ชานัน้ๆ ใหจดัประเภท

เปนสญัญาเชาการเงนิ  อปุกรณทีไ่ดมาโดยทาํสญัญาเชาการเงนิบนัทกึเปนสนิทรพัยดวยมลูคายตุธิรรมหรอืมลูคาปจจบุนัของ
จาํนวนเงนิขัน้ต่าํทีต่องจายตามสญัญาเชาแลวแตจาํนวนใดจะต่าํกวา หกัดวยคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอยคา 
คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและ สวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละ
งวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ตนทุนทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน

 
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการสวนปรับปรุงสิทธิการเชา

และอปุกรณ  ถามคีวามเปนไปไดคอนขางแนที ่บรษิทัจะไดรบัประโยชนเชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถ
วัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี  ตนทุนที่
เกิดขึ้นในการซอมบํารุงสวนปรับปรุงสิทธิการเชาและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาเสื่อมราคา
คาเสือ่มราคาคาํนวณจากมลูคาเสือ่มสภาพของรายการสวนปรบัปรงุสํานกังานเชาและอปุกรณ ซึง่ประกอบดวยราคา

ทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

  สวนปรับปรุงสิทธิการเชา    5 ป
  เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน  5 ป
  ยานพาหนะ     5 ป

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการติดตั้ง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบ

ปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย� ไม�มีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่ บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ ผล

ขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
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Amortisation
Amortisation is calculated over the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual 

value.  
Amortisation is recognised in profi t 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 refl ects the expected 
pattern of consumption of the future economic benefi ts embodied in the asset. The estimated useful lives for the current 
and comparative periods are as follows: 

 Software program licenses 5,10 years
 Trade marks 10 years

(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 indefi nite 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 profi t 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 fl ows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate 
that refl ects current market assessments of the time value of money and the risks specifi c to the asset. For an asset that 
does not generate cash infl ows 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) Interest-bearing liabilities
Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  Subsequent to 

initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any diff erence between cost and redemption 
value being recognised in profi t or loss over the period of the borrowings on an eff ective interest basis. 

(k) Trade and other accounts payable

Trade and other accounts payable are stated at cost.

(l) Employee benefits

Defi ned contribution plans
A defi ned contribution plans is a post-employment benefi t plan under which an entity pays fi xed contributions into 

a separate entity (provident fund) and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts.  Obligations 
for contributions to defi ned contribution pension plans are recognised as an employee benefi t expense in profi t or loss 
in the periods during which services are rendered by employees.
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คาตัดจําหนาย  
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ
คาตดัจาํหนายรบัรูในกาํไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสนตรงซึง่โดยสวนใหญจะสะทอนรปูแบบทีค่าดวาจะไดรบัประโยชนใน

อนาคตจากสนิทรพัยนัน้ตามระยะเวลาทีค่าดวาจะไดรบัประโยชนจากสินทรพัยไมมีตวัตนซึง่ไมรวมคาความนยิม  โดยเริม่ตดั
จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบัน
และปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้

 คาลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 5,10 ป
 เครื่องหมายการคา 10 ป

(ฌ) การด�อยค�า

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม                      
ในกรณทีีม่ขีอบงชีจ้ะทาํการประมาณมลูคาสนิทรพัยทีค่าดวาจะไดรบัคืน สําหรบัสินทรพัยไมมีตวัตนทีมี่อายกุารใหประโยชน
ไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน  จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน  

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด   
เงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน  

การคํานวณมูลคาคาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหัก

ตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดใน
ตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสนิทรพัยอืน่ จะพจิารณามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคืนรวมกบัหนวยสินทรพัยทีก่อใหเกดิเงนิสดทีสิ่นทรพัยนัน้เกีย่วของดวย

การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่อง

การดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมลูคายตุธิรรมหกัคาใชจายทีเ่กีย่วกบัการเกดิหนีสิ้น ภายหลังจากการบนัทกึหนี้
สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จะบนัทกึตอมาโดยวธิรีาคาทนุตดัจาํหนาย  ผลตางระหวางยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบกาํหนด
ไถถอนจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

(ฎ) เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฏ) ผลประโยชน�พนักงาน

โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงนิเปนโครงการผลประโยชนพนกังานหลงัออกจากงานซึง่กจิการจายสมทบเปนจาํนวนเงนิทีแ่นนอน

ไปอกีกจิการหนึง่แยกตางหาก (กองทนุสาํรองเลีย้งชพี) และจะไมมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนมุานทีจ่ะ
ตองจายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุน
ในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
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Defi ned benefi t plans
A defi ned benefi t plan is 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 Company’s net obligation in respect of defi ned benefi t pension plans is calculated by estimating the amount of future 
benefi t that employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that benefi t is discounted 
to determine its present value. 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 benefi ts are expected to be paid. The calculation is performed by a qualifi ed actuary using the projected 
unit credit method. 

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 has adopted the corridor approach to the recognition of actuarial gains and losses.  The amount 
of gains and losses recognised as income or expense in a particular year equals the excess of the unrecognised gain/
loss at the start of the year over 10% of the defi ned benefi t obligation at the start of the year, divided by the expected 
average remaining working life of the membership.

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 compensated absences 

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. 

(m) 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.

(n) 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.
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โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจาก
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานใน
ปจจุบันและในงวดกอน ๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดเปนอัตรา 
ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท และมีสกุล
เงนิเดยีวกบัสกลุเงนิของผลประโยชนทีค่าดวาจะจาย การคาํนวณนัน้จดัทาํโดยนกัคณติศาสตรประกนัภยัทีไ่ดรบัอนญุาต โดย
วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชนในโครงการผลประโยชน สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชนที่เกี่ยวของกับตนทุนบริการใน
อดีตของพนักงานรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชนนั้นเปนสิทธิขาด  ผล
ประโยชนที่เปนสิทธิขาดจะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทไดใชวิธี Corridor ในการรับรูกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย มูลคาของ
กําไรและขาดทุนจะบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในปเทากับกําไร/ขาดทุนที่ยังไมไดรับรู ณ วันที่เริ่มตนของป ในสวนที่มาก 
กวารอยละ 10 ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ วันที่เริ่มตนของป หารดวยอายุงานที่เหลืออยูที่คาดไวถัวเฉลี่ย
ของพนักงานที่เขารวมโครงการ

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผกูพนัผลประโยชนระยะสัน้ของพนกังานวดัมลูคาโดยมไิดคดิลดกระแสเงนิสดและรบัรูเปนคาใชจายเมือ่พนกังาน

ทํางานให
หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสและชดเชยสิทธิการลางานที่เปนเงินสดระยะสั้น หาก

บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานใหใน
อดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูกต็อเมือ่ บรษิทัมภีาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัหรอืทีก่อตวัขึน้อนัเปนผลมา
จากเหตกุารณในอดตี และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชงิเศรษฐกจิจะตองถกูจายไปเพือ่ชาํระภาระหนีส้นิ
ดงักลาว  ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจายในอนาคตโดยใชอตัราคดิลดในตลาดปจจบุนักอน
คํานึงถึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน  
ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน  

ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชา
ประมาณการตนทนุการรือ้ถอนสวนปรบัปรงุสทิธกิารเชาประมาณขึน้จากการคดิลดกระแสเงนิสดของจาํนวนประมาณ

การตนทุนการรื้อถอนสวนปรับปรุงสิทธิการเชาที่จะจายในอนาคต โดยตนทุนดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของสวนปรับปรุง
สิทธิการเชา

(ฑ) รายได�

รายไดจากสัญญาสินเชื่อบุคคล รับรูรายไดดอกเบี้ยรับและรายไดคาธรรมเนียมการใชวงเงินตามเกณฑคงคางตาม               
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนกรณีลูกคาคางชําระเงินตนและดอกเบี้ยตั้งแตหกเดือนขึ้นไปรับรูตามเกณฑเงินสด

รายไดจากสัญญาสินเชื่อผอนชําระ รับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ โดยการปนสวน
รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตลอดระยะเวลาการผอนชําระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนกรณีลูกคาคางชําระเงินตน
และดอกเบี้ยตั้งแตหกเดือนขึ้นไปรับรูตามเกณฑเงินสด

รายไดคาธรรมเนียมชําระเงินลาชาและคาธรรมเนียมติดตามทวงถามรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(o) 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.

(p) Lease payment

Payments made under operating leases are recognised in profi t 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 confi rmed

(q) Income tax

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are recognised 
in profi t 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 diff erences between the carrying amounts of assets and         
liabilities for fi nancial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary diff erences 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 off set if there is a legally enforceable right to off set current tax liabilities and 
assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on diff erent 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 profi ts will be available 
against which the temporary diff erences 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 benefi t will be realised.

4. Related parties

For the purposes of these fi nancial 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 signifi cant infl uence over 
the party in making fi nancial and operating decision, or vice versa, or where the Company and the party are subject to 
common control or common signifi cant infl uence.  Related parties may be individuals or other entities. 

Notes to the Financial Statements
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(ฒ) ต�นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  ดอกเบี้ยซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

(ณ) สัญญาเช�าดําเนินงาน

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อได

รับการยืนยันการปรับคาเชา

(ด) ภาษีเงินได�

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ
งวดปจจบุนัและภาษเีงนิไดรอการตดับญัชรีบัรูในกาํไรหรอืขาดทนุเวนแตในสวนทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วของในการรวมธรุกจิ 
หรือ รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจํา
ปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี 

ภาษเีงนิไดรอการตดับญัชวีดัมลูคาโดยใชอตัราภาษทีีค่าดวาจะใชกบัผลแตกตางชัว่คราวเมือ่มกีารกลบัรายการโดยใช
อัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน

ในการกาํหนดมลูคาของภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัและภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี บรษิทัตองคาํนงึถงึผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ  บริษัท เชื่อวาไดตั้ง
ภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง 
การตคีวามทางกฏหมายภาษ ีและจากประสบการณในอดตี  การประเมนินีอ้ยูบนพืน้ฐานการประมาณการและขอสมมตฐิาน 
และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆอาจจะทําให บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดย
ขึน้อยูกบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดคางจายทีม่อียู  การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษเีงนิ
ไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจ่ะนาํสนิทรพัยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัและภาษเีงนิไดนีป้ระเมนิ
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้น
กจิการมีความตัง้ใจจะจายชาํระหนีส้นิและสนิทรพัยภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัดวยยอดสทุธหิรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัยและ
จายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

เพือ่วตัถปุระสงคในการจัดทาํงบการเงนิ บคุคลหรอืกจิการเปนบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนักบับรษิทั หากบรษิทัมี
อํานาจควบคมุหรอืควบคมุรวมกนัทัง้ทางตรงและทางออมหรอืมีอทิธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบคุคลหรอืกจิการในการตดัสนิ
ใจทางการเงินและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั หรอืบรษิทัอยูภายใตการควบคมุเดยีวกนัหรอือยูภายใตอทิธพิลอยางมสีาระ
สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Name of entities
Country of 

incorporation/
nationality

Nature of relationships

ACOM Co., Ltd. Japan Parent company, 71% 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), 40.18% shareholding in parent company.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking
Corporation, Singapore branch Japan Financial institution in group of Mitsubishi UFJ Financial 

Group (MUFG), 40.18% shareholding in parent company.

GCT Management (Thailand) 
Company Limited Thailand Shareholder, 25% 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. 

Transactions Pricing policy

Finance costs
Interest expense
Guarantee fee

as agreed in contract
as agreed in contract

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

Relationships with related parties were as follows:

2012 2011

Parent
Guarantee fee 43,560 40,040

Other related parties
Interest expense 380,547 451,524

Key management personnel
Key management personnel compensation 98,060 73,365

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

Short-term loans from fi nancial institutions 2012 2011

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

Balances as at 31 December with related parties were as follows:

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ

ACOM Co., Ltd. ญี่ปุน เปนบริษัทใหญถือหุนในบริษัทรอยละ 71

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

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, 
Bangkok branch

ญี่ปุน
เปนสถาบันการเงินในกลุม Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) โดยถือหุนในบริษัทใหญรอยละ 40.18

Mitsubishi UFJ Trust and Banking 
Corporation, Singapore branch

ญี่ปุน
เปนสถาบันการเงินในกลุม Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) โดยถือหุนในบริษัทใหญรอยละ 40.18 

บรษิทั จซีที ีแมนเนจเมนท (ไทยแลนด) 
จํากัด ไทย เปนบริษัทถือหุนในบริษัทรอยละ 25

ผูบริหารสําคัญ
บุคคลที่มีอํานาจและรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุม
กิจกรรมตางๆของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวม
ถึงกรรมการของกิจการ (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหารหรือไม)

2555 2554

บริษัทใหญ
คาธรรมเนียมการค้ําประกัน 43,560 40,040

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย 380,547 451,524

ผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 98,060 73,365

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้

รายการ นโยบายการกําหนดราคา

ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจาย
คาธรรมเนียมการค้ําประกัน

ตามที่ตกลงในสัญญา
ตามที่ตกลงในสัญญา

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้

ความสัมพันธที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2555 2554

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

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)
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In 2012, loans from related parties bear interest at rates ranging from 2.29% per annum to 6.67% per annum 
(2011: 1.90% per annum to 6.67% per annum).

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

Long-term loans from fi nancial institutions 2012 2011

Other related parties
Mitsubishi UFJ Trust and Banking                    
   Corporation, Singapore branch
   - JPY 6,050 million (2011 : JPY 7,050 million) 2,243,669 2,623,369

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

ACOM (U.S.A.) Inc.
   - USD 52 million (2011: USD 52 million) 1,614,730 1,758,250

ACOM Co., Ltd.
   - JPY - million (2011: JPY 1,000 million) - 382,760

Less long-term loan issuance cost (9,472) (14,479)

Total 7,748,927 8,049,900

Less: current portion (1,117,270) (3,520,710)

Net 6,631,657 4,529,190

2012 2011

Short-term loans 

Other related parties
At 1 January 600,000 100,000

Increase 1,200,000 600,000

Decrease (1,800,000) (100,000)

At 31 December - 600,000

Long-term loans

Other related parties
At 1 January 8,064,379 9,014,380

Increase 3,214,730 1,626,399

Decrease (3,520,710) (2,576,400)

Less long - term loan issuance cost (9,472) (14,479)

At 31 December 7,748,927 8,049,900

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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ในป 2555 เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.29 ตอป ถึงรอยละ 6.67 ตอป (2554: 
รอยละ 1.90 ตอป ถึงรอยละ 6.67 ตอป) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2555 2554

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
Mitsubishi UFJ Trust and Banking
Corporation, Singapore branch
   -  6,050 ลานเยน  (2554 : 7,050 ลานเยน) 2,243,669 2,623,369

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

ACOM (U.S.A.) Inc. 
   -  52 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554 : 52 ลานเหรียสหรัฐอเมริกา) 1,614,730 1,758,250

ACOM Co., Ltd. 
   -  ลานเยน (2554 : 1,000 ลานเยน) - 382,760

หัก คาธรรมเนียมออกเงินกูยืมระยะยาว (9,472) (14,479)

รวม 7,748,927 8,049,900

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,117,270) (3,520,710)

สุทธิ 6,631,657 4,529,190

2555 2554

เงินกูยืมระยะสั้น

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม 600,000 100,000

เพิ่มขึ้น 1,200,000 600,000

ลดลง (1,800,000) (100,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 600,000

เงินกูยืมระยะยาว

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม 8,064,379 9,014,380

เพิ่มขึ้น 3,214,730 1,626,399

ลดลง (3,520,710) (2,576,400)

หัก คาธรรมเนียมออกเงินกูยืมระยะยาว (9,472) (14,479)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,748,927 8,049,900

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)
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Accrued fi nance costs 2012 2011

Accrued interest expense
Parent
ACOM Co., Ltd. - 6,644

Other related parties
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 30,981 46,897

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapore branch                  35,417 36,646

ACOM (U.S.A.) Inc. 9,417 3,420

Total 75,815 93,607

Accrued guarantee fee
Parent
ACOM Co., Ltd. 3,619 3,433

Total 79,434 97,040

2012 2011

Cash on hand 254,403 179,960

Cash at banks - current accounts 235,002 267,809

Cash at banks - savings accounts 58,859 124,483

Fixed deposit 6,026 6,532

Total 554,290 578,784

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 11).

5. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2012 and 2011 were denominated entirely 
in Thai Baht.

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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ตนทุนทางการเงินคางจาย 2555 2554

ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทใหญ
ACOM Co., Ltd. - 6,644

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bangkok branch 30,981 46,897

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapore branch 35,417 36,646

ACOM (U.S.A.) Inc. 9,417 3,420

รวม 75,815 93,607

คาธรรมเนียมการค้ําประกันคางจาย
บริษัทใหญ
ACOM Co., Ltd. 3,619 3,433

รวม 79,434 97,040

2555 2554

เงินสดในมือ 254,403 179,960

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 235,002 267,809

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 58,859 124,483

เงินฝากประจํา 6,026 6,532

รวม 554,290 578,784

สัญญาสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

สัญญาคาธรรมเนียมค้ําประกัน

 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท ACOM Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยบริษัทดังกลาวไดค้ําประกันการกูยืมเงินของ
บริษัทภายใตสัญญาเงินกูยืมและตราสารอนุพันธกับสถาบันการเงินนั้น ในการนี้บริษัทผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมใน
อัตรารอยละของยอดคงเหลือของเงินกูยืมและตราสารอนุพันธตามที่กําหนดในสัญญา เวนแตบริษัทจะแจงคําขอยกเลิก
สัญญาเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนา

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทไดทําสัญญากับ The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Bangkok branch เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สิน
ทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและ
อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา (ดูหมายเหตุขอ 11) 

5. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)
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6. Loan receivables

2012 2011

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Due within one year
Loan receivables 30,171,744 231,989 30,403,733 27,933,659 224,939 28,158,598

Less unearned interest income (51,299) (23,319) (74,618) (92,086) (26,825) (118,911)

       allowance for doubtful accounts (2,031,893) (9,375) (2,041,268) (1,849,346) (11,204) (1,860,550)

Net 28,088,552 199,295 28,287,847 25,992,227 186,910 26,179,137

Due over one year
Loan receivables 295,741 67,066 362,807 612,880 64,545 677,425

Less unearned interest income (37,936) (8,344) (46,280) (103,802) (7,866) (111,668)

       allowance for doubtful accounts (62,215) (2,460) (64,675) (31,771) (2,819) (34,590)

Net 195,590 56,262 251,852 477,307 53,860 531,167

Total 28,284,142 255,557 28,539,699 26,469,534 240,770 26,710,304

Bad debts and doubtful accounts 
expenses for the year 2,547,798 9,861 2,557,659 2,704,627 17,313 2,721,940

2012 2011

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Personal
loan

receivables

Installment
loan 

receivables
Total

Not yet due 28,536,450 291,401 28,827,851 26,904,437 279,336 27,183,773

Overdue payment periods 
     Less  than 3 periods 1,295,763 4,849 1,300,612 1,033,850 6,206 1,040,056

     3 - 5 periods 634,251 2,805 637,056 607,251 3,933 611,184

     6 - 12 periods 1,021 - 1,021 1,001 9 1,010

30,467,485 299,055 30,766,540 28,546,539 289,484 28,836,023

Less unearned interest income (89,235) (31,663) (120,898) (195,888) (34,691) (230,579)

Total 30,378,250 267,392 30,645,642 28,350,651 254,793 28,605,444

Less  allowance for 
doubtful accounts (2,094,108) (11,835) (2,105,943) (1,881,117) (14,023) (1,895,140)

Net 28,284,142 255,557 28,539,699 26,469,534 240,770 26,710,304

Aging analyses for loan receivables were as follows:

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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6. ลูกหนี้เงินให�กู�ยืม

2555 2554

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม
ลูกหนี้ตาม

สัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 30,171,744 231,989 30,403,733 27,933,659 224,939 28,158,598

หัก  รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (51,299) (23,319) (74,618) (92,086) (26,825) (118,911)

      คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,031,893) (9,375) (2,041,268) (1,849,346) (11,204) (1,860,550)

สุทธิ 28,088,552 199,295 28,287,847 25,992,227 186,910 26,179,137

ถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 295,741 67,066 362,807 612,880 64,545 677,425

หัก  รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (37,936) (8,344) (46,280) (103,802) (7,866) (111,668)

      คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (62,215) (2,460) (64,675) (31,771) (2,819) (34,590)

สุทธิ 195,590 56,262 251,852 477,307 53,860 531,167

รวม 28,284,142 255,557 28,539,699 26,469,534 240,770 26,710,304

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป 2,547,798 9,861 2,557,659 2,704,627 17,313 2,721,940

2555 2554

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม
ลูกหนี้ตาม

สัญญา
สินเชื่อบุคคล

ลูกหนี้ตาม
สัญญา

สินเชื่อผอน
ชําระ

รวม

ยังไมครบกําหนดชําระ 28,536,450 291,401 28,827,851 26,904,437 279,336 27,183,773

เกินครบกําหนดชําระ 
     นอยกวา 3 งวด 1,295,763 4,849 1,300,612 1,033,850 6,206 1,040,056

     3 - 5 งวด 634,251 2,805 637,056 607,251 3,933 611,184

     6 - 12 งวด 1,021 - 1,021 1,001 9 1,010

30,467,485 299,055 30,766,540 28,546,539 289,484 28,836,023

หัก  รายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (89,235) (31,663) (120,898) (195,888) (34,691) (230,579)

รวม 30,378,250 267,392 30,645,642 28,350,651 254,793 28,605,444

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,094,108) (11,835) (2,105,943) (1,881,117) (14,023) (1,895,140)

สุทธิ 28,284,142 255,557 28,539,699 26,469,534 240,770 26,710,304

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้เงินใหกูยืม มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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As at 31 December, personal loan receivables comprised the following:

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. 

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. 

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 
2012, this monthly repayment amount repayable within one year was Baht 169.0 million (2011: Baht 212.7 million).

As at 31 December 2012, the Company had loan receivables which were overdue for over three payment 
periods of Baht 638.1 million (2011: Baht 612.2 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 2012 amounting 
to Baht 132.6 million (2011: Baht 151.2 million) against which full allowance for doubtful accounts has been made.

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

7. Other receivables

2012 2011

Revolving loan receivables 29,186,019 26,697,947

Minimum payment loan receivables 764,493 930,875

Term loan receivables 516,973 917,717

Total 30,467,485 28,546,539

2012 2011

Receivables from collection agencies 329,736 194,750

Prepaid expenses 31,358 15,840

Others 899 463

Total 361,993 211,053

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อบุคคล ประกอบดวย

 สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนเปนสินเชื่อที่ลูกหนี้สามารถจายคืนทันทีที่สะดวกโดยมีจํานวนเงินชําระคืนรายเดือนขั้นต่ํา
ตั้งแตรอยละ 3.5 ถึงรอยละ 8.0 ของยอดสินเชื่อคงคางตามที่ระบุในสัญญากูยืม บริษัทจัดประเภทสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
ทั้งจํานวนเปนสินทรัพยหมุนเวียน
 สินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นตํ่าเปนสินเช่ือที่ผูกูมีสิทธิเลือกจายชําระเต็มจํานวนทันทีที่สะดวกหรือจายชําระราย
เดือนโดยไมนอยกวาจํานวนเงินขั้นต่ําตั้งแตรอยละ 3.0 ถึงรอยละ 8.0 ของยอดเงินกูทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญากูยืม บริษัท
จัดประเภทสินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นต่ําทั้งจํานวนเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
 สินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายเดือน เปนสินเชื่อที่ผูกูตองจายชําระเปนรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา                     
กูยืม บริษัทจัดประเภทสินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายเดือนเปนทั้งสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน                
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนเงนิชาํระเปนรายเดอืนตามสญัญาทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึง่ปมจีาํนวนเงนิ 169.0 ลาน
บาท (2554: 212.7 ลานบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมียอดลูกหนี้คางชําระมากกวาสามงวดจํานวนเงิน 638.1 ลานบาท (2554: 612.2 
ลานบาท) ซึง่ยงัคงรบัรูรายได บรษิทัรบัรูรายไดดอกเบีย้สาํหรบัลกูหนีด้งักลาวสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จํานวน
เงิน 132.6 ลานบาท (2554: 151.2 ลานบาท) ทั้งนี้บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว
 ลูกหนี้เงินใหกูยืมทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท

7. ลูกหนี้อื่น

2555 2554

สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน 29,186,019 26,697,947

สินเชื่อเงินสดประเภทชําระขั้นต่ํา 764,493 930,875

สินเชื่อเงินสดกําหนดการชําระเปนรายงวด 516,973 917,717

รวม 30,467,485 28,546,539

2555 2554

ลูกหนี้ตัวแทนรับชําระ 329,736 194,750

คาใชจายจายลวงหนา 31,358 15,840

อื่น ๆ 899 463

รวม 361,993 211,053

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)
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8. Leasehold improvements and equipment

Leasehold
improvements

Furniture,
fi xture and

offi  ce equipment
Vehicles

Assets
under

installation
Total

Costs
At 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 and 
1 January 2012 289,924 1,004,568 16,307 33,295 1,344,094

Additions 55,095 52,230 - 103,657 210,982

Transfers 48,572 4,825 - (53,397) -

Disposals (58,926) (390,760) (9,347) - (459,033)

At 31 December 2012 334,665 670,863 6,960 83,555 1,096,043

Depreciation
At 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 and 
1 January 2012 234,191 848,480 11,129 - 1,093,800

Depreciation charge for the year 27,820 62,830 3,078 - 93,728

Disposals (55,211) (376,088) (8,391) - (439,690)

At 31 December 2012 206,800 535,222 5,816 - 747,838

Net book value
At 1 January 2011 39,451 189,625 8,437 343 237,856

At 31 December 2011 and 
1 January 2012 55,733 156,088 5,178 33,295 250,294

At 31 December 2012 127,865 135,641 1,144 83,555 348,205

The gross amount of the Company’s fully depreciated equipment that was still in use as at 31 December 2012 
amounted to Baht 560.98 million (2011: Baht 849.79 million).

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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8. ส�วนปรับปรุงสิทธิการเช�าและอุปกรณ�

สวนปรับปรุง
สํานักงานเชา

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย
ระหวาง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 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 และ 
1 มกราคม 2555 289,924 1,004,568 16,307 33,295 1,344,094

เพิ่มขึ้น 55,095 52,230 - 103,657 210,982

โอน 48,572 4,825 - (53,397) -

จําหนาย (58,926) (390,760) (9,347) - (459,033)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 334,665 670,863 6,960 83,555 1,096,043

คาเสื่อมราคา
ณ วันที่ 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 และ 
1 มกราคม 2555 234,191 848,480 11,129 - 1,093,800

คาเสื่อมราคาสําหรับป 27,820 62,830 3,078 - 93,728

จําหนาย (55,211) (376,088) (8,391) - (439,690)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 206,800 535,222 5,816 - 747,838

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 39,451 189,625 8,437 343 237,856

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
1 มกราคม 2555 55,733 156,088 5,178 33,295 250,294

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 127,865 135,641 1,144 83,555 348,205

ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงาน
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 560.98 ลานบาท (2554: 849.79 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)
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9. Intangible assets

Software 
program

licenses and
trade marks

Software 
under

installation
Total

Costs
At 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 and 
1 January 2012 83,465 - 83,465

Additions 1,207 4,168 5,375

Disposals (5,161) - (5,161)

At 31 December 2012 79,511 4,168 83,679

Amortisation
At 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 and 
1 January 2012 43,579 - 43,579

Amortisation charge for the year 9,591 - 9,591

Disposals (3,934) - (3,934)

At 31 December 2012 49,236 - 49,236

Net book value
At 1 January 2011 72,197 - 72,197

At 31 December 2011 and 
1 January 2012 39,886 - 39,886

At 31 December 2012 30,275 4,168 34,443

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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9. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 

คาลิขสิทธิ์
โปรแกรม

คอมพิวเตอรและ
เครื่องหมายการคา

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง

รวม 

ราคาทุน
ณ วันที่ 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 และ 
1 มกราคม 2555 83,465 - 83,465

เพิ่มขึ้น 1,207 4,168 5,375

จําหนาย (5,161) - (5,161)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 79,511 4,168 83,679

คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 79,732 - 79,732

คาตัดจําหนายสําหรับป 11,891 - 11,891

จําหนาย (48,044) - (48,044)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
1 มกราคม 2555 43,579 - 43,579

คาตัดจําหนายสําหรับป 9,591 - 9,591

จําหนาย (3,934) - (3,934)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 49,236 - 49,236

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 72,197 - 72,197

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
1 มกราคม 2555 39,886 - 39,886

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 30,275 4,168 34,443

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)
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10. Deferred tax 

At
1 January

2012

(Charged) / Credited to
statement of income

 (Note 23)

At
31 December

2012

Deferred tax assets
Loan receivables (allowance for doubtful accounts) 435,882 (14,693) 421,189

Loan receivables (bad debt written-off ) 100,523 (18,511) 82,012

Employee benefi t obligations 4,661 (231) 4,430

Provision for demolished costs of leasehold 
improvements 6,270 (1,882) 4,388

Others 3,862 1,243 5,105

Total 551,198 (34,074) 517,124

Deferred tax liabilities
Long-term loans from fi nancial institutions 
(cross currency swap) (40,931) 59,393 18,462

Debenture and long-term loan issuance cost (11,579) 790 (10,789)

Total (52,510) 60,183 7,673

Net 498,688 26,109 524,797

At
1 January

2011

(Charged) / Credited to
statement of income

 (Note 23)

At
31 December

2011

Deferred tax assets
Loan receivables (allowance for doubtful accounts) 512,623 (76,741) 435,882

Loan receivables (bad debt written-off ) 151,439 (50,916) 100,523

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 (19,022) 3,862

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)

Debenture and long-term loan issuance cost (20,041) 8,462 (11,579)

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

Net 686,423 (187,735) 498,688

 Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:
(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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10. ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่
1 มกราคม 2555

บันทึกเปน
(รายจาย) รายได
ในงบกําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 23) 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้เงินใหกูยืม (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 435,882 (14,693) 421,189

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 100,523 (18,511) 82,012

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,661 (231) 4,430

ประมาณการตนทุนการรื้อถอน
   สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 6,270 (1,882) 4,388

อื่นๆ 3,862 1,243 5,105

รวม 551,198 (34,074) 517,124

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(แลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ) (40,931) 59,393 18,462

คาธรรมเนียมในการออกหุนกูและเงินกูยืมระยะยาว (11,579) 790 (10,789)

รวม (52,510) 60,183 7,673

สุทธิ 498,688 26,109 524,797

ณ วันที่
1 มกราคม 2554

บันทึกเปน
(รายจาย) รายได
ในงบกําไรขาดทุน
(หมายเหตุ 23)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้เงินใหกูยืม (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 512,623 (76,741) 435,882

ลูกหนี้เงินใหกูยืม (หนี้สูญตัดบัญชี) 151,439 (50,916) 100,523

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,072 (411) 4,661

ประมาณการตนทุนการรื้อถอนสวน
   ปรับปรุงสํานักงานเชา 10,165 (3,895) 6,270

อื่นๆ 22,884 (19,022) 3,862

รวม 702,183 (150,985) 551,198

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

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

คาธรรมเนียมในการออกหุนกูและ เงินกูยืมระยะยาว (20,041) 8,462 (11,579)

รวม (15,760) (36,750) (52,510)

สุทธิ 686,423 (187,735) 498,688

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)
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31 December 2012 31 December 2011

Short-term
loans from
fi nancial

institutions

Long-term
loans

Debenture Total

Short-term
loans from
fi nancial

institutions

Long-
term
loans

Debenture Total

Current
Principal 2,421,000 2,167,270 1,500,000 6,088,270 1,636,000 4,051,710 6,335,000 12,022,710

Less  debenture and 
        long-term loan
        issuance cost - (5,546) (1,657) (7,203) - (9,995) (4,570) (14,565)

Net 2,421,000 2,161,724 1,498,343 6,081,067 1,636,000 4,041,715 6,330,430 12,008,145

Non-current
Principal - 11,420,128 6,340,000 17,760,128 - 8,926,669 2,500,000 11,426,669

Less  debenture and 
        long-term loan
        issuance cost - (22,042) (24,700) (46,742) - (29,145) (10,210) (39,355)

Net - 11,398,086 6,315,300 17,713,386 - 8,897,524 2,489,790 11,387,314

Total 2,421,000 13,559,810 7,813,643 23,794,453 1,636,000 12,939,239 8,820,220 23,395,459

- Secured
- Unsecured

2,421,000
-

11,945,080 
1,614,730

6,996,667
816,976

21,362,747
2,431,706

1,636,000
-

10,798,229
2,141,010

8,820,220
-

21,254,449
2,141,010

Total 2,421,000 13,559,810 7,813,643 23,794,453 1,636,000 12,939,239 8,820,220 23,395,459

11. Interest-bearing liabilities

 Secured interest-bearing liabilities were guaranteed by a parent company.

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินกูยืม
ระยะสั้น

จาก
สถาบัน
การเงิน

เงินกูยืม
ระยะยาว

หุนกู รวม

เงินกูยืม
ระยะสั้น

จาก
สถาบัน
การเงิน

เงินกูยืม
ระยะยาว

หุนกู รวม

สวนที่หมุนเวียน
เงินตน 2,421,000 2,167,270 1,500,000 6,088,270 1,636,000 4,051,710 6,335,000 12,022,710

หักคาธรรมเนียมใน
การออกหุนกูและเงิน
กูยืมระยะยาว - (5,546) (1,657) (7,203) - (9,995) (4,570) (14,565)

สุทธิ 2,421,000 2,161,724 1,498,343 6,081,067 1,636,000 4,041,715 6,330,430 12,008,145

สวนที่ไมหมุนเวียน
เงินตน - 11,420,128 6,340,000 17,760,128 - 8,926,669 2,500,000 11,426,669

หัก  คาธรรมเนียมใน
การออกหุนกูและเงิน
กูยืมระยะยาว - (22,042) (24,700) (46,742) - (29,145) (10,210) (39,355)

สุทธิ - 11,398,086 6,315,300 17,713,386 - 8,897,524 2,489,790 11,387,314

รวม 2,421,000 13,559,810 7,813,643 23,794,453 1,636,000 12,939,239 8,820,220 23,395,459

สวนที่มีหลักประกัน
สวนท่ีไมมีหลักประกัน

2,421,000
-

11,945,080 
1,614,730

6,996,667
816,976

21,362,747
2,431,706

1,636,000
-

10,798,229
2,141,010

8,820,220
-

21,254,449
2,141,010

รวม 2,421,000 13,559,810 7,813,643 23,794,453 1,636,000 12,939,239 8,820,220 23,395,459

11. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสวนที่มีหลักประกัน ค้ําประกันโดยบริษัทใหญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)



94

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

 In 2012, above liabilities bear interest at the rates ranging from 2.29% per annum to 6.67% per annum (2011: 
1.90% per annum to 6.67% per annum).

Cross currency and interest rate swap agreements

Thai Baht
As at 31 December 2012, 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 2011 : Baht 7,010.0 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 2012, 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:

• a local branch of the foreign bank totaling JPY 1,700 million by swapping to Baht 617.3 million (31 December 
2011 : swapping JPY 6,050 million to Baht 2,263.5 million).

• various branches of the local banks JPY 4,350 million by swapping to Baht 1,626.4 million (31 December 
2011 : swapping JPY 2,000 million to Baht 742.6 million).

United States Dollars
As at 31 December 2012, 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 local branches of the local and foreign 
related banks totaling USD 52 million by swapping to Baht 1,614.7 million (31 December 2011 : 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.

2012 2011

Thai Baht 19,936,054 18,631,080

United States Dollars 1,614,730 1,758,250

Japanese Yen 2,243,669 3,006,129

Total 23,794,453 23,395,459

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้

 ในป 2555 หนี้สินดังกลาวขางตนมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.29 ตอปถึงรอยละ 6.67 ตอป (2554: รอยละ 1.90 
ตอป ถึงรอยละ 6.67 ตอป)

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ( interest rate swap ) และสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ              
( cross currency )

สกุลเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (interest rate swap) กับสาขาในประเทศของ

ธนาคารตางประเทศทีเ่กีย่วของกนัและธนาคารในประเทศจาํนวนเงนิรวม 3,300 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2554 : 7,010.0 ลาน
บาท) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการจายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่กําหนดในสัญญา 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

สกุลเงินเยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย (cross currency 

and interest rate swap) เพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางเงินที่เปนเงินตราตางประเทศและความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย โดยการจายดอกเบี้ยเปนเงินบาทในอัตราคงที่กําหนดในสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนกับดอกเบี้ยในสกุลเยนญี่ปุนทุก 6 
เดือน ทั้งนี้ สัญญาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศ มีดังนี้

• กับสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศแหงหนึ่ง จํานวนเงินรวม 1,700 ลานเยน โดยการแลกเปลี่ยนเปน
สกุลบาทจํานวน 617.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 : จากสกุลเงินเยนญี่ปุนจํานวน 6,050 ลานเยนเปนสกุล
เงินบาทจํานวน 2,263.5 ลานบาท) 

• กับธนาคารในประเทศหลายแหง จํานวนเงินรวม 4,350 ลานเยน โดยการแลกเปลี่ยนเปนสกุลบาทจํานวน 
1,626.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 : จากสกุลเงินเยนญี่ปุนจํานวน 2,000 ลานเยนเปนสกุลเงินบาทจํานวน 
742.6 ลานบาท) 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมสีญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงนิตราตางประเทศและอตัราดอกเบีย้ (cross currency and 

interest rate swap) เพือ่ปองกนัความเสีย่งของหนีสิ้นทางการเงนิทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศและความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้
กบัสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศทีเ่กีย่วของกนัและธนาคารในประเทศจาํนวนเงนิรวม 52 ลานเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
โดยการแลกเปลี่ยนเปนสกุลบาทจํานวน 1,614.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554 : จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 
52 ลานเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเปนสกลุเงนิบาทจาํนวน 1,758.2 ลานบาท) และการจายดอกเบีย้เปนเงนิบาทในอตัราคงทีต่าม
ที่กําหนดในสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนกับดอกเบี้ยในสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาทุก 6 เดือน

2555 2554

สกุลเงินบาท 19,936,054 18,631,080

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,614,730 1,758,250

สกุลเงินเยน 2,243,669 3,006,129

รวม 23,794,453 23,395,459

(พันบาท)



96

Issuance
date

Maturity
date

Tranch
Number

Secured/
Unsecured

Unit Par value
2012

(in thousand 
Baht)

2011
(in thousand 

Baht)

1. 8 August 2007
9 August 2012
9 August 2012

3rd
4th

Secured
Secured

125,000 
2,710,000 

1,000
1,000

-
-

125,000
2,710,000

2. 6 August 2009 6 August 2012 1st Secured 3,500,000 1,000 - 3,500,000

3. 30 September 
2009

15 March 2013 1st Secured 1,000,000 1,000 1,000,000 1,000,000

4. 23 December 2011
23 December 2013
23 December 2014
23 December 2015

1st
2nd
3rd

Secured
Secured
Secured

500,000 
500,000
500,000

1,000
1,000
1,000

500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000

5. 30 March 2012
27 February 2015
29 February 2016
27 February 2015

1st
2nd
3rd

Secured
Secured

Unsecured

500,000 
1,000,000 

340,000 

1,000
1,000
1,000

500,000
1,000,000

340,000

-
-
-

6. 13 July 2012
12 June 2015

12 February 2016
12 June 2015

1st
2nd
3rd

Secured
Secured

Unsecured

1,020,000
2,000,000

480,000

1,000
1,000
1,000

1,020,000
2,000,000

480,000

-
-
-

Less debenture issuance cost
7,840,000

(26,357)
8,835,000

(14,780)

 Less current portion
7,813,643   
(1,498,343)

8,820,220
(6,330,430)

Debenture – net 6,315,300 2,489,790

Debentures

Debentures as at 31 December 2012 were as follows:

Note 2012 2011

Interest and guarantee fees payable 
    - related parties           4 79,434 97,040

    - other parties 95,854 121,342

Other payables 60,471 95,931

Withholding tax payable 19,364 14,834

Accrued expenses and others 240,584 158,702

Total 495,707 487,849

12. Other payables
(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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วันที่
จําหนาย

วันที่
ครบกําหนดชําระ

จํานวน
ครั้ง

มีหลักประกัน/
ไมมีหลัก
ประกัน

จํานวน
หนวย

มูลคา
ตอหนวย

2555
(พันบาท)

2554
(พันบาท)

1. 8 สิงหาคม 2550
9 สิงหาคม 2555
9 สิงหาคม 2555

ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

มีหลักประกัน
มีหลักประกัน

125,000 
2,710,000 

1,000
1,000

-
-

125,000
2,710,000

2. 6 สิงหาคม 2552 6 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 1 มีหลักประกัน 3,500,000 1,000 - 3,500,000

3. 30 กันยายน 2552 15 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 1 มีหลักประกัน 1,000,000 1,000 1,000,000 1,000,000

4. 23 ธันวาคม 2554
23 ธันวาคม 2556
23 ธันวาคม 2557
23 ธันวาคม 2558

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

มีหลักประกัน 
มีหลักประกัน 
มีหลักประกัน

500,000 
500,000
500,000

1,000
1,000
1,000

500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000

5. 30 มีนาคม 2555
27 กุมภาพันธ 2558
29 กุมภาพันธ 2559
27 กุมภาพันธ 2558

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

มีหลักประกัน 
มีหลักประกัน 

ไมมีหลักประกัน

500,000 
1,000,000 

340,000 

1,000
1,000
1,000

500,000
1,000,000

340,000

-
-
-

6. 13 กรกฎาคม 2555
12 มิถุนายน 2558
12 กุมภาพันธ 2559
12 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

มีหลักประกัน 
มีหลักประกัน 

ไมมีหลักประกัน

1,020,000
2,000,000

480,000

1,000
1,000
1,000

1,020,000
2,000,000

480,000

-
-
-

หัก คาธรรมเนียมในการออกหุนกู
7,840,000

(26,357)
8,835,000

(14,780)

หัก หุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป
7,813,643   
(1,498,343)

8,820,220
(6,330,430)

หุนกูระยะยาว – สุทธิ 6,315,300 2,489,790

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หุนกู

หุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังตอไปนี้

หมายเหตุ 2555 2554

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการค้ําประกันคางจาย
    - กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 79,434 97,040

    - กิจการอื่น ๆ 95,854 121,342

เจาหนี้อื่น 60,471 95,931

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 19,364 14,834

คาใชจายคางจายและอื่น ๆ 240,584 158,702

รวม 495,707 487,849

12. เจ�าหนี้อื่น
(พันบาท)
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2012 2011

Statement of fi nancial position 
obligations for:
Post-employment benefi ts 22,152 20,263

Year ended 31 December 2012 2011

Statement of comprehensive income: 
Recognised in profi t or loss: 
Post-employment benefi ts 3,309 3,427

13. Employee benefit obligations

2012 2011

Present value of unfunded obligation 35,068 19,838

Unrecognized net actuarial gains / (loss) (12,916) 425

Statement of fi nancial position obligation 22,152 20,263

The statement of fi nancial position obligation was determined as follows:

2012 2011

Defi ned benefi t obligation at 1 January 20,263 16,905

Benefi ts paid by the plan (1,420) (69)

Current service cost and interest 3,309 3,427

Defi ned benefi t obligation at 31 December 22,152 20,263

Movement in the present value of the defi ned benefi t obligations

2012 2011

Current service costs 2,388 2,606

Interest on obligation 921 821

Total 3,309 3,427

Expense recognised in profi t or loss

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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13. ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะทางการเงินมีดังตอไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

2555 2554

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ: 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 22,152 20,263

(พันบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
รับรูในกําไรหรือขาดทุน: 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,309 3,427

(พันบาท)

2555 2554

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 35,068 19,838

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมรับรู     (12,916) 425

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 22,152 20,263

(พันบาท)

2555 2554

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม 20,263 16,905

ผลประโยชนจายโดยโครงการ (1,420) (69)

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 3,309 3,427

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 22,152 20,263

(พันบาท)

2555 2554

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,388 2,606

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 921 821

รวม 3,309 3,427

(พันบาท)
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2012 2011

Administrative expenses 3,309 3,427

The expense is recognized in the statement of income:

Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

2012 2011

Discount rate (%) 4 5

Future salary increase (%) 4 4

Retirement age (years) 55 55

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables.

2012 2011

At 1 January 31,255 37,625

Provisions made 24,403 2,428

Provisions reversed (8,755) (8,798)

At 31 December 46,903 31,255

14. Provision for demolished costs of leasehold improvements

Par value
per share
(in Baht)

2012 2011

Number Amount Number Amount

Authorised
At 1 January
- Ordinary shares 10 30,000 300,000 20,000 200,000

Increase of new shares 10 360,000 3,600,000 10,000 100,000

At 31 December
- ordinary shares 10 390,000 3,900,000 30,000 300,000

Issued and paid-up
At 1 January
- Ordinary shares 10 30,000 300,000 20,000 200,000

Increase of new shares 360,000 3,600,000 10,000 100,000

At 31 December
- ordinary shares 10 390,000 3,900,000 30,000 300,000

15. Share capital

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(thousand shares / thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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2555 2554

คาใชจายในการบริหาร 3,309 3,427

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2555 2554

อัตราคิดลด (รอยละ) 4 5

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (รอยละ) 4 4

อายุเกษียณ (ป) 55 55

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)

ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติที่เผยแพรทั่วไปและตารางมรณะ

2555 2554

ณ วันที่ 1 มกราคม 31,255 37,625

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 24,403 2,428

กลับรายการประมาณการหนี้สิน (8,755) (8,798)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 46,903 31,255

14. ประมาณการต�นทนุการรือ้ถอนส�วนปรบัปรงุสํานกังานเช�า

มูลคาหุน
ตอหุน
(บาท)

2555 2554

จํานวนหุน จํานวนหุน จํานวนหุน จํานวนหุน

 ทุนจดทะเบียน 
 ณ วันที่ 1 มกราคม
 - หุนสามัญ 10 30,000 300,000 20,000 200,000

 ออกหุนใหม 10 360,000 3,600,000 10,000 100,000

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 - หุนสามัญ 10 390,000 3,900,000 30,000 300,000

 หุนที่ออกและชําระแลว
 ณ วันที่ 1 มกราคม
 - หุนสามัญ 10 30,000 300,000 20,000 200,000

 ออกหุนใหม 10 360,000 3,600,000 10,000 100,000

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 - หุนสามัญ 10 390,000 3,900,000 30,000 300,000

15. ทุนเรือนหุ�น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุน / พันบาท)
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Issue of ordinary shares
At the extraordinary shareholders’ meeting held on 18 October 2012, the shareholders unanimously approved to 

increase the Company’s authorized share capital from Baht 300 million (30,000,000 shares at Baht 10 par value) to Baht 
3,900 million (390,000,000 shares at Baht 10 par value) by the issuance of 360,000,000 new common shares at a ratio 
of 1 existing share to 12 stock dividend with a par value of Baht 10 per share. The Company registered the increase in 
share capital with the Ministry of Commerce on 31 October 2012.

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.

16. 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.

17. Segment reporting 
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.

18. Other income

2012 2011

Recovery of bad debts 790,647 683,603

Operating income and others 108,530 99,518

Total 899,177 783,121

2012 2011

Marketing expenses 229,621 188,872

Personnel expenses 229,226 181,516

Commission expenses 137,572 124,620

Total 596,419 495,008

19. Operating expenses 

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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การออกหุนสามัญ
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาก 300 ลานบาท (30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 3,900 ลานบาท (390,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดย
การจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 360,000,000 หุน ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 12 หุนใหม มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
จํานวนเงิน 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 บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554

16. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง

ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

17. รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการทางการเงินแกผูบริโภครายยอย ซึ่งไดแก การใหสินเชื่อในรูปแบบของสินเชื่อบุคคลและสิน

เชื่อผอนชําระ ซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานเปนกลุมเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมี
สวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว นอกจากนี้ บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมี
สวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว

18. รายได�อื่น

2555 2554

หนี้สูญรับคืน 790,647 683,603

รายไดจากการดําเนินงานและอื่นๆ 108,530 99,518

รวม 899,177 783,121

2555 2554

คาใชจายการตลาด 229,621 188,872

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 229,226 181,516

คานายหนา 137,572 124,620

รวม 596,419 495,008

19. ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)
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2012 2011

Personnel expenses 660,029 604,137

Leasehold improvements and equipment expenses 360,599 346,142

Tax and duties 317,439 289,608

Other operating expenses 406,522 391,470

Total 1,744,589 1,631,357

Note 2012 2011

Interest expense  
    Related parties 4 380,547 451,524

    Financial institutions 804,091 647,859

Guarantee fee 4 43,560 40,040

Others   42,621 44,382

Total 1,270,819 1,183,805

20. Administrative expenses

22. Finance costs

2012 2011

Management
Salaries and bonus 96,862 72,872

Contribution to defi ned contribution plan 1,116 395

Others 82 98

98,060 73,365

Other employees
Wages, salaries and bonus 807,614 705,809

Contribution to defi ned contribution plan 14,416 7,397

Others 67,225 72,447

889,255 785,653

Total 987,315 859,018

21. Employee benefit expenses

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.

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements



105

2555 2554

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 660,029 604,137

คาใชจายเกี่ยวกับสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 360,599 346,142

คาภาษีและอากร 317,439 289,608

คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ 406,522 391,470

รวม 1,744,589 1,631,357

หมายเหตุ 2555 2554

ดอกเบี้ยจาย 
    กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 380,547 451,524

    สถาบันการเงิน 804,091 647,859

คาธรรมเนียมการค้ําประกัน 4 43,560 40,040

อื่นๆ 42,621 44,382

รวม 1,270,819 1,183,805

20. ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

22. ต�นทุนทางการเงิน

2555 2554

ผูบริหารสําคัญ
เงินเดือนและโบนัส 96,862 72,872

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,116 395

อื่น ๆ 82 98

98,060 73,365

พนักงานอื่น
เงินเดือน คาแรงและโบนัส 807,614 705,809

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 14,416 7,397

อื่น ๆ 67,225 72,447

889,255 785,653

รวม 987,315 859,018

21. ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ตอบแทนพนักงาน

บรษิทัไดจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีสาํหรบัพนกังานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเปนสมาชกิ
ของกองทนุ โดยพนกังานจายเงินสะสมในอัตราไมต่าํกวารอยละ 3 ของเงนิเดอืนทกุเดอืน และบรษิทัจายสมทบในอตัรารอยละ 3 
ของเงินเดอืนของพนกังานทกุเดอืน กองทนุสาํรองเลีย้งชพีนีไ้ดจดทะเบยีนเปนกองทนุสาํรองเลีย้งชพีตามขอกาํหนดของกระทรวง
การคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)
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Note 2012 2011

Current tax expense
    Current year 727,571 604,667

    Adjustment for prior years 7 32

727,578 604,699

Deferred tax expense
    Movements in temporary diff erences

10
(111,969) 45,275

    Income tax reduction - deferred 85,860 142,460

(26,109) 187,735

Total 701,469 792,434

23. Income tax expense

Income tax recognised in profi t or loss

Reconciliation of eff ective tax rate

2011 2010

Rate (%) (in thousand Baht) Rate (%) (in thousand Baht)

Profi t before income tax expense 2,649,070 2,102,709

Income tax using the Thai corporation tax rate 23.0 609,286 30.0 630,813

Income tax reduction - deferred 3.2 85,860 6.7 142,460

Expenses not deductible for tax purposes
    and others 0.3 6,323 1.0 19,161

Total 26.5 701,469 37.7 792,434

Income tax reduction
Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in 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 dated 11 October 2011 to increase Thailand’s tax competitiveness.

24. Basic earnings per share

During the year of 2012, the Company issued the stock dividend (as set out in note 25). The Company has restated 
the number of weighted average ordinary shares used in the computation of basic earnings per share for year ended 31 
December 2011 from 25,863,014 shares to 385,863,014 shares by adjusting to give eff ect to the stock dividends granted 
to the existing shareholders at a ratio of 1 existing share to 12 stocks dividend assuming the stock dividends occurred 
on 1 January 2011. As a result, the basic earnings per share of the fi nancial statements for year ended 31 December 
2011  was changed from Baht 50.66 per share to Baht 3.40 per share. This was made in order to refl ect the change in 
numbers of all issued common shares.

(in thousand Baht)
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หมายเหตุ 2555 2554

ภาษีเงินไดปจจุบัน
    สําหรับปปจจุบัน 727,571 604,667

    ภาษีงวดกอนๆที่บันทึกต่ําไป 7 32

727,578 604,699

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
    การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว

10
(111,969) 45,275

    การลดภาษีเงินได – รอการตัดบัญชี 85,860 142,460

(26,109) 187,735

รวม 701,469 792,434

23. ภาษีเงินได�

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

2555 2554

อัตราภาษี
(รอยละ) (พันบาท) อัตราภาษี

(รอยละ) (พันบาท)

กําไรกอนภาษีเงินได 2,649,070 2,102,709

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 23.0 609,286 30.0 630,813

การลดภาษีเงินได – รอการตัดบัญชี 3.2 85,860 6.7 142,460

คาใชจายตองหามทางภาษีและอื่นๆ 0.3 6,323 1.0 19,161

รวม 26.5 701,469 37.7 792,434

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล – ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวัน

ที่ 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 
2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวัน
ที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ 

ทั้งนี้เปนที่เชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สําหรับรอบระยะ        
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

24. กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

เนือ่งจากบรษัิทมีการประกาศจายหุนปนผลในระหวางป 2555 (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ 25) บริษทัไดปรบัปรงุ
จาํนวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้าํหนกัเพือ่ใชในการคาํนวณกาํไรตอหุนขัน้พืน้ฐานสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จาก 25,863,014 
หุน เปน 385,863,014 หุน ซึ่งปรับปรุงดวย หุนปนผลที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 12 หุนปนผล โดยถือเสมือน
วาหุนปนผลดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนผลใหกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 เปลีย่นจาก 50.66 บาท ตอหุน เปน 3.40 บาท ตอหุน ทัง้นีเ้พือ่สะทอนถงึการเปลีย่นแปลงจาํนวนหุนสามญัท้ังหมด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)
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2012 2011

Profi t attributable to ordinary shareholders of the Company (basic) 1,947,601 1,310,275

Number of ordinary shares outstanding at 1 January 30,000 20,000

Eff ect of shares issued on 31 May 2011 - 5,863

Eff ect of shares issued on 31 October 2012 360,000 360,000

Weighted average number of ordinary shares outstanding (basic) 390,000 385,863

Basic earnings per share (basic) (in Baht) 4.99 3.40

25. Dividends

At the extraordinary shareholder’s meeting held on 18 October 2012, the shareholders unanimously                     
approved to pay cash dividend payment of Baht 14 per share for 30,000,000 ordinary shares, amounting to 
Baht 420 million and stock dividend payment at a ratio of 1 existing share to 12 stock dividend for 30,000,000                   
ordinary shares, totaling stock dividend 360,000,000,000 shares with a par value of Baht 10 per share, amounting 
to Baht 3,600 million (dividend payment rate at 120 Baht per 1 share). The cash and stock dividend were paid to                  
shareholders on 31 October 2012.

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. 

26. 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 fi nancial 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      
confi dence and to sustain future development of the business.  The Board monitors the return on capital, which the 
Group defi nes as result from operating activities divided by total shareholders’ equity.

The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2012 and 2011 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:

The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2012 and 2011 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:

(in thousand Baht)
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปน สวน
ของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แสดงการ
คํานวณดังนี้

2555 2554

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 1,947,601 1,310,275

จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 30,000 20,000

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายวันที่ 31 พฤษภาคม - 5,863

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายวันที่ 31 ตุลาคม 2555 360,000 360,000

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ข้ันพ้ืนฐาน) 390,000 385,863

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 4.99 3.40

25. เงินป�นผล

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินสดปนผลในอัตรา
หุนละ 14 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 30,000,000 หุน เปนจํานวนเงิน 420 ลานบาท จายหุนปนผลในอัตรา 1 หุนเดิม
ตอ 12 หุนปนผล สําหรับหุนสามัญจํานวน 30,000,000 หุน รวมเปนหุนปนผลทั้งสิ้น 360,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 3,600 ลานบาท (อัตราการจายเงินปนผล 120 บาทตอ 1 หุน) เงินปนผลและหุนปนผลดังกลาว
ไดจายใหแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงนิปนผลในอตัราหุนละ 6 บาท เปนจํานวนเงนิทัง้สิน้ 120 ลานบาท เงนิปนผลดงักลาวไดจายใหแกผูถอืหุน   ในระหวาง
ป 2554

26. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการดาํเนนิธรุกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตาง
ประเทศ และจากการไมปฏบิตัติามขอกาํหนดตามสญัญาของคูสญัญา บรษิทัไมมกีารถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปน
ตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการจัดการความเส่ียงฝายบริหารได
มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวาเกิดความสมดุลระหวางความเสี่ยง
และการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอื การรกัษาระดบัเงนิทนุใหม่ันคงเพือ่รกัษานกัลงทนุ เจาหนีแ้ละความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน และระดับ
การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)
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Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will aff ect the results of the              
Company’s operations and its cash fl ows. The Company is primarily exposed to interest rate risk from its borrowing. 
The Company mitigates this risk by using derivative fi nancial instruments principally interest rate swaps to manage 
exposure to fl uctuations in interest rates (see Note 11).

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 swaps contracts with the same maturities as the loan agreements to 
hedge such fi nancial liabilities denominated in foreign currencies (see Note 11). 

Credit risk

Credit risk is the potential fi nancial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle its 
fi nancial 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 
offi  cers to verify information provided by applicants and vendors. The verifi cation process includes data screening 
from both internal and external sources. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount 
of each fi nancial 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 fi nance the Company’s operations and to mitigate the eff ects of fl uctuations in cash fl ows.

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 
fi nancial instruments.

Cash and cash equivalents - the carrying values are approximate to their fair values due to the relatively 
short-term maturity of these fi nancial 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 fi nancial institutions and trade accounts payable - the carrying amounts of these fi nancial 
liabilities are approximate to their fair values due to the relatively short-term maturity of these fi nancial instruments.

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 fair value of cross currency and interest rate swap agreements are based on counterparty’s quotes at 
the reporting date. 

Fair value of cross currency and interest rate swap agreements, together with the carrying values shown in 
the statement of fi nancial position as at 31 December were as follow:

2012 2011

Fair value Carrying value Fair value Carrying value

Cross currency and interest rate swap (6,958,527) (7,158,399) (11,920,571) (11,774,379)

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย   
ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงิน
กูยืม บริษัทลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการใชเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธซ่ึงสวนใหญเปนสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยเพื่อใชในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ 11)

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากเงินกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทได
ทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามระยะเวลาถึงกําหนดชําระของสัญญากูยืม เพื่อปองกันความเส่ียงของหน้ีสิน
ทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุขอ 11)  

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ

ความเสีย่งทางดานสนิเชือ่ คอื ความเสีย่งทีล่กูคาหรอืคูสญัญาไมสามารถชาํระหนีแ้กบรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไวเมือ่
ครบกําหนด ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อโดยมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่รัดกุมเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกําหนดใหพนักงานอนุมัติสินเชื่อจะ
ตองตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากลูกคาและจากรานคูคาโดยทําการตรวจสอบจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
ของบริษัท  ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันที่รายงาน

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให
เพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลคายุติธรรม

มูลคายตุธิรรม หมายถงึ จาํนวนเงนิทีผู่ซือ้และผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัยหรอืชําระหนีสิ้นกนั ในขณะทีท่ัง้สองฝาย
มีความรอบรูและเตม็ใจในการแลกเปลีย่นกนั และสามารถตอรองราคากนัไดอยางเปนอสิระในลักษณะทีไ่มมีความเกีย่วของกนั

บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลา

นี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหกูยืมแสดงสุทธิจาก                       

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายไดดอกเบี้ยรอตัดบัญชี จะใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจาหนี้การคา มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคา

ยุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกู มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สําหรับเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลคา

ยตุธิรรมประมาณขึน้โดยใชวธิสีวนลดกระแสเงนิสด และใชอตัราคดิลดทีก่าํหนดตามอตัราดอกเบีย้ในปจจบุนัตามอายทุีเ่หลอื
ไมแตกตางจากมูลคาตามบัญชีอยางเปนสาระสําคัญ

 มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอางอิงของคูสัญญา ณ วัน
ที่รายงาน

มูลคายุติธรรมของสัญญาสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย พรอมทั้งมูลคาตามบัญชีตามที่
ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

2555 2554

มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย

(6,958,527) (7,158,399) (11,920,571) (11,774,379)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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27. Commitments with non-related parties

2012 2011

Capital commitments
Leasehold improvements 39,191 16,900

Furniture, fi xtures and offi  ce equipment 202 -

Software 1,471 -

Total 40,864 16,900

Non-cancellable operating lease commitments
Within one year 161,993 130,739

After one year but within fi ve years 253,975 82,825

After fi ve years 3,174 -

Total 419,142 213,564

The Company entered into several lease agreements covering offi  ce premises, vehicles and computer equipment 
for periods of from one to fi ve years. In consideration thereof, the Company is committed to pay rental fee at various 
annual rental rates as specifi ed in the agreements.

28. 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.

TFRS Topic Year effective

TAS 21 (revised 2009) The Eff ects of Changes in Foreign Exchange Rates 2013

TFRS 8 Operating Segments 2013

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.  These standards 
are as follows:

TAS 21 (revised 2009) - The eff ects 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.

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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27. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม�เกี่ยวข�องกัน

2555 2554

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
สวนปรับปรุงสํานักงานเชา 39,191 16,900

เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 202 -

โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,471 -

รวม 40,864 16,900

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได
ภายในหนึ่งป 161,993 130,739

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 253,975 82,825

หลังจากหาป 3,174 -

รวม 419,142 213,564

บรษิทัไดทาํสญัญาเชาทีท่าํการสาํนกังาน, ยานพาหนะและอุปกรณคอมพิวเตอรหลายฉบับเปนระยะเวลาต้ังแตหนึง่ถงึหา
ป ในการนี้ บริษัทผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอัตราคาเชาตอปที่แตกตางกันตามที่ระบุในสัญญา

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม�ได�ใช�

บรษิทัยงัไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมดงัตอไปนี ้ณ วนัทีร่ายงาน เนือ่งจากยงัไมมกีาร
บงัคับใช  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหมกาํหนดใหถอืปฏิบัติกบังบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 ในปดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8      สวนงานดําเนินการ 2556

ผูบรหิารคาดวาจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชมีาใชและถอืปฏบิตั ิโดยผูบรหิาร
พจิารณาถึงผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมดงั
กลาวตองบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆ ที่ใชในการรายงาน ซึ่ง
เปนสกุลเงินท่ีพจิารณาวาเปนสกลุเงนิในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจิทีก่จิการนัน้ประกอบกจิการ มาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่21 
กําหนดใหกิจการ ระบุสกุลเงินที่ใชรายงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และ
รายงานผลกระทบจากการแปลงคาดงักลาวตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 ไดใหคาํนยิามสําหรบั 
เงินตราตางประเทศ กลาวคือ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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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 8 – Operating segments

The principal change introduced by TFRS 8 is the introduction of the concept of presenting operating segments 
based on the information that internally is provided to the Company’s chief operating decision maker. Since the change 
in accounting policy only impacts disclosure aspects, there is no impact on the Company’s fi nancial statements.

29. Reclassification of accounts

Certain accounts in the 2011 fi nancial statements have been reclassifi ed to conform to the presentation in the 
2012 fi nancial statements. 

2011

Before reclass. Reclass After reclass

Statement of fi nancial position as at 
   31 December 2011 225,619 (225,619) -

Other current assets - 211,053 211,053

Other receivables (487,850) 487,850 -

Other current liabilities - (487,850) (487,850)

Other payables 91,783 (39,354) 52,429

Other non-current assets
Current portion of long-term loans from 
   fi nancial institutions (4,051,710) 9,995 (4,041,715)

Current portion of debenture (6,335,000) 4,570 (6,330,430)

Long-term loans from fi nancial institutions (8,926,669) 29,145 (8,897,524)

Debenture (2,500,000) 10,210 (2,489,790)

-

The reclassifi cations have been made because, in the opinion of management, the new classifi cation is more 
appropriate to the Company’s business.

(in thousand Baht)

Notes to the Financial Statements
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ผูบริหารกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังนั้น การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จะไมไดรับผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอสินทรัพย หนี้
สิน และกําไรสะสมของบริษัท

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 นําเสนอหลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปดเผยสวนงานดําเนิน
งานจากขอมลูภายในทีน่าํเสนอใหผูมอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงาน การเปลีย่นนโยบายการบัญชดีงักลาวกระทบเพยีง
การเปดเผยขอมูลเทานั้นไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท

29. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งรวมอยูในงบการเงินเพื่อวัตถุประสงคในการ
เปรียบเทียบของป 2555 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอในงบการเงินป 2555

2555

กอนจัดประเภทใหม จัดประเภทใหม หลังจัดประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 225,619 (225,619) -

ลูกหนี้อื่น - 211,053 211,053

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (487,850) 487,850 -

เจาหนี้อื่น - (487,850) (487,850)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 91,783 (39,354) 52,429

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่
   ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (4,051,710) 9,995 (4,041,715)

หุนกูถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (6,335,000) 4,570 (6,330,430)

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (8,926,669) 29,145 (8,897,524)

หุนกู (2,500,000) 10,210 (2,489,790)

-

การจัดประเภทรายการใหมนี้เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากกวา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(พันบาท)
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EASY BUY’s Branches

Personal Loan Branch in Greater Bangkok (Full Branch)

1. Big C Chaengwattana 1B Floor, Big C Supercenter Chaengwattana, No. 96 Moo1, Chaengwattana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok

2. Big C Ratchadamri 3rd Floor, Big C Super Center Ratchadamri, No. 97/11 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

3. Big C Wongsawang 2nd Floor, Big C Super Center Wongsawang, No. 888, Piboon Songkram Road, Bangsue, Bangsue , Bangkok

4. Center Point Bangyai Room No. 109, Center Point Bangyai, No. 1/2 Talingchan-Suphanburi Road, Saothonghin, Bang-Yai, Nonthaburi

5. Central Pinklao 4th Floor, Central Plaza Pinklao, No. 7/222 Baromrajchonnanee Road, Arunammarin, Bangkok-Noi, Bangkok

6. Central Rama II 3rd Floor, Central Plaza Rama II, No. 160 Rama II Road, Samaedam, Bangkhuntean, Bangkok 

7. Central Rama III G Floor, Central Rama III, No. 79/30 Sathupradit Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 

8. Central Ramindra 2nd Floor, Central Ramindra, No. 109/10 Ramindra Road, Anusaowari, Bangkhen, Bangkok

9. Century The Movie Plaza 3rd Floor, Century The Movie Plaza, No. 15, Phayathai Road, Phayathai, Rajthaewee, Bangkok

10. Fashion Island 2nd Floor, Fashion Island, No. 587, 589, 589/7-9 Ramindra Road, Kannayao, Kannayao, Bangkok

11. Future Park Rangsit 2rd Floor, Future Park Rangsit, No. 94 Phaholyothin Road, Prachatipat, Thanyaburi, Pathumtani

12. Home Pro Suvarnabhumi 1st Floor, HomePro Suvarnbhumi, No. 99/28 Moo1, Bangna-Trad K.M. 12 Road, Rachatewa, Bangplee, Samutprakarn

13. MBK Center 4th Floor, Maboonklong Center, No. 444 Citi Link Zone, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok

14. Muangthai-Phatra Complex 3rd Floor, Plaza Building, Muangthai-Phatra Complex, No. 252/240 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Huaykwang, 
Bangkok

15. Nakhonpathom No. 119/8 Songphol Road, Sanamjan, Muang, Nakornpathom

16. Samutsakorn No. 901/15-16 Ekkachai Road, Mahachai, Muang Samutsakorn, Samutsakorn

17. Seacon Square 3rd Floor, Seacon Square, No. 55 Moo 6, Srinakarin Road, Nongbon, Pravej, Bangkok

18. Silom No. 144/2 Silom Road, Surawongse, Bangrak, Bangkok

19. The Mall Bangkae 3rd Floor, The Mall Bangkae, No. 275 Moo 1, Phetkasem Road, Bangkae Nuea, Bangkae, Bangkok

20. The Mall Bangkapi 3rd Floor, The Mall Bangkapi, No. 3522 Ladprao Road, Klongjan, Bangkapi, Bangkok

21. The Mall Ngamwongwan 3rd Floor, The Mall Ngamwongwan, No. 30/39-50 Moo 2, Bangkhen, Muang, Nonthaburi

22. The Mall Ramkhamhaeng 2B Floor, The Mall Ramkhamhaeng, No. 1909 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok

23. The Mall Tha Phra 3rd Floor, The Mall Tha Phra, No. 99 Ratchadapisek (Taksin) Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok

24. Union Mall 2nd Floor, Union Mall, No. 54 Soi Ladprao 1, Ladprao Road, Chomphol, Chatuchak, Bangkok

Personal Loan Branch in Greater Bangkok (Apply Channel)

1. Big C Rangsit Klong 6 Big C Super Center Rangsit Klong 6, No. 158/17 Moo 4, Rangsit-Nakornnayok Road, Singto, Thanyaburi, Pathumthani 

2. Central Bangna 2nd Floor, Central Bangna, No. 1091, 1093 Moo 12, Bangna-Trad  K.M. 3 Road, Bangna, Bangna, Bangkok 

3. Central Chaengwattana 4th Floor, Central Plaza Chaengwattana, No. 99 Moo 2 Chaengwattana Road, Bangtalad, Pakkret, Nonthaburi 

4. Esplanade 2nd Floor, Esplanade Ratchada, No. 99 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

5. Yes Bangpli Yes Bangpli, No. 201 Moo 1, Thaeparak-Bangbor  K.M. 22.5 Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 

Personal Loan BTS Booth

1. Ari Station BTS Ari Station

2. On Nut Station BTS On Nut Station

Personal Loan MRT Booth

1. Sukhumvit Station MRT Sukhumvit Station

Personal Loan Regional Branch (Full Branch)

1. Amata City Rayong Amata City Rayong Project, No. 265/27 Moo 3, Borwin, Sriracha, Chonburi

2. Amata Nakorn 2nd Floor, Amata Financial Complex Building, No. 700/17 Moo 1, Bangna-Trad K.M. 57 Road, Klong Tamru, Muang, 
Chonburi

3. Ayutthaya Park 2nd 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

4. Big C Krabi 1st Floor, Big C Super Center Krabi, No. 349 Moo 11, Krabi-Noi, Muang, Krabi

5. Big C Lampang 2nd Floor, Big C Super Center Lampang, No. 65 Highway Lampang-Ngaw Road, Sob-Tui, Muang, Lampang

6. Big C Mukdahan G Floor, Big C Super Center Mukdahan, Chayangkoon Road, Mukdahan, Muang, Mukdahan

7. Big C Pattaya 1st Floor, Big C Super Center South Pattaya, No. 565/41 Moo 10, Nongprue, Bang Lamung, Chonburi

8. Big C Samui Big C Super Center Samui, No. 129/19 Moo 1, Bor Phut, Koh Samui, Suratthani

9. Big C Srisakes G Floor, Big C Super Center Srisakes, No. 29/49 Moo 11, Ya Plong, Muang, Srisakes
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สาขาของอีซี่บาย

สาขาสินเชื่อเงินสด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภทสาขาเต็มรูปแบบ

1. สาขาบิ๊กซี  แจงวัฒนะ ชั้น 1B ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาแจงวัฒนะ เลขที่ 96 หมู 1 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

2. สาขาบิ๊กซี  ราชดําริ ชั้น 3 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาราชดําริ เลขที่ 97/11 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

3. สาขาบิ๊กซี วงศสวาง ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาวงศสวาง เลขที่ 888  ถนนพิบูลยสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

4. สาขาเซ็นเตอร พอยท บางใหญ หองเลขที่ 109 อาคารเซ็นเตอร พอยท บางใหญ เลขที่ 1/2 หมู 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

5. สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา เลขที่ 7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ

6. สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เลขที่ 160  ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

7. สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 เลขที่ 79/30 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

8. สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น 2 หางสรรพสินคาเซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่ 109/10 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ

9. สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซา ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซา เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

10. สาขาแฟชั่น ไอสแลนด ชั้น 1 ศูนยการคาแฟชั่นไอสสแลนด เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

11. สาขาฟวเจอร พารค รังสิต ชั้น 2 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

12. สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ ชั้น 1 โฮมโปรดักส เซ็นเตอร สาขาสุวรรณภูมิ เลขที่ 99/28 หมู 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 12 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

13. สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร ชั้น 4 ศูนยการคามาบุญครอง เซ็นเตอร เลขที่ 444 โซนซิตี้ลิงค ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

14. สาขาเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ชั้น 3 อาคารพลาซา เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ เลขที่ 252/240 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

15. สาขานครปฐม เลขที่ 119/8 ถนนทรงพล ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

16. สาขาสมุทรสาคร เลขที่ 901/15 – 16 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

17. สาขาซีคอน สแควร ชั้น 3 หางสรรพสินคาซีคอน สแควร เลขที่ 55 หมู 6 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

18. สาขาสีลม เลขที่ 144/2 ถนนสีลม ซอย 10 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

19. สาขาเดอะมอลล บางแค ชั้น 3 ศูนยการคาเดอะมอลล บางแค เลขที่ 275 หมู 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 

20. สาขาเดอะมอลล บางกะป ชั้น 3 ศูนยการคาเดอะมอลลบางกะป เลขที่ 3522 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ

21. สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 3 ศูนยการคาเดอะมอลล งามวงศวาน เลขที่ 30/39 – 50 หมู 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

22. สาขาเดอะมอลล รามคําแหง ชั้น 2B ศูนยการคาเดอะมอลล รามคําแหง เลขที่ 1909 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

23. สาขาเดอะมอลล  ทาพระ ชั้น 3 ศูนยการคาเดอะมอลล ทาพระ เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

24. สาขายูเนี่ยน มอลล ชั้น 2 ศูนยการคายูเนี่ยน มอลล เลขที่ 54 ซอยลาดพราว 1 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สาขาสินเชื่อเงินสด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภทสาขายอย

1. สาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง 6 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขารังสิต คลอง 6 เลขที่ 158/17 หมู 4 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

2. สาขาเซ็นทรัล บางนา ชั้น 2 หางสรรพสินคาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เลขที่ 1091, 1093 หมู 12 ถนนบางนา-ตราด กม. 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

3. สาขาเซ็นทรัล แจงวัฒนะ ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา แจงวัฒนะ เลขที่ 99 หมู 2  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4. สาขาเอสพลานาด ชั้น 2 ศูนยการคาเอสพลานาด รัชดา เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

5. สาขาเยส บางพลี ศูนยการคาเยส บางพลี เลขที่ 201 หมู 1 ถนนเทพารักษ – บางบอ กม. 22.5 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาสินเชื่อเงินสดบนสถานีรถไฟฟา BTS

1. สถานีอารีย BTS สถานีอารีย

2. สถานีออนนุช BTS สถานีออนนุช 

สาขาสินเชื่อเงินสดบนสถานีรถไฟฟามหานคร MRT

1. สถานีสุขุมวิท MRT สถานีสุขุมวิท 

สาขาสินเชื่อเงินสด ในเขตตางจังหวัด ประเภทสาขาเต็มรูปแบบ

1. สาขาอมตะ ซิตี้ ระยอง โครงการอมตะซิตี้-ระยอง เลขที่ 265/27 หมู 3 ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

2. สาขาอมตะนคร ชั้น 2 โครงการอมตะ ไฟแนนเชียล คอมเพล็กซ บิวดิ้ง เลขที่ 700/17 หมู 1 ถนนบางนา – ตราด กม. 57 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 

3. สาขาอยุธยา พารค ชั้น 2 ศูนยการคาอยุธยา พารค เลขที่ 126 โซนตลาดน้ํา หมู 3 ถนนสายเอเชีย ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. สาขาบิ๊กซี กระบี่ ชั้น 1 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขากระบี่ เลขที่ 349 หมู 11 ถนนเพชรเกษม ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

5. สาขาบิ๊กซี ลําปาง ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาลําปาง เลขที่ 65 ถนนไฮเวยลําปาง – งาว ตําบลสบตุย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

6. สาขาบิ๊กซี มุกดาหาร ชั้น G  บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร มุกดาหาร ถนน ชยางกูร ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

7. สาขาบิ๊กซี พัทยา ชั้น 1 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาพัทยา เลขที่ 565/41 หมู 10 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8. สาขาบิ๊กซี สมุย ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาสมุย เลขที่ 129/19 หมู 1 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

9. สาขาบิ๊กซี ศรีสะเกษ ชั้น G ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาศรีสะเกษ  เลขที่ 29/49 หมู 11 ตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
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Personal Loan Regional Branch (Full Branch)

10. Buriram No. 21/12-13 Thani Road, Nai Muang, Muang, Buriram

11. Central Festival Phuket 2nd Floor, Central Plaza Festival Phuket, No. 74-75 Moo 5, Vichit Songkram Road, Vichit, Muang, Phuket 

12. Chachoengsao No. 9/55 New Sri Sotorn Road, Na-Muang, Muang, Chachoengsao

13. Chaiyaphum No. 171/25-26 Sanambin Road, Nai Muang, Muang, Chaiyaphum

14. Chiang Mai Central Airport 3rd Floor, Central Plaza Chiang Mai Airport, No. 2 Mahidol Road, Haiya, Muang, Chiang Mai

15. Chiang Mai Sahasriphum Sahasriphum Place, No. 248/4 Maneenopparat Road, Sriphum, Muang, Chiang Mai

16. Chiang Rai No. 191-2 Thanalai Road, Vieng, Muang, Chiang Rai

17. Chumphorn No. 25/53 Kromaluang Chumphorn Road, Tha Taphao, Muang, Chumphorn

18. Hua Hin Market Village 2nd Floor, Hua Hin Market Village Project, No. 234/1, Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan

19. Kamphaeng Phet No. 207 Charoensuk Road, Nai Muang, Muang, Kamphaeng Phet 

20. Kanchanaburi No. 160/19 Sangchootoe Road, Baan Nua, Muang, Kanchanaburi

21. Khon Kaen No. 295, 297 Na-Muang Road, Na-Muang, Muang, Khon Kaen 

22. Loei No. 25/19 Ruamchai Road, Kudpong, Muang, Loei

23. Lopburi No. 98/1 Naresuan Road, Talay Chub Sorn, Muang, Lopburi

24. Mahasarakham No. 394 Nakorn Sawan Road, Talad, Muang, Mahasarakham

25. Nakorn Ratchsima Ratchsima Avenue Building, No. 230/1 Mittrapab-Nongkai Road, Nai Muang, Muang, Nakorn Ratchsima 

26. Nakorn Sawan No. 313/18 Sawanvitee Road, Pak Nampo, Muang, Nakhon Sawan 

27. Nakorn Sri Thammarat No. 73/118-119 Pattanakarn Koo Khwang Road, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Thammarat

28. Phetchaboon No. 2 Ketpanya Road, Nai Muang, Muang, Phetchaboon

29. Phitsanulok No. 401/177-8 Mittraphab Road, Nai-Muang, Muang, Phitsanulok 

30. Phrae No. 6/22 Yantrakij Kosol Road, Nai Viang, Muang, Phrae

31. Prachinburi No. 207/3 Moo 10, 304 Plaza Building, Tha Toom, Sri Mahapho, Prachinburi

32. Ratchaburi No. 353/17 Sri Suriyawong Road, Na-Muang, Muang, Ratchaburi

33. Rayong No. 272/6 Sukhumvit Road, Choengnern, Muang, Rayong

34. Robinson Chanthaburi BF Floor, Robinson Department Store, No. 22/107 Moo 7, Phinsarn Road, Chantanimit, Muang, Chanthaburi

35. Roi Et No. 56/1-2 Pracha Thammarak Road, Nai Muang, Muang, Roi Et

36. Sakon Nakhon No. 1898/11 Rathpattana Road, That Choeng Chum, Muang, Sakon Nakhon

37. Saraburi 2nd Floor, Suk Anan Park Department Store, No. 179/5 Sud Buntad Road, Pak Priew, Muang, Saraburi

38. Songkhla No. 1/14 Suwanwong Road, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla

39. Sriracha 2 No. 9 Sriracha Nakorn Soi 2 Road, Sriracha, Sriracha, Chonburi

40. Sunee Tower 
Ubon Ratchathani

2nd Floor, Sunee Tower, No. 512/8 Chayangkoon Road, Nai Muang, Muang, Ubon Ratchathani

41. Suphanburi No. 526/3-4 Malai Man Road, Tha Pee Liang, Muang, Suphanburi 

42. Surat Thani No. 10, 10/1, Don Nok Road, Talad, Muang, Surat Thani

43. Surin No. 726 Lak Muang Road, Nai Muang, Muang, Surin

44. The Mall Korat 3rd Floor, The Mall Department Store Korat, No. 1242/2 Mitrapharp Road, Nai Muang, Muang, Nakorn Ratchasrima

45. Trang No. 74/17 Soi 7, Ratsada Road, Tab Thiang, Muang, Trang

46. Ubon Ratchathani No. 303 Khuen Thani Road, Nai Muang, Muang, Ubon Ratchathani 

47. Udon Thani No. 540/61 Phosri Road, Makkheang, Muang, Udon Thani

48. Uttaradit No. 1/56-57 Samran Ruen Road, Tha It, Muang, Uttaradit

Personal Loan Regional Branch (Apply Channel)

1. Big C Khon Kaen 2nd Floor, Big C Super Center Khon Kaen, No. 290/1 Moo 17, Mitrapharp Road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen

2. Big C Lamphun Big C Super Center Lamphun, No. 200 Moo 4, Chiang Mai-Lampang Road, Baan Klang, Muang, Lamphun 

3. Big C Srakaew Big C Super Center Srakaew, No. 352 Suwannasorn Road, Srakaew, Muang, Srakaew

4. Big C Yasothorn 1st Floor, Big C Super Center Yasothorn, No. 323 Moo 2, Chaeng Sanit Road, Samran, Muang, Yasothorn

5. Kalasin Plaza Kalasin Plaza, No. 4/14, Theenanont Road, Kalasin, Muang, Kalasin

6. Nong Kai 1st Floor, Big Jiang Shopping Center, No. 305 Moo 10, Mitrapharp Road, Pho Chai, Muang, Nong Kai 

7. Sriracha G Floor, Com-Sriracha Building, No. 135/99 Sukhumvit Road, Sriracha, Sriracha, Chonburi

EASY BUY’s Branches
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สาขาสินเชื่อเงินสด ในเขตตางจังหวัด ประเภทสาขาเต็มรูปแบบ

10. สาขาบุรีรัมย เลขที่ 21/12 – 13 ถนนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

11. สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ภูเก็ต เลขที่ 74 – 75 หมู 5 ถนนวิชิตสงคราม ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

12. สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ 9/55 ถนนศรีโสธรตัดใหม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

13. สาขาชัยภูมิ เลขที่ 171/25 – 26 ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

14. สาขาเชียงใหม เซ็นทรัล แอรพอรต ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรท เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

15. สาขาเชียงใหม สหศรีภูมิ โครงการสหศรีภูมิ เพลส เลขที่ 248/4 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

16. สาขาเชียงราย เลขที่ 191 – 2 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

17. สาขาชุมพร เลขที่ 25/53 ถนนกรมหลวงชุมพร ตําบลทาตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

18. สาขาหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ ชั้น 2 โครงการหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

19. สาขากําแพงเพชร เลขที่ 207 ถนนเจริญสุข ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

20. สาขากาญจนบุรี เลขที่ 160/19 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

21. สาขาขอนแกน เลขที่ 295, 297 ถนนหนาเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

22. สาขาเลย เลขที่ 25/19 ถนนรวมใจ ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย

23. สาขาลพบุรี เลขที่ 98/1 ถนนนเรศวร ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

24. สาขามหาสารคาม เลขที่ 394 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

25. สาขานครราชสีมา อาคารราชสีมาอเวนิว เลขที่ 230/1 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

26. สาขานครสวรรค เลขที่ 313/18 ถนนสวรรควิถี ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

27. สาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 73/118 – 119 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลทาวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

28. สาขาเพชรบูรณ เลขที่ 2 ถนนเกตุปญญา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

29. สาขาพิษณุโลก เลขที่ 401/177 – 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

30. สาขาแพร เลขที่ 6/22 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแพร 

31. สาขาปราจีนบุรี เลขที่ 207/3 หมู 10 อาคาร 304 พลาซา ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

32. สาขาราชบุรี เลขที่ 353/17 ถนนศรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

33. สาขาระยอง เลขที่ 272/6 ถ.สุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

34. สาขาโรบินสัน จันทบุรี ชั้น BF หางสรรพสินคาโรบินสัน เลขที่ 22/107 หมู7 ถนนภิญญสาสน ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

35. สาขารอยเอ็ด เลขที่ 56/1 – 2 ถนนประชาธรรมรักษ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

36. สาขาสกลนคร เลขที่ 1898/11 ถนนรัฐพัฒนา ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

37. สาขาสระบุรี ชั้น 2 หางสรรพสินคาสุขอนันต ปารค เลขที่ 179/5 ถนนสุดบรรทัด ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จัดหวัดสระบุรี

38. สาขาสงขลา เลขที่ 1/14 ถนนสุวรรณวงศ ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

39. สาขาศรีราชา 2 เลขที่ 9 ถนนศรีราชานคร ซอย 2 ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

40. สาขาสุนียทาวเวอร อุบลราชธานี ชั้น 2 อาคารสุนีย ทาวเวอร 512/ 8  ถนน ชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

41. สาขาสุพรรณบุรี เลขที่ 526/3 – 4 ถนนมาลัยแมน ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

42. สาขาสุราษฏรธานี เลขที่ 10, 10/1 ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

43. สาขาสุรินทร เลขที่ 726 ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

44. สาขาเดอะมอลล โคราช ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช เลขที่ 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

45. สาขาตรัง เลขที่ 74/17 ถนนรัษฎา ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

46. สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 303 ถนนเขื่อนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

47. สาขาอุดรธานี เลขที่  540/61  ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

48. สาขาอุตรดิตถ เลขที่ 1/56 – 57 ถนนสําราญรื่น ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

สาขาสินเชื่อเงินสด ในเขตตางจังหวัด ประเภทสาขายอย

1. สาขาบิ๊กซี ขอนแกน ชั้น 2 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาขอนแกน เลขที่ 290/1 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

2. สาขาบิ๊กซี ลําพูน ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาลําพูน เลขที่ 200 หมู 4 ถนนเชียงใหม – ลําปาง ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

3. สาขาบิ๊กซี สระแกว ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขาสระแกว เลขที่ 352 ถนนสุวรรณศร ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว

4. สาขาบิ๊กซี ยโสธร ชั้น 1 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร สาขายโสธร เลขที่ 323 หมู 2 ถนนแจงสนิท ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

5. สาขากาฬสินธุ พลาซา เลขที่ 4/14 ถนนถีนานนท ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

6. สาขาหนองคาย ชั้น 1 ศูนยการคาบิ๊กเจียง เลขที่ 305 หมูที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

7. สาขาศรีราชา ชั้น G ตึกคอมศรีราชา เลขที่ 135/99 ถนนสุขุมวิท ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สาขาของอีซี่บาย
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Fact Sheet / ข�อมูลบริษัทโดยสรุป

 (As of December 31, 2012 / ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555)

 Company Name EASY BUY Public Company Limited
 ชื่อบริษัท บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)

 Business Consumer Finance Business

  (Revolving Loans and Installment Loans)

 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 3,900 million

  (390,000,000 shares at 10 Baht par value)

 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 3,900 ลานบาท

  (390,000,000 หุน ในราคาพาร 10 บาทตอหุน)

 Head Offi  ce  5th Floor, Sathorn Square Offi  ce Tower, 

  98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 

  Bangkok 10500 Thailand

  Tel: +66 2684 3333 Fax: +66 2695 0169

  Homepage: http://www.easybuy.co.th

 ที่ตั้งสํานักงานใหญ ชั้น 5 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร

  98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

  กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

  โทรศัพท +66 2684 3333 โทรสาร +66 2695 0169

  โฮมเพจ http://www.easybuy.co.th



บร�ษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคารสาทร สแควร� ออฟฟ�ศ ทาวเวอร� เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท� +66 2684 3333 โทรสาร +66 2695 0169 เว็บไซต� http://www.easybuy.co.th
EASY BUY Public Company Limited

5th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : +66 2684 3333 Fax : +66 2695 0169 Website : http://www.easybuy.co.th


